Інна Школьник, Євгенія Бондаренко, Євген Балацький
Фінансові ризики на фондовому ринку: можливості та специфіка страхування від них
Український фондовий ринок вважається ринком, що розвивається, і характеризується високою рентабельністю та
більш високим рівнем ризику в порівнянні з розвиненими країнами. Операції з акціями на українському фондовому
ринку супроводжуються постійною невизначеністю. Більше того, страхування є найбільш ефективним способом
зниження фінансових ризиків та їх негативного впливу. Враховуючи нинішню економіко-політичну нестабільність,
страхування від фінансових ризиків може забезпечити економічну діяльність підприємств та стимулювати їх
подальший економічний розвиток. Страхування від фінансових ризиків є за своїм характером страхуванням
громадянської відповідальності, але його положення часто входять у майнове страхування. Цей сектор страхування
має значний потенціал, що потребує впровадження нових страхових продуктів, які матимуть здатність захищати
індивідуальних та інституційних інвесторів.
Страхування та фондові ринки є прямими конкурентами у боротьбі за обмежені ресурси інвесторів, включаючи такі
стратегічні ресурси як тимчасово вільні кошти інституційних інвесторів та заощадження домогосподарств. Загалом,
незважаючи на значну взаємодію між страховим та іншими фінансовими ринками в Україні, важко в цілому зрозуміти,
на відміну від економік інших країн, де вони використовуються максимально. З розвитком культури страхування
населення та страхування загалом зростає актуальність надання страхових послуг у такому високоризикованому
сегменті як фондові ринки. У статті узгоджено типи фінансових ризиків, що виникають на фондовому ринку за
методом їх вирівнювання (страхування, хеджування, диверсифікація і т.д.), визначено фактори ризиків інвесторів на
фондовому ринку, а також описано професійні ризики фінансових установ. Для учасників українського фондового
ринку запропоновано використання двох типів страхового покриття, а саме комплексного страхування банків від
злочинів і страхування професійної діяльності фінансових установ.
Ключові слова: страхова компанія, кредитний ризик, інвестиційний ризик, конвергенція, ризик шахрайства,
портфельний ризик, ризик ліквідності
Класифікація JEL: G10, G22, G28
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution
4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будьякому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Инна Школьник, Евгения Бондаренко, Евгений Балацкий
Финансовые риски на фондовом рынке: возможности и специфика страхования от них
Украинский фондовый рынок считается развивающимся рынком и характеризуется высокой рентабельностью и более
высоким уровнем риска по сравнению с развитыми странами. Операции с акциями на украинском фондовом рынке
сопровождаются постоянной неопределенностью. Более того, страхование является наиболее эффективным способом
снижения финансовых рисков и их негативного влияния. Учитывая нынешнюю экономико-политическую
нестабильность, страхование от финансовых рисков может обеспечить экономическую деятельность предприятий и
стимулировать их дальнейшее экономическое развитие. Страхование от финансовых рисков является по своему
характеру страхованием гражданской ответственности, но его положения часто входят в имущественное страхование.
Данный сектор страхования имеет значительный потенциал, требующий внедрения новых страховых продуктов,
которые будут иметь способность защищать индивидуальных и институциональных инвесторов.
Страхование и фондовые рынки являются прямыми конкурентами в борьбе за ограниченные ресурсы инвесторов,
включая такие стратегические ресурсы как временно свободные средства институциональных инвесторов и
сбережения домохозяйств. В целом, несмотря на значительное взаимодействие между страховым и другими
финансовыми рынками в Украине, трудно в целом понять, в отличие от экономик других стран, где они используются
максимально. С развитием культуры страхования населения и страхования в целом растет актуальность
предоставления страховых услуг в таком высокорискованном сегменте как фондовые рынки. В статье согласованы
типы финансовых рисков, возникающих на фондовом рынке по методу их выравнивания (страхование, хеджирование,
диверсификация и т.д.), определены факторы рисков инвесторов на фондовом рынке, а также описаны
профессиональные риски финансовых учреждений. Для участников украинского фондового рынка предложено
использование двух типов страхового покрытия, а именно комплексное страхование банков от преступлений и
страхование профессиональной деятельности финансовых учреждений.
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