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Україні – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2019.  

Дисертація присвячена дослідженню основних аспектів забезпечення 

фінансової стійкості страхової компанії в Україні, а саме поглибленню 

теоретичних підходів, а також розробці практичних рекомендацій щодо 

оцінки та управління фінансовою стійкістю страховика.  

Запропоновано розширене тлумачення поняття «фінансова стійкість 

страхової компанії», в якому особливу увагу приділено грошовим потокам 

страховика. Так, фінансову стійкість страхової компанії визначено як такий 

стан і якість грошових потоків страховика, за яких він здатен в повному обсязі 

та в обумовлений період виконувати взяті на себе зобов’язання перед усіма 

суб’єктами ринку під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища, забезпечувати відновлення своїх фінансових показників до 

нормативного рівня у разі впливу негативних чинників. 

Вдосконалено класифікацію чинників, що здійснюють вплив на 

фінансову стійкість страховика. Із сукупності чинників внутрішнього 

середовища виділено п’ять основних: тарифна політика, інвестиційна 

політика, система перестрахування, обсяг власного капіталу, склад і структура 

страхових резервів. Структурування чинників зовнішнього середовища страхової 

компанії за належністю їх до того чи іншого рівня економічної системи також 

дозволило виділити наступні види: глобальні, макроекономічні та мезоекономічні. 

Визначено, що незважаючи на класифікаційний поділ, усі перелічені фактори 

взаємопов’язані між собою, і зміна одного з них відображаються на всіх інших. 
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Окрім українських законодавчих вимог щодо підтримання належного рівня 

фінансової стійкості страхової компанії, виокремлено джерела забезпечення 

фінансової стійкості страховиками (тарифна політика, інвестиційна політика, 

система перестрахування, обсяг власного капіталу та склад і рівень страхових 

резервів), виходячи із детермінантів, які здійснюють вплив на неї. 

Враховуючи специфіку діяльності даного фінансово-кредитного інституту, 

виявлено сутність компонентів управління фінансовою стійкістю страхової 

компанії, яка враховує як загальні компоненти, що характерні для будь-яких 

фінансових організацій, так і специфічні – які виникають лише в роботі компаній 

даної сфери діяльності. У зв’язку з цим уточнено методи, важелі та інструменти 

управління фінансовою стійкістю страховика, а також систему зовнішнього 

оцінювання і регулювання фінансової стійкості страхової компанії. Серед важелів 

управління фінансовою стійкістю страхової компанії виділено загальні (характерні 

для управління фінансами організацій взагалі: ціна, прибуток, грошовий потік, 

внутрішня стратегія компанії, інвестиційний портфель та ін.) і специфічні 

(актуальні для управління фінансовою стійкістю страхової компанії: страхові 

резерви, власний капітал, страховий тариф, страхова сума, франшиза, страховий 

портфель, маржа платоспроможності та ін.). У зв’язку з багатокомпонентною 

природою діяльності страховиків з’ясовано, що ними можуть застосовуватись як 

загальні методи управління фінансовою стійкістю (економіко-статистичні, 

економіко-математичні, експертні, методи дисконтування і нарощення вартості, 

методи диверсифікації), так і специфічні (методи розрахунку тарифів, методи 

розрахунку величини страхових резервів, превентивні методи, методи 

перестрахування, методи інвестування, методи моделювання поведінки 

страхувальників, моделювання зміни фінансової стійкості, моделювання 

комунікацій страхової компанії з іншими суб’єктами). Серед інструментів 

управління фінансовою стійкістю страховиків виявлено як платіжні, кредитні, 

депозитні інструменти, так і інструменти інвестування, які можна віднести до групи 

загальних інструментів, так і специфічні інструменти: договір страхування, 
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страховий поліс, договір перестрахування, бордеро премій в перестрахуванні, 

внутрішня фінансова звітність  та інші. 

З’ясовано сучасні тенденції розвитку страхового ринку України та практику 

використання страховими компаніями джерел забезпечення їх фінансової 

стійкості, а саме інвестування сформованих резерів та операцій 

перестрахування. Проаналізовано також законодавчі зміни, що безпосередньо 

здійснять вплив на фінансову стійкість страховиків. 

Здійснено порівняння сучасних підходів до оцінки фінансової стійкості 

страхової компанії, що застосовуються вітчизняними та іноземними 

дослідниками, рейтинговими агентствами та міжнародними організаціями. 

Проаналізовано визначену законодавством методику оцінки фінансової 

стійкості страхових компаній України – тести раннього попередження. З її 

допомогою здійснено оцінку фінансової стійкості двадцяти п’яти українських 

страхових компаній, що надають послуги у сфері ризикового страхування. 

Подібний аналіз довів низьку спроможність такої методики до своєчасного 

виявлення зниження рівня фінансової стійкості страховика, оскільки тести 

раннього попередження не здатні були сигналізувати про проблеми із 

фінансовою стійкістю збанкрутілих страхових компаній. Запропоновано 

альтернативну методику — інтегральний показник для рейтингування 

страхових компаній за рівнем їх фінансової стійкості, який включає в себе 

оцінку за наступними показниками: рівень страхових виплат, участь 

перестраховиків у страховій премії, коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за страховими виплатами, коефіцієнт автономії, рівень 

покриття, коефіцієнт достатності страхових резервів, рентабельність активів, 

рентабельність власного капіталу, коефіцієнт ділової активності. На основі 

даного показника побудовано рейтинг страхових компаній України за 

фінансовою стійкістю, який показав, що найменшим рівнем фінансової 

стійкості страховика, характеризуються страхові компанії з найбільшим 

обсягом активів. Причиною їх відставання від лідерів рейтингу стала наявність 

збитків за результатами діяльності. Проведена оцінка фінансової стійкості 
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страхових компаній чітко продемонструвала, що значний обсяг активів 

вимагає від власників компанії ще більш відповідального підходу до 

управління фінансовою стійкістю, а недооцінка важливості джерел 

забезпечення фінансової стійкості страховика може призвести до серйозних 

проблем з виконанням своїх зобов’язань у майбутньому. 

Проаналізовано ризики, що супроводжують діяльність страхових 

компаній: страховий ризик, який має андерайтингову, кредитну та ліквіднісну 

складові, стратегічний ризик, ринковий ризик, ризик неефективної структури 

капіталу, ризик зниження ліквідності страхової компанії, податковий ризик, 

інвестиційний ризик, ризик операційної діяльності, ризик неефективної 

організаційної структури, інформаційний ризик. Також виділено ризик 

зниження фінансової стійкості страховика, який потребує особливих підходів 

до управління фінансової стійкості. У зв’язку з цим розроблено модель 

управління фінансовою стійкістю страхової компанії з урахуванням ризиків, 

що враховує особливості діяльності даного фінансово-кредитного інституту. 

Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення інструментів 

прогнозування рівня фінансової стійкості вітчизняних страховиків в частині 

модернізації методики стрес-тестування відповідно до зарубіжної практики. 

Для модернізації української системи стрес-тестування, як інструменту 

прогнозування фінансової стійкості страховика, відповідно до сучасних 

європейських вимог та стандартів запропоновано вдосконалення цієї 

методики, а саме розширення переліку ризиків, вплив яких на фінансову 

стійкість відповідної страхової компанії перевірятиме автоматизована 

програма, яка виключить ручний підрахунок заданих показників, знівелює 

суб’єктивізм та людський фактор, а також дозволить комплексно оцінити 

рівень впливу стресів на фінансовий стан окремого страховика чи страхового 

ринку загалом. 

Ключові слова: страхова компанія, фінансова стійкість, ризик зниження 

фінансової стійкості, управління фінансовою стійкістю, рейтинг фінансової 

стійкості, стрес-тестування.  
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SUMMARY 

Balytska M.V. Insurance company`s financial sustainability provision in 

Ukraine. — Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Economics. Speciality: 08.00.08 – money, 

finance and credit. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.  

The thesis is devoted to the investigation of the main aspects of the insurance 

company`s financial sustainability ensuring in Ukraine, namely, the deepening of 

theoretical approaches, as well as development of practical recommendations for 

assessing and managing the financial sustainability of the insurer. 

An extended interpretation of the concept of “insurance company`s financial 

sustainability” is proposed, where special attention was paid to the cash flows of the 

insurer. Thus, the financial sustainability of the insurance company is defined as the 

condition and quality of the insurer’s cash flows, in which it is able to fully and 

within the agreed period fulfill its obligations to all market entities under the 

influence of external and internal factors, ensure the restoration of its financial 

performance to the normative level in case of negative factors influence. 

The classification of factors affecting the financial stability of the insurer has 

been improved. Five main factors were distinguished from the set of the internal 

environment factors: tariff policy, investment policy, reinsurance system, equity 

amount, composition and structure of insurance reserves. Structuring the external 

environment factors of the insurance company by their belonging to a particular level 

of the economic system also allowed us to distinguish the following types: global, 

macroeconomic and mesoeconomic. It is determined that despite the classification 

separation, all of the listed factors are interconnected, and a change in one of them 

affects all the others. 

In addition to Ukrainian legislative requirements of maintaining an adequate 

level of financial sustainability of an insurance company, sources of ensuring 

insurers financial sustainability (tariff policy, investment policy, reinsurance system, 



7 

equity amount, the composition and level of insurance reserves) are identified based 

on the determinants that affect it. 

According to the specifics of the activities of such financial and credit 

institution, the essence of the components of managing the financial sustainability 

of an insurance company has been revealed, that takes into account both the common 

components that are distinctive for any financial organizations and the specific ones 

that arise only in the work of companies in this field of activity. Thereby the 

methods, levers and tools for managing the insurer`s financial sustainability, as well 

as the system of external evaluation and the financial sustainability of the insurance 

company regulation was specified. Among the levers for financial sustainability of 

the insurance company managing were distinguished the general ones (peculiar for 

managing financial organizations in general: price, profit, cash flow, internal 

strategy of the company, investment portfolio, etc.) and specific (relevant for 

managing financial sustainability of the insurance company: insurance reserves, 

equity amount, insurance tariff, insurance sum, franchise, insurance portfolio, 

solvency margin, etc. Concerning the multicomponent nature of the activities of 

insurers, it was found that they can apply both general methods of managing 

financial sustainability (economic-statistical, economic-mathematical, expert, 

discounting and increasing value methods, methods of diversification), and specific 

(tariff calculating methods, insurance reserves calculation methods, preventive 

methods, reinsurance methods, investment methods, methods of the behavior of 

policyholders modeling, modeling of changes in financial sustainability, modeling 

of communications of the insurance company with other actors). Among the 

instruments for managing the financial sustainability of insurers, we found payment, 

credit, and deposit instruments, as well as investment instruments that can be 

attributed to the group of general instruments, as well as specific instruments: 

insurance contract, insurance policy, reinsurance contract, reinsurance premiums 

bordereau, internal financial reporting and others. 

The current trends in the development of the Ukrainian insurance market and 

the practices of insurance companies` to sources of financial sustainability ensuring, 



8 

namely, the investment of existing reserves and reinsurance operations, are clarified. 

The legislative changes are also analyzed, they will directly influence the financial 

stability of insurers. 

A comparison of modern approaches to assessing the financial sustainability of 

an insurance company is carried out, that are applied by domestic and foreign 

researchers, rating agencies and international organizations. The legislatively 

defined methodology for assessing the financial sustainability of insurance 

companies in Ukraine, early warning tests, was analyzed. It was used for assessment 

of the financial sustainability of twenty-five Ukrainian insurance companies 

providing risk insurance services. Such an analysis revealed the low ability of such 

a technique to timely detect a decrease in the level of financial sustainability of the 

insurer. Early warning tests were not able to signal problems with the financial 

sustainability of bankrupt insurance companies. An alternative methodology is 

proposed — an integrated indicator for rating insurance companies according to their 

financial sustainability, which includes an assessment based on the following 

indicators: level of insurance payments, reinsurers participation in insurance 

premiums, accounts payable turnover ratio for insurance payments, autonomy ratio, 

coverage level, insurance reserves sufficiency coefficient, return on assets, return on 

equity, coefficient of business activity. Based on this indicator, a rating of Ukrainian 

insurance companies by financial sustainability has been constructed, which showed 

that the lowest level of financial sustainability of the insurer is characterized by 

insurance companies with the largest amount of assets. The reason for their lagging 

behind the leaders of the rating was the presence of losses. An assessment of the 

financial sustainability of insurance companies has clearly demonstrated that a 

significant amount of assets requires the company owners to take an even more 

responsible approach to managing financial sustainability, and underestimating the 

importance of sources of ensuring the financial sustainability of the insurer can lead 

to serious problems in fulfilling their obligations in the future. 

The risks that accompany the activities of insurance companies are analyzed: 

insurance risk, which has underwriting, credit and liquidity components, strategic 
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risk, market risk, risk of an ineffective capital structure, risk of a decrease in the 

liquidity of an insurance company, tax risk, investment risk, operational activity risk, 

ineffective organizational structure risk, information risk. The risk of reducing the 

financial sustainability of the insurer is also highlighted, it requires special 

approaches to managing financial sustainability. In this regard, a risk-based 

insurance company financial sustainability management model has been developed 

that takes into account the particularities of the activities of this financial and credit 

institution. Recommendations for improvement forecasting tools for the level of 

financial sustainability of domestic insurers in terms of modernizing the stress 

testing methodology in accordance with foreign practice were formulated. To 

modernize the Ukrainian system of stress testing, as a tool for predicting the financial 

sustainability of the insurer, according to modern European requirements and 

standards, it is proposed to improve this methodology, namely, expanding the risks, 

the impact of which on the financial sustainability of the respective insurance 

company, is checked by an automated program that eliminates manual calculation 

of specified indicators, levels subjectivity and the human factor, and also allows you 

to comprehensively assess the level of exposure stresses on the financial condition 

of an individual insurance company or the insurance market as a whole. 

Key words: insurance company, financial sustainability, risk of financial 

sustainability, financial sustainability management, rating of financial sustainability, 

stress testing. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Формування ринкових відносин визначає місце 

страхування в економічній системі України як одного з основних  фінансових 

інструментів захисту суспільства від різноманітних ризиків і небезпек. 

Ефективні страхові відносини стимулюють ділову активність та впевненість 

суб’єктів ринку, покращують інвестиційний клімат, є важливими умовами 

стабільності та економічного зростання в країні. Економіка всіх країн світу 

характеризується високим рівнем невизначеності, а в кризових умовах – 

високим рівнем ризикованості господарської діяльності. Страхування є одним 

з дієвих способів фінансування ризиків суб’єктів господарювання, 

інструментом екологічного та соціального захисту, оскільки є більш гнучким 

і адресним у порівнянні з можливостями державних фінансів. 

Соціально-економічні процеси в Україні, які постійно супроводжуються 

змінами законодавства та кризовими явищами, значна кількість страхових 

компаній має труднощі з підтримки своєї фінансової стійкості. Стійкість 

страхових компаній визначає фінансову стабільність як окремих суб’єктів, так і 

страхового ринку України в цілому, і тому вимоги до її забезпечення постійно 

зростають. Посилення фінансової стійкості страховиків обумовить наближення 

до стандартів діяльності страхових компаній в розвинених економіках, що в свою 

чергу буде більшою мірою сприяти залученню іноземних інвестицій та розвитку 

фінансового ринку загалом. 

Показники діяльності значної частини страхових компаній України 

свідчать про наявну фінансову нестійкість, що викликано не стільки дефіцитом 

фінансових ресурсів, скільки низьким рівнем управління їх грошовими 

потоками. Такий стан справ перешкоджає подальшому ефективному  розвитку 

страхового ринку України, чинить негативний вплив на всі сфери вітчизняної 

економіки.  
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Значний внесок у дослідження питань фінансової стійкості страхових 

компаній здійснили іноземні вчені: М.М. Александрова, Д. Бланд, 

Л.О. Орланюк-Малицька, А.В. Палкін, А. Сандстрем, В.А. Сухов, С. Томас, 

Ю.Н. Тронін та інші. 

Теоретичні та практичні аспекти забезпечення фінансової стійкості 

страхових компаній висвітлили у своїх роботах такі українські науковці: 

Л.М. Алексєєнко, В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, В.Д. Бігдаш, З.С. Варналій, 

Н.М. Внукова, Н.Б. Грищенко, Н.М. Добош, О.С. Журавка, О.Д. Заруба, 

О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, Н.Г. Нагайчук, О.П. Овсак, В.М. Олійник, 

С.С. Осадець, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Н.В. Ткаченко, О.Ф. Фурман, 

Л.В. Шірінян та інші.  

Враховуючи наукові напрацювання зарубіжних та вітчизняних вчених у 

дослідженні проблематики фінансової стійкості страхової компанії, слід 

зазначити, що велика кількість питань все ще залишається невисвітленими або 

окреслені лише частково. Так, потребують значного переосмислення 

методичні підходи до визначення змісту фінансової стійкості страхової 

компанії в умовах посилення фінансової нестабільності. Нагальним є питання 

забезпечення фінансової стійкості страховика, а також опрацювання новітніх 

підходів до її оцінки та прогнозування. Особлива значущість розв’язання цих 

питань, недостатня їх наукова та прикладна розробка зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи, визначили її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у межах комплексної науково-дослідної 

держбюджетної теми економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Напрямки модернізації економіки 

України: секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер державної 

реєстрації 0111U006456), підрозділ «Модернізація економіки України на засадах 

сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» 

(№ 11БФ040-01); комплексної науково-дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах держбюджетної 
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теми кафедри страхування та ризик-менеджменту «Теоретико-методологічні 

засади страхування в сучасних соціально-економічних умовах» (2015 р.), а також 

у межах комплексної наукової програми університету «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», теми 

кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту «Європейський 

вектор розвитку страхового ринку України» (2016-2017 рр., № 16КФ040-11). 

В межах теми, автором досліджено теоретичні підходи та розроблено практичні 

рекомендації щодо оцінки та забезпечення фінансової стійкості страхових 

компаній України для підтримки стабільного розвитку страхового ринку. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення теоретичних підходів та розроблення практичних 

рекомендацій щодо забезпечення фінансової стійкості страхових компаній 

України для стабільного функціонування страхового ринку в умовах 

загострення кризових явищ в національній економіці. 

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені та вирішені такі 

завдання: 

– удосконалити визначення поняття «фінансова стійкість страхової 

компанії»; 

– визначити основні джерела забезпечення фінансової стійкості страхової 

компанії; 

– класифікувати чинники впливу на фінансову стійкість страхової 

компанії; 

– виявити сутність компонентів управління фінансовою стійкістю 

страхової компанії; 

– розкрити методичні підходи до оцінки фінансової стійкості страхових 

компаній; 

– здійснити оцінку фінансової стійкості страхових компаній на 

українському страховому ринку з використанням тестів раннього 

попередження; 
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– розробити модель управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

та виокремити її особливості з урахуванням ризиків; 

– визначити ефекти рейтингування страхових компаній за фінансовою 

стійкістю; 

– розробити методичні рекомендації щодо прогнозування фінансової 

стійкості страхових компаній в Україні. 

Об’єктом дослідження є ринкова діяльність страхових компаній в 

умовах загострення кризових явищ.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в Україні. 

Методи дослідження. В основі дисертаційної роботи лежить 

діалектичний метод, що зумовлює вивчення фінансової стійкості у 

взаємозв’язку з іншими економічними явищами і безперервному розвитку. У 

процесі дослідження також широко застосовувалися наступні методи 

дослідження: метод критичного аналізу літературних джерел – при 

дослідженні категорії «фінансова стійкість страхової компанії»; логічний та 

порівняльний аналіз – в процесі дослідження підходів до класифікації 

чинників впливу на фінансову стійкість страховика та в процесі аналізу груп 

показників для оцінки фінансової стійкості; узагальнення фактичних даних і 

статистична обробка даних – при дослідженні сучасного стану розвитку 

страхових компаній в Україні; метод систематизації та метод експертних 

оцінок – при побудові інтегральної оцінки фінансової стійкості з метою 

рейтингування страхових компаній. 

Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові і 

законодавчі акти з питань регулювання діяльності страхових компаній 

України, статистичні матеріали Національної комісії, що здійснює 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звітні дані страхових 

компаній, нормативні документи міжнародних організацій у сфері 

страхування, Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи, 

документи Міжнародної асоціації страхових наглядачів (IAIS) та Регулятора з 
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нагляду у сферах страхування та пенсійного забезпечення (EIOPA), а також 

українська та іноземна монографічна і спеціалізована періодична література. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

одержано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 

важливе науково-прикладне завдання, пов’язане з удосконаленням 

теоретичних підходів та розробленням практичних рекомендацій щодо 

забезпечення фінансової стійкості страхових компаній України для 

стабільного функціонування страхового ринку в умовах загострення кризових 

явищ в національній економіці. До найбільш вагомих результатів, які 

характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, розкривають 

особистий внесок автора та виносяться на захист, належать: 

удосконалено:  

 визначення поняття фінансової стійкості страхової компанії, як 

такий стан і якість грошових потоків страховика, за яких він здатен в повному 

обсязі та в обумовлений період виконувати взяті на себе зобов’язання перед 

усіма суб’єктами ринку під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища, забезпечувати відновлення своїх фінансових показників до 

нормативного рівня у разі впливу негативних чинників, що на відміну від 

існуючих підходів підкреслює пряму залежність фінансової стійкості від 

фінансових потоків страховика;  

 теоретичні підходи до оцінювання рівня фінансової стійкості 

страхової компанії в частині порівняння методів міжнародних організацій, 

українського законодавства, дослідників та рейтингових агентств до вибору 

системи показників для оцінки рівня фінансової стійкості, що дозволило 

обґрунтувати вибір дев’ятьох основних коефіцієнтів з метою побудови 

єдиного інтегрального показника для рейтингування страховиків за 

фінансовою стійкістю, який надасть можливість споживачу страхового 

продукту визначитись з вибором надійної та фінансово стійкої страхової 

компанії;  
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 класифікацію детермінантів впливу на фінансову стійкість 

страхових компаній, шляхом виокремлення чинників внутрішнього 

середовища, з-поміж яких виділено п’ять основних (тарифна політика, 

інвестиційна політика, система перестрахування, обсяг власного капіталу та 

склад і рівень страхових резервів), та чинників зовнішнього середовища, які в 

свою чергу розподілено на глобальні, макроекономічні та мезоекономічні. На 

відміну від існуючих, такий підхід дозволяє швидше орієнтуватись у виборі 

джерела підвищення рівня фінансової стійкості страхової компанії в разі 

негативної дії певного чинника; 

 методичні підходи до інтегральної оцінки рівня фінансової 

стійкості страхових компаній в частині виокремлення як коефіцієнтів-

стимуляторів (коефіцієнт автономії, рівень покриття, коефіцієнт достатності 

страхових резервів, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 

коефіцієнт ділової активності), так і коефіцієнтів-дестимуляторів (рівень 

страхових виплат, участь перестраховиків у страховій премії, коефіцієнт 

оборотності кредиторської заборгованості за страховими виплатами), що, на 

відміну від існуючих методик, зокрема тестів раннього попередження, 

допомагає здійснити рейтингування обраної для дослідження сукупності 

страхових компаній за рівнем фінансової стійкості. 

дістали подальшого розвитку:  

 теоретичні підходи до виокремлення джерел забезпечення 

фінансової стійкості, серед яких виділено власний капітал, обґрунтовану 

тарифну політику, достатність обсягу страхових резервів, ефективну 

інвестиційну політику та здійснення операцій перестрахування, що дало змогу 

визначати відповідні індикатори оцінки фінансової стійкості страховика;  

 систематизація компонентів управління фінансовою стійкістю 

страхової компанії шляхом виокремлення системи зовнішнього оцінювання та 

регулювання, системи методів управління, системи важелів управління та 

системи інструментів управління, що враховує специфіку страхової діяльності 

у процесі забезпечення фінансової стійкості; 
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 складові моделі управління фінансовою стійкістю страхової 

компанії з урахуванням ризиків шляхом виокремлення окремим етапом 

процесу виявлення, аналізу і оцінювання чинників, які впливають на 

фінансову стійкість, що дозволяє запровадити додатковий контроль рівня 

фінансової стійкості страховика і попередити його раптове зниження; 

 методичні підходи щодо вдосконалення стрес-тестування 

українських страховиків як методу прогнозування їх фінансової стійкості в 

частині пропозицій до розроблення автоматизованого інструментарію, який 

уможливить використання більшої кількості сценаріїв змін економічного 

середовища та підвищить точність і швидкість його проведення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

пропозицій щодо оцінки та забезпечення фінансової стійкості страхових 

компаній України для стабільного функціонування вітчизняного страхового 

ринку. Надані в роботі рекомендації можуть бути використані в процесі 

управління діяльністю страховиків в умовах реформування національного 

страхового законодавства у відповідності до законодавства ЄС.  

Основні результати дослідження, висновки і рекомендації автора були 

використані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, у процесі підготовки проекту Розпорядження 

«Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя та Положення про обов’язкові 

критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів 

страховика» (довідка №4324/09-10 від 06.06.2017). 

Науково-практичні висновки щодо необхідності розроблення 

методичних підходів до управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

знайшли практичне застосування в діяльності ПрАТ «Європейський 

Страховий Союз» у місті Києві у процесі розроблення та реалізації системи 

оцінки рівня та управління фінансовою стійкістю компанії (довідка № 01957 

від 28.10.2016 р.).  
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Основні теоретичні положення дисертаційної роботи були впроваджені 

у навчальний процес і використовувалися при розробленні навчально-

методичного комплексу, а також при проведенні семінарських занять для 

студентів економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з навчальної дисципліни «Страхування» (довідка 

№ 013/534 від 22.11.2018). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, отримані здобувачем 

особисто. З наукових статей та публікацій, опублікованих у співавторстві, 

були використані тільки ті положення та висновки, які автор обґрунтував та 

досліджував самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

практичні результати дослідження оприлюднено на 10 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових форумах, 

круглих столах, зокрема: IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні виклики розвитку світової економіки» (19-20 листопада 2015 року, 

м. Київ), XIV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених, «Шевченківська весна: економіка» (5-8 квітня 

2016 року, м. Київ), XVI Міжнародній науково-практичній  конференції 

«Конкурентоспроможність національної  економіки» (7-8 квітня 2016 року, 

м. Київ), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні 

напрямки розвитку страхового ринку України» (19-20 квітня 2016 року, 

м. Київ), International scientific-practical conference «Innovative potential of 

socio-economic systems: from the Baltic to the black sea region» (March 25, 2016, 

Riga), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції: Грудневі читання 

«Європейський вектор розвитку страхового ринку України» (1-2 грудня 2016 р., 

м. Київ), V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми фінансового моніторингу» (8-9 грудня 2016 р., м. Харків), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, 

молодих вчених «Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-
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економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку» (20 квітня 

2017 р., м. Тернопіль), International Scientific-Practical Conference «Anti-crisis 

management: state, region, enterprise» (November 17, 2017, Le Mans, France), IV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень» (9-10 листопада 2017 р., м. Київ), IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції» (17-

18 квітня 2018 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення у 21 науковій праці (з них 7 – у фахових наукових виданнях 

України, з яких 6 входить до міжнародних науково-метричних баз даних та 1 

стаття належать до Scopus, 3 – в іноземних виданнях, з яких 1 входить до 

міжнародної науково-метричної бази даних Web of Science, 10 – публікації у 

збірниках матеріалів наукових конференцій, 1 – у іншому науковому виданні). 

Загальний обсяг публікацій – 7,49 д.а., особисто автору належить – 7,21 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст 

дисертаційної роботи викладено на 160 сторінках друкованого тексту. 

Дисертація містить 14 рисунків, 29 таблиць. Робота має 10 додатків, 

розміщених на 19 сторінках. Список використаних джерел налічує 222 

найменування на 17 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

 

1.1. Економічний зміст фінансової стійкості страхової компанії 

 

В сучасних умовах ринкової економіки пріоритетним завданням аналізу 

діяльності підприємства є не лише облік руху грошових потоків, а й оцінка 

його фінансово-економічного стану та фінансової стійкості. Саме останній 

параметр є однією з найважливіших характеристик поточної діяльності будь-

якої компанії та її реакції на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища її 

функціонування. 

Незважаючи на особливу значимість даного поняття, єдине 

загальноприйняте визначення фінансової стійкості досі відсутнє. У багатьох 

наукових працях дослідників фінансова стійкість ґрунтується на аналізі 

статичного стану відповідних результуючих коефіцієнтів з нівелюванням їх 

динаміки під впливом змін внутрішнього та зовнішнього середовища. Проте 

діяльність суб’єкта господарювання не може здійснюватись в ринковій 

економіці відокремленно від будь-якого впливу середовища, який, з одного 

боку, має бути достатнім, щоб забезпечити економічну свободу, а з іншого 

боку, має бути не надмірним, щоб не ускладнювати необхідну реакцію на 

зміну середовища.  

Саме по собі середовище не є статичною цілісністю. Воно постійно 

змінюється, піддаючись як зовнішнім, так і внутрішнім факторам. Впливаючи 

на господарюючий суб’єкт, середовище змушує його змінюватися. Отже, 

суб’єкт ринку повинен мати фінансові ресурси не тільки для задоволення 

сьогоднішніх вимог середовища, але і для збереження здатності до адаптації в 

майбутньому. Виходячи з цього, можна виділити дві ознаки фінансової 
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стійкості — це платоспроможність і наявність фінансових ресурсів для 

розвитку компанії як суб’єкта ринку. 

Термін «фінансова стійкість» є похідним від англійського «financial 

stability» (фінансова стабільність). Окремо поняття «стійкість» означає 

здатність суб’єкта підтримувати властивості чи характеристики на незмінному 

рівні. Згідно з тлумачним словником Даля «стійкість» — це спроможність 

суб’єкта або предмета вистояти супроти сили, встояти, не поступитися чомусь, 

а відповідно до словника української мови –  це здатність довго зберігати і 

проявляти свої властивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню [99, с. 150].  

У сфері економічної теорії поняття фінансової стійкості трактується по-

різному. Існують численні визначення «фінансової стійкості», більшість з яких 

має спільну ідею, що фінансова стійкість передбачає відсутність тих епізодів 

(кризових моментів), які порушують фінансову систему і роблять її нездатною 

адаптуватися до факторів стресу. В узагальненому вигляді стійкість 

визначається як здатність системи зберігати свої показники діяльності на 

належному рівні в середовищі, що динамічно розвивається, повертатися до 

первісного стану, долаючи можливу дію несприятливих факторів. Основа 

фінансової стійкості господарюючих суб’єктів – це їх здатність існувати і 

розвиватися в динамічному ризиковому середовищі, застосовуючи для цього 

свої фінансові ресурси у формах, що одночасно відповідають потребам 

суб’єкта і умовам ринку [37]. 

У широкому значенні стійкість свідчить про спроможність об’єкта, 

системи виконувати свої функції незважаючи на вплив ендогенних і 

екзогенних факторів. Таким чином, поняття «стійкість» є близьким за 

значенням до понять надійності, стабільності, сталості, постійності. Така 

етимологічна спорідненість зазначених понять призводить до їх ототожнення, 

що ускладнює розмежування таких економічних термінів, як «фінансова 

надійність», «фінансова стабільність», «фінансова стійкість» [99, с.150]. 
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Крім того, фінансова стійкість компанії є тісно пов’язаною з його 

платоспроможністю. Ці два поняття не мають чітких меж та є досить 

умовиними, в зв’язку з чим деякими авторами дані категорії ототожнюються.  

Поняття фінансової стійкості та платоспроможності є практично 

однаковими за своєю природою, при цьому головний акцент в обох поняттях 

приділяється здатності виконання страховиком прийнятих страхових 

зобов’язань. Можна стверджувати, що дані категорії збігаються, якщо 

припустити, що зовнішнє середовище відносно незмінне і не спричиняє 

серйозних коливань діяльності компанії (але це можливо лише в 

короткостроковій перспективі). Платоспроможність – це «миттєвий» 

показник, зріз стану компанії на конкретну дату. Платоспроможність виступає 

зовнішнім проявом фінансової стійкості страховика на певну дату. Поняття 

фінансової стійкості враховує перспективи виконання не лише поточних, але і 

майбутніх зобов’язань з урахуванням можливих змін в економічному 

середовищі. 

Існуючі відмінності у визначенні понять фінансової стійкості і 

платоспроможності породжені поєднанням двох точок зору на поняття 

фінансової стійкості як характеристики фінансового стану підприємства (а це 

один з показників платоспроможності) і як всебічного економічного показника 

діяльності господарюючого суб’єкта на ринку. 

Таким чином, платоспроможність є частковим проявом фінансової 

стійкості страховика, оскільки відображає його здатність відповідати за своїми 

зобов’язаннями перед іншими суб’єктами ринку в «нормальних» умовах. 

Тим часом, на наш погляд, до категорії «фінансова стійкість» ближче 

термін «перспективна платоспроможність». Зокрема, в обліково-аналітичній 

практиці США і ряду інших країн поняття «фінансова стійкість» заміщається 

поняттям «довгострокова платоспроможність». Поточна ж 

платоспроможність (ліквідність) виступає зовнішньою ознакою фінансової 

стійкості, що і відзначають такі автори, як В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир та 

ін. [175, с.125]. Крім усього іншого, остання взаємозалежність категорій 
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пояснюється також очевидним зв’язком даних характеристик в часовому 

вимірі. 

У процесі визначення поняття «фінансова стійкість» варто враховувати 

як посилання офіційних установ, що займаються підтриманням балансу 

фінансових відносин, так і найбільш репрезентативні визначення (Додаток А).  

Так, Європейський центральний банк зазначає, що фінансова 

стійкість — це стан, за якого запобігається накопичення системного ризику. З 

точки зору даної організації системний ризик найкраще всього можна 

охарактеризувати як ризик того, що надання фінансових послуг, необхідних 

фінансовій системі, буде порушено таким чином, що економічне зростання і 

добробут  можуть бути істотно порушені [212]. 

Таким чином, конкретна фінансова система вважається стійкою, коли 

вона здатна швидше взаємодіяти, аніж запобігати економічним змінам та 

дисбалансам, що виникають у результаті певних непередбачуваних 

внутрішніх змін [213]. 

Світовий банк вважає, що справжня суть фінансової стійкості найкраще 

всього ілюструється під час її відсутності в періоди фінансової нестабільності. 

У ці періоди фінансові інститути неохоче фінансують прибуткові проекти, 

ціни на активи відхиляються від звичної внутрішньої ціни, а платежі не 

надходять вчасно. Тривала фінансова нестійкість може привести до 

банкрутства, гіперінфляції або обвалу фондового ринку, що може серйозно 

підірвати довіру до фінансово-економічної системи [212]. 

Беручи до уваги всі вищенаведені визначення, ми можемо зробити 

висновок, що немає загальноприйнятого визначення поняття фінансової 

стійкості, але існують різні тлумачення цього поняття. В опублікованій 

літературі фінансова стійкість часто пояснюється прикладами ситуацій 

фінансової нестабільності і факторами, що призводять до неї. В свою чергу 

фінансову нестабільність можна визначити як ситуацію, в якій існують високі 

показники збитковості та низькі норми прибутку в економічній системі. Серед 

чинників, що генерують фінансову нестабільність, є надмірно оптимістичні 
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економічні прогнози, які призводять до того, що фінансові організації 

інвестують у портфелі з дуже високим рівнем ризику. Тому ці установи стають 

уразливими для системних потрясінь і ризикують втратити можливість вчасно 

сплачувати платежі, а отже, стають фінансово нестійкими [195]. 

Страхова компанія є суб’єктом фінансового ринку, і перед нею також 

постає проблема забезпечення фінансової стійкості. Однак у порівнянні з 

багатьма іншими господарюючими суб’єктами страхова компанія має суттєві 

особливості в джерелах формування фінансових ресурсів, їх структурі та русі, 

що обумовлено місцем страхової галузі в суспільному розподілі праці. 

Забезпечуючи страховий захист суспільства, страхова компанія включається у 

сферу особливих відносин, які охоплюються категорією 

страхування [102, c. 43]. 

Відмінність страхової компанії від організацій, що займаються іншими 

видами діяльності, пов’язане з питанням формування та підтримки фінансової 

стійкості. Використовуючи залучені кошти, нестрахова компанія, як правило, 

точно знає коли і скільки їй потрібно заплатити своїм діловим партнерам. У 

страховій діяльності важливою є не просто здатність організації платити за 

зобов’язаннями, але також і здатність виконувати їх за будь-яких 

несприятливих змін ситуації та навіть за найгіршої для страховика акумуляції 

звернень страхувальників за страховими виплатами. Страхова компанія бере 

на себе зобов’язання, виконання яких повинно відбутися або через досить 

значний проміжок часу (при страхуванні на дожиття або пенсійому 

страхуванні), або термін і розмір яких невідомі і які визначаються за 

допомогою теорії ймовірності (страхування автотранспортних засобів, 

страхування від нещасних випадків та ін.). 

Крім того, з огляду на важливу ознаку страхування – замкнуте коло 

учасників розподілу збитку – страхові ресурси є цільовими та не можуть 

використовуватись для покриття фінансових зобов’язань. У той же час 

фінансові ресурси можуть бути використані для покриття страхових 

зобов’язань і за потреби можуть виступати як фонд самострахування страхової 
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компанії, тобто в результаті забезпечують стійкість на рівні системи 

загалом [126, с. 69]. 

Страховий ризик, який є основою страхових операцій, об’єктивно 

обумовлює підвищення вимог до якості фінансових ресурсів страхової 

компанії. Такі вимоги дозволяють виділити, окрім двох ознак фінансової 

стійкості – платоспроможності та здатності до розвитку –, ще одну специфічну 

ознаку фінансової стійкості, яка є властивою лише для страхових організацій –

відповідність якості та кількості ресурсів до величини та структури 

прийнятого страхового ризику, що головним чином означає можливість 

виконання зобов’язань страховика перед страхувальниками [126, с. 69]. 

Дослідження теоретичних засад фінансової стійкості страхових 

компаній свідчить, що в економічній літературі немає єдиного підходу до 

трактування цього поняття. Використання діалектичного методу пізнання 

дозволило дослідити погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо сутності 

фінансової стійкості страхових компаній (табл.1.1.).  

Таблиця 1.1 

Визначення поняття «фінансова стійкість страхової компанії» міжнародними 

організаціями страхового нагляду та зарубіжними дослідниками 

Визначення дефініції Джерело 

Фінансова стійкість страховика включає в 

себе страховий портфель, рівень його 

платоспроможності та якість активів. 

Європейська комісія  

«Схеми гарантування процесів 

страхування» [220]. 

Бажаний рівень фінансової стійкості 

страховиків означає пошук адекватних 

методів обґрунтування розміру страхової 

премії, адекватних способів розширення 

страхового поля для досягнення правильної 

структури портфелю страхової компанії. 

Cristea M., Dracea R., Domnisorul S. [196]. 

Фінансова стійкість дозволяє страховим 

компаніям продовжувати грати свою 

природну антициклічну роль в періоди 

стресу на ринках 

Бернардіно Г., Голова Європейської 

служби з нагляду в сфері страхування та 

недержавного пенсійного забезпечення 

(EIOPA) [192, с.10] 
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Продовження табл.1.1 

Визначення дефініції Джерело 

Фінансова стійкість страхової компанії 

забезпечується шляхом знаходження 

оптимального якісного і кількісного обсягу 

активів і зобов’язань в цілях забезпечення 

покриття страховиком своїх фінансових 

зобов’язань у термін і в повному обсязі. 

Вона складається з постійного 

балансування доходів і витрат страховика, 

в результаті чого обсяг доходів є рівним 

рівню витрат або більшим за нього. 

Ziemele, J., Voronova, I. [221, c.463]. 

 

Серед вітчизняних дослідників не існує єдиної думки щодо сутності та 

специфіки фінансової стійкості страховика (Додаток А). Науково-методичні 

підходи до визначення поняття фінансової стійкості страхової компанії подані 

в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Підходи до розуміння сутності поняття  

«фінансова стійкість страхової компанії» 

Автори Науково-методичний підхід 

М.М. Александрова, А.О. Бойко, 

О.А Гвозденко., Л.М. Горбач, О.Д. Заруба., 

О.О. Шевчук 

Фінансова стійкість страховика 

ототожнюється з перевищення його 

доходів над витратами. 

В.Д. Базилевич, І.С. Іванюк, 

Л.А. Орланюк-Малицька, Л.І. Рейтман, 

А.К. Шихов  

Фінансова стійкість прирівнюється до  

платоспроможності страхової компанії або 

платоспроможність вважається однією з її 

найважливіших складових. 

В.Д. Базилевич, І.Т. Балабанов, 

І.С. Іванюк, Н.Н. Мурина, А.О. Роговська, 

Б.Ю. Сербіновський, А.В. Палкін, 

В.А. Сухов, Н.В. Ткаченко, Ю.Н. Тронін, 

Т.А. Федорова, Л.В. Шірінян  

Під фінансовою стійкістю розуміється 

здатність страховика виконувати взяті на 

себе зобов’язання перед страхувальниками. 

А.О. Бойко, Е.Ф. Дюжиков, 

О.В. Козьменко, О.В. Кузьменко, 

Л.А. Орланюк-Малицька, Ю.А. Сплетухов  

Умовою фінансової стійкості страхової 

компанії є її здатність до подальшого 

розвитку. 

А.О. Бойко, Н.В. Ткаченко, О.О. Шевчук, 

Л.В. Шірінян 

Фінансова стійкість прирівнюється до 

здатності страховика адаптуватися до 

постійно економічного середовища, що 

постійно змінюється. 
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Продовження табл.1.2 

Автори Науково-методичний підхід 

В.Д. Бігдаш, Д. Бланд, О.Д. Вовчак, 

Н.М. Внукова, Ю.М. Дьячкова, 

О.В. Марушко, С.С. Осадець 

Фінансова стійкість ототожнюється з 

поняттям фінансової надійності. 

І.С. Іванюк, Н.В. Ткаченко 

Фінансова стійкість є ширшим поняттям, 

ніж фінансова надійність, яка визначається 

його похідною. 

О.І. Барановський, А.М. Єрмошенко 

Фінансова безпека страховика є ширшим 

поняттям, ніж фінансова стійкість, та є її 

обов’язковою умовою. 

Джерело: складено автором на основі [7; 8; 41;  44; 58; 55; 101; 81, c. 289; 99, 

с. 150, 147, с. 102; 151; 136, c. 283; 179; 184; 206]. 

 

Таким чином, фінансову стійкість страхової компанії можна визначити 

як такий стан і якість грошових потоків страхової компанії, за якого вона 

здатна в повному обсязі та в обумовлений період виконувати взяті на себе 

зобов’язання перед усіма суб’єктами ринку під впливом факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища, та забезпечувати відновлення своїх фінансових 

показників до нормативного рівня у разі впливу негативних факторів.   

Забезпечення фінансової стійкості страховика має велике значення, як 

для успішної діяльності і стабільності страхового ринку, так і для розвитку та 

захисту економіки країни в цілому, оскільки: 

 страхові компанії є свого роду стабілізаторами ринку, а страхова 

послуга носить соціальний характер для населення, що надає 

питанню забезпечення фінансової стійкості страховика 

особливого макроекономічного значення; 

 страхування є особливим видом фінансової послуги та сегментом 

фондового ринку, що підтверджує необхідність нагляду за 

діяльністю страховиків з боку державних 

органів [46, с. 31; 57, с. 141]. 

Особливого значення забезпеченню фінансової стійкості страховиків 

надають також причини юридичного характеру. Наприклад, найбільш 

поширеною формою власності серед страхових компаній є приватні 

акціонерні товариства, які характеризуються обмеженою відповідальність їх 
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учасників за своїми зобов’язаннями. Це призводить до того, що при 

нестійкому фінансовому стані страхової компанії кредитор отримає свої 

кошти тільки в тому випадку, якщо у даного підприємства є певний резерв у 

вигляді сплаченого акціонерного капіталу. У зв’язку з цим гарантія наявності 

такого резерву у акціонерного товариства набуває фундаментального значення 

і в країнах з розвиненою ринковою економікою регулюється законодавством. 

Ці вимоги також поширюються і на страхові компанії. 

Особливої уваги до фінансової стійкості страхової компанії вимагає сам 

характер страхової послуги, в основі якої лежить категорія страхового ризику. 

Страховий ризик визначає імовірнісний характер зобов’язань страховика, що 

вимагає додаткових специфічних фінансових гарантій їх виконання. 

В ринкових умовах страхова компанія бере активну участь в 

інвестиційних процесах, в різноманітних фінансово-кредитних відносинах. 

Виходячи з цього, вона повинна бути стійкою не лише до страхового ризику, 

але й до інших видів ризиків: інвестиційного, фінансового та ін. [57, с. 141]. 

Рівень фінансової стійкості страховика визначається в результаті впливу 

різних чинників як за ступенем впливу, так і за своїм характером, тому,  перш 

ніж вивчати та оцінювати вплив фактору на фінансову стійкість компанії, 

необхідно здійснити їх попередню класифікацію. В основу класифікації 

можуть бути покладені різні ознаки (рис.1.1). 

Рис.1.1. Критерії класифікації факторів фінансової стійкості страхової 

компанії 

Джерело: побудовано автором на основі [51, с. 40-42; 86, С. 29; 106].  
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У зарубіжній практиці досить поширеною є класифікація чинників 

впливу на фінансову стійкість за можливістю управління ними. Виходячи з 

даної ідеї, детермінанти фінансової стійкості поділяються на: 

 керовані чинники – ті, які піддаються управлінню; 

 некеровані чинники – ті, які не піддаються управлінню [208, с. 856]. 

Крім того, слід відзначити, що керовані чинники в свою чергу можна 

поділити на: 

 «ядро» керованих чинників: страховий продукт та інфраструктура 

страхової компанії, система страхових тарифів, формування попиту, 

система організації продажів; 

 інші керовані чинники:  трудові, фінансові та матеріальні фактори; 

 частково керовані ринкові чинники: конкуренція на ринку 

страхування, ринковий попит, інфраструктура страхового ринку, 

інновації у страхуванні; 

 некеровані ринкові фактори: соціально-етичне оточення, державний 

устрій, політична система, кон’юнктура світового ринку 

страхування [126, с. 69]. 

Незважаючи на класифікаційний поділ, усі перелічені фактори 

взаємопов’язані між собою, і зміна одного з них відображаються на всіх інших. 

Слід зазначити, що така класифікація сприяє побудові інструментального 

апарату управління фінансовою стійкістю страхової компанії. Виділення 

основних керованих факторів — «ядра» — дозволяє зосередити зусилля на 

найважливіших напрямках, що забезпечують сталий розвиток страхової 

компанії. Даний підхід перетинається з класифікацією факторів фінансової 

стійкості страхової компанії за ступенем впливу — на основні та другорядні. 

Разом з тим, на наш погляд, розглянута класифікація не відображає ряд 

значущих чинників, що впливають на фінансову стійкість страхової компанії. 

Так, в складі внутрішніх чинників фінансової стійкості не знайшли 

відображення інвестиційна політика страхової компанії, система 

перестрахування, система управління витратами, система управління 
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фінансовим потенціалом і ліквідністю; в числі зовнішніх — законодавство, 

система оподаткування, демографічні, техногенні та інші фактори. 

Більш розгорнутим є склад факторів фінансової стійкості, що 

враховуються аналітичними агентствами, які проводять рейтингову оцінку 

страхових компаній за рівнем фінансової стійкості. Так, фахівці 

Standard & Poor’s виділяють дев’ять груп інтегральних факторів фінансової 

стійкості: 

1) галузевий ризик, обумовлений впливом зовнішнього середовища 

страхової компанії. Даний фактор інтегрує вплив зовнішніх умов і відображає 

схильність до політичного, валютного і кредитного ризиків.   

2) конкурентоспроможність страхової компанії як фактор, що 

характеризує її ринкові переваги, а також можливість генерувати поточний і 

перспективний дохід. Цей фактор об’єднує такі характеристики, як: 

дистриб’юторська мережа, ступінь диверсифікації бізнесу, темпи зростання 

зібраних страхових премій, ринкова частка. 

3) оцінка менеджменту і корпоративної стратегії. Тут враховуються 

рівень кваліфікації та компетентності членів управлінської команди, стратегія 

компанії, операційний контроль і здатність його здійснювати, толерантність 

до ризику. 

4) операційна діяльність — даний фактор характеризує здатність 

страхової компанії проводити обрану стратегію,  отримувати вигоду зі своїх 

переваг, долати наявні недоліки, що позначаються на результатах її поточної 

діяльності.  

5) інвестиційна діяльність страхової компанії і вплив її результатів на 

загальну величину доходів. Враховуються: застосовувані менеджментом 

методи управління інвестиційним ризиком, оцінка активів, стратегія 

розміщення активів, кредитні ризики і їх диверсифікація, ліквідність 

портфеля; прибуток на інвестиції, управління активами і пасивами. 
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6) капіталізація, що характеризує достатність капіталу страхових 

компаній для підтримки страхової діяльності на певному рівні, структуру і 

якість капіталу з урахуванням факторів ризику. 

7) ліквідність — облік даного чинника здійснюється за трьома 

основними напрямками: грошові потоки, ліквідність інвестиційного портфеля, 

кредитні ресурси. 

8) фінансова гнучкість, що відображає потенційні потреби страхової 

компанії в додатковому капіталі і ліквідних коштах в зіставленні їх з 

реальними джерелами додаткового капіталу і ліквідних коштів. 

9) якість корпоративної системи ризик-менеджменту, в складі 

найважливіших компонентів якої розглядаються: культура ризик-

менеджменту, контроль за ризиками, управління в екстрених ситуаціях, 

стратегічний ризик-менеджмент, моделі ризиків і моделі капіталу [210]. 

Аналіз складу перерахованих факторів свідчить про те, що вони 

включають, як кількісні, так і якісні фактори. До якісних факторів можна 

віднести третю і дев’яту групи, що характеризують оцінку менеджменту, 

корпоративної стратегії і якість корпоративної системи ризик-менеджменту. 

Всі інші групи факторів за формою вираження (рівню вимірювання) належать 

до кількісних. Таким чином, аналітики Standard & Poor’s оцінюють фінансову 

стійкість страхових компаній, з огляду на численні зовнішні і внутрішні, 

кількісні і якісні фактори. 

У вітчизняній практиці прийнято класифікувати комплекс чинників, що 

впливають на фінансову стійкість страхових компаній залежно від середовища 

виникнення цих факторів (рис.1.2.).  

Відзначимо особливу значимість такої класифікації, оскільки вона: 

 по-перше, відповідає вимогам системного підходу, що представляє 

страхову організацію як систему економічних відносин, з позицій 

зазначеного підходу чинники фінансової стійкості страхової 

компанії можуть бути поділені на внутрішньосистемні (внутрішні) 

і позасистемні (зовнішні); 
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 по-друге, є доцільною для цілей управління фінансовою стійкістю 

страхової компанії, оскільки дозволяє передбачити у відповідь на 

зовнішні впливи певні внутрішні зміни, що забезпечують баланс 

зовнішнього і внутрішнього фінансової середовища страхової 

компанії [12, с. 7; 33, с. 328]. 

Внутрішні чинники – чинники, що залежать від діяльності конкретної 

страхової компанії. Серед сукупності наведених факторів, опираючись на 

висновки багатьох дослідників основними можна вважати перестрахувальну 

політику, склад та рівень страхових резервів, тарифну політику, інвестиційну 

політику та обсяг власного капітал [33, с. 328]. Кожен з цих факторів 

формується під впливом цілої низки факторів другого порядку, а ті, в свою 

чергу, – факторів третього порядку. Ієрархія внутрішніх факторів, що 

визначають фінансову стійкість страхової компанії, може бути прийнята за 

основу для побудови системи показників оцінки стійкості. Ця класифікація 

може бути корисною також при виробленні методології регулювання стійкості 

страховика [126, с. 69]. 

Зовнішні чинники є результатом впливу на страхову організацію 

зовнішнього середовища та не залежать від страхової компанії і ефективності 

її роботи. Зовнішні обставини організація не може змінити, і змушена до них 

пристосовуватися, тому вони мають особливе значення при формуванні 

фінансової політики страхової компанії. Внутрішні можливості повинні 

використовуватися таким чином, щоб ефективно протистояти негативному 

впливу і в повній мірі використовувати сприятливі ефекти зовнішніх факторів 

[33, с. 328]. Найважливішим зовнішнім фактором, що впливає на фінансову 

стійкість страхової компанії, є стан ринку як макросистеми. Незважаючи на те, 

що ринок представляє собою саморегулюючу інформаційну систему, що 

охоплює всіх товаровиробників і споживачів, механізм ринку не є 

самодостатнім. Згідно з теорією Дж. Неймана і О. Моргенштерна, ринкові 

процеси характеризуються крайньою невизначеністю і нестійкістю. Подібна 
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нестійкість властива також ринку страхування, проте її  прояв має певні 

особливості [126, с. 70]. 

Рис. 1.2. Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість страхової 

компанії. 
Джерело: побудовано автором на основі [81, с. 291; 99, с. 152; 106; 151, с. 507-508; 

176; 179, с.9].  
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Ринкова економіка має тенденцію змінюватися циклічно. Високий 

рівень попиту змінюється періодами депресії, коли страховим компаніям стає 

важко продавати страхові продукти за прийнятними тарифами. Окрема 

страхова організація не в змозі протистояти кризам, що мають національні 

масштаби, але в її можливостях проводити гнучку політику, яка допоможе 

зменшити негативні наслідки загального економічного спаду.  

В даний час динаміка циклу на європейському страховому ринку має 

характер пульсації з періодом від 6 до 9 років, і цей період має тенденцію до 

скорочення. Феномен страхового циклу визнаний європейськими експертами 

однієї з найсерйозніших проблем теорії страхування в даний час. Складнощі 

побудови моделі циклу обумовлені наступними факторами: 

 відносною легкістю і швидкістю входу компаній на страховий 

ринок і виходу з нього; 

 сучасними тенденціями до поєднання в портфелі однієї компанії 

ризиків різних країн, страхові ринки яких знаходяться на різних 

стадіях циклу; 

 різною мобільністю субринків короткострокового і 

довгострокового страхування. 

Всі ці фактори поки не піддаються формалізації, що ускладнює 

прогнозування стану страхового ринку [126, с. 70]. 

Серед числа зовнішніх факторів економічного характеру, які суттєво 

впливають на фінансову стійкість страхової компанії, необхідно назвати 

динаміку банківського відсотка, рівень інфляції, стан ринку цінних паперів і 

систему оподаткування. Так, невдале оподаткування може потягти за собою 

відтік капіталу зі страхової галузі і при надмірному вилучення фінансових 

ресурсів зробити нестійкими не тільки окремі страхові компанії, але і 

страховий ринок в цілому, а можливо і ринок країни. 

Щодо впливу інфляції, то сила впливу даного чинника визначається 

тривалістю зобов’язань страховика. Так, за умови наявності короткострокових 
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зобов’язань страховик в цілому має можливість адаптувати тарифи та умови 

страхування до прогнозованих інфляційних процесів, а ось за умови наявності 

довгострокових зобов’язань вплив інфляції значною мірою залежить від того, 

чи визначена заздалегідь сума зобов’язань. Якщо зобов’язання за умовами 

договору визначені у відсотках від суми збитку, яка в умовах інфляції зростає 

високими темпами, отримані при заключенні договору платежі та сформовані 

страхові резерви можуть бути недостатніми. Такий приклад особливо 

актуальним є  для страхування відповідальності, за яким ліквідація збитків 

розтягується на тривалий період. 

Крім того, інфляція має значний вплив на розміщення коштів страхових 

резервів. В цілому, в цій сфері діяльності інфляція відкриває перед 

страховиком ті ж проблеми, що і перед будь-якими іншими фінансовими 

компаніями. У зв’язку з тим, що норма прибутку по інвестиційної діяльності 

залежить не стільки від поточного рівня інфляції, скільки від зміни її темпів і 

очікування цих змін, розрив між очікуваним відсотком і реальним може 

становити серйозну проблему для страхової компанії, оскільки страховики в 

тій чи іншій мірі зобов’язані інвестувати значну частку своїх активів 

низькоризикові цінні папери, які мають заздалегідь визначену облікову ставку. 

Зростання процентних ставок викликає зниження цін на такі папери, і 

портфель страховика знецінюється. 

Також, інфляція впливає на інвестиційний дохід страхової компанії як 

основу індексування зобов’язань. Темпи інфляції заздалегідь важко оцінити з 

достатньою точністю, внаслідок чого реальний прибуток страховика за 

інвестиційними операціями може зменшуватись [46, c.37]. 

Особливий вплив на фінансову стійкість страхової компанії здійснює 

зниження платоспроможного попиту, що характерно для кризової економіки. 

Платоспроможний попит зумовлює стабільність отримання страхових 

платежів, які є одним з основних джерел доходів страхових компаній. У свою 

чергу платоспроможний попит залежить від стану економіки, рівня доходів 

страхувальників фізичних і юридичних осіб та ціни на послуги страховиків. 
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Падіння платоспроможного попиту, характерне для кризового періоду, 

призводить не тільки до скорочення рівня виплат, а й до загострення 

конкурентної боротьби [46, c.37]. 

Гострота конкурентної боротьби також є важливим чинником, що 

впливає на фінансову стійкість страховиків. Конкурентна боротьба на 

страховому ринку виражається в злитті ряду дрібних і середніх компаній в 

потужну страхову групу для об’єднання клієнтських баз регіональних і 

агентських мереж [57 ,с. 148]. 

Необхідно враховувати також можливий вплив факторів 

неекономічного характеру. Їх оцінка дозволяє виявити конкурентні переваги 

страхових компаній, які згодом необхідно підтвердити результатами 

фінансового аналізу у вигляді конкретних значень показників. Крім того, в 

сучасних умовах економічної нестабільності аналіз впливу зовнішніх 

чинників набуває особливої пріоритетності, оскільки найменші зміни одного з 

факторів даної групи одразу знаходять відображення на фінансовому стані 

страхової компанії. 

Варто звернути увагу на думку Л.Т. Гіляровської та А.А. Вехоревої, які 

пропонують виділяти прямий і непрямий вплив зовнішніх факторів на 

фінансову стійкість організацій. Такий поділ, на їхню думку, дозволяє більш 

коректно оцінювати характер і ступінь впливу на стійкість організації. 

Відзначимо, що такий підхід кореспондується з позицією, представленою в 

західній економічній літературі зі страхування, яка передбачає класифікацію 

факторів, виходячи з можливості управління ними та виділення в складі 

ринкових чинників частково керованих і некерованих факторів [32 ,с. 32].. 

На наш погляд, поділ зовнішніх факторів на групи факторів прямого і 

непрямого впливу, є досить логічним. Фактори прямого впливу впливають на 

рівень фінансової стійкості безпосередньо, до таких факторів слід віднести 

зміни законодавства, що регулює страхову діяльність, оподаткування, 

конкуренцію страхових компаній. Фактори непрямого впливу не мають 

прямого впливу на рівень фінансової стійкості страхових компаній, рівень 
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ризику, але сприяють його зміні. Фактори цієї групи включають політичну 

ситуацію в країні, міжнародні події, глобальну і макроекономічну 

нестабільність, стихійні катаклізми та ін. 

Системний підхід до класифікації чинників, що визначають фінансову 

стійкість страхової компанії, і вивчення масштабів впливу зовнішніх факторів 

в умовах конкретного ринку дозволяє визначити оптимальні межі 

регулювання діяльності страхової компанії. Недоліком цієї класифікації є 

складність виокремлення впливу окремих чинників на практиці. Так, зовнішні 

та внутрішні фактори тісно взаємопов’язані: зміна одних чинників може 

викликати зміну інших, і, отже, їх вплив на рівень фінансової стійкості 

страхової компанії є взаємообумовлений. Зокрема, тарифи на страхові послуги 

складаються під впливом, як зовнішніх (господарська кон’юнктура, рівень 

ризику тощо), так і внутрішніх факторів (збалансованість і величина 

страхового портфеля, стан інвестиційного портфеля, що склався, рівень витрат 

на ведення справи тощо.). Стан інвестиційного портфеля багато в чому 

визначається станом фінансового ринку, витрати на ведення справи залежать 

від рівня інфляції, величина страхового портфеля формується залежно від 

обсягу страхового поля, яке, в свою чергу, визначається демографічними, 

соціальними, економічними та іншими факторами, в тому числі і такими, як 

економічний цикл. Наприклад, цикл оновлення основного капіталу значно 

розширює можливості страхового покриття, як за рахунок страхування майна, 

так і за рахунок страхування підприємницьких ризиків. Таким чином, цикл 

проявляється як один із зовнішніх чинників, що визначають стійкість 

страхової компанії, оскільки він впливає на здатність формування значного за 

обсягами та збалансованого страхового портфеля [135; 126, с. 5-6]. 

Подібна тотальна залежність мікросистеми від макросистеми вимагає 

великої обережності під час оцінки ролі внутрішніх чинників у забезпеченні 

стійкості суб’єкта ринку, що необхідно враховувати в процесі регулювання 

діяльності страхових компаній. Адже, чим менш стабільною є економіка, тим 



41 

більше можливостей до адаптації повинна мати у своєму розпорядженні 

страхова компанія з метою забезпечення фінансової стійкості [103]. 

Відзначимо, що при всій цінності цієї класифікації, вона, тим не менш, не 

враховує тієї обставини, що будь-яка економічна система є складною системою 

і не відображає весь спектр і ієрархію зовнішніх факторів, що визначають 

фінансову стійкість страхової компанії. Структурування факторів зовнішнього 

середовища страхової компанії за належністю їх до того чи іншого рівня 

економічної системи дозволяє виділити ряд рівнів. Так, розглядаючи архітектуру 

глобального економічного простору, С.В. Луконін вказує, що рівні цього 

простору відрізняються, перш за все, суб’єктами і об’єктами ведення 

господарської діяльності, що розташовуються на них, а потім локалізацією і 

масштабом. На думку автора, вони структурно і функціонально координуються 

і субординуються, утворюючи базові та проміжні (мезо-) рівні вертикальних і 

горизонтальних взаємодій [86]. 

Виходячи з цього, можна виділити, щонайменше, три рівня зовнішнього 

середовища страхової компанії — глобальний, макросередовище і середовище 

безпосереднього оточення (мезосередовище), вплив яких на фінансову 

стійкість має свої специфічні особливості. 

Необхідність виділення глобального рівня обумовлено посиленням 

процесів глобалізації в сучасному світі, що розширює поняття зовнішнього 

середовища до масштабів світового господарського простору. Вплив 

глобальних чинників є особливо очевидним в умовах розгортання світової 

економічної і фінансової кризи, коли фактори глобального середовища 

роблять усе більш істотний вплив на процеси, що протікають в національній 

економіці, в тому числі на фінансову стійкість страхових компаній. 

Фактори макросередовища формуються на рівні національної 

економіки. Вплив цих факторів на фінансову стійкість страхових компаній, 

реалізується в рамках двох ключових блоків. Перший блок представлений 

факторами безпосереднього впливу (наприклад, вживання заходів прямого 

державного регулювання страхової діяльності), другий — факторами 
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опосередкованого впливу, що зачіпають характеристики, перш за все, 

середовища безпосереднього оточення. У ринковій економіці взаємодія 

макросередовища і страхових компаній виступає переважно 

опосередкованим, через зміну мезосередовища. 

Мезосередовище є середовищем безпосереднього оточення, що включає 

фактори галузевого і регіонального рівня. Група факторів галузевого рівня 

пов’язана зі станом, з одного боку, страхової галузі та страхового ринку як 

системи більш високого порядку по відношенню до страхової компанії, а, з 

іншого боку, зі станом галузей, чию потребу в страховому захисті 

забезпечують страхові організації. 

Незважаючи на те, що ринок представляє собою саморегулюючу 

інформаційну систему, що охоплює всіх товаровиробників і споживачів, 

механізм ринку не є самодостатнім, а результати ринкових процесів 

характеризуються невизначеністю і нестійкістю. Подібна нестійкість властива 

і страховому ринку, стабільність якого залежить від складної взаємодії таких 

чинників рівноваги ринку, як відповідність попиту, пропозиції, цінових 

очікувань, ціни і ін. 

Потреби галузей в страховому захисті обумовлені функціональною 

специфікою галузі, особливостями формування капіталу і процесів його 

обороту (тривалість виробничого та фінансового циклу, сезонність), що 

склалися довгостроковими тенденціями розвитку, стадією життєвого циклу 

окремих галузей і ризиками, які в результаті цього виникають. Страхування в 

різних галузях суспільного виробництва та обігу охоплює як загальні, так і 

специфічні ризики, поширюється на притаманні кожній галузі матеріальні 

цінності і відносини людей. Врахування специфіки галузі накладає свій 

відбиток на фінансову стійкість страхової компанії. 

Істотний вплив на фінансову стійкість страхових компаній надають 

регіональні фактори. Що стосується України, цей вплив посилюється в силу 

високої диференціації рівнів соціально-економічного розвитку регіонів. До 

регіональних факторів, що визначають фінансову стійкість страхових 
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компаній, можна віднести: соціально-економічний потенціал регіону, його 

інвестиційну привабливість, рівень доходів населення, розподіл отриманих 

доходів на споживання і накопичення, соціально-економічну політику та ін.   

У зв’язку з вищевикладеним, більш детальною може бути інша 

класифікація чинників, що визначають фінансову стійкість страхової 

компанії, зображена на рис.1.3. 

Рис. 1.3. Узагальнена класифікація факторів впливу на фінансову 

стійкість страхової компанії 

Джерело: складено автором на основі [100; 102; 151; 178]. 
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Страхові організації не мають практичної можливості розробити заходи 

щодо усунення впливу багатьох факторів. Однак вплив деяких зовнішніх 

факторів може бути мінімізовано або нейтралізовано, наприклад: нормативно 

правове регулювання — шляхом використання можливості лобіювання 

інтересів через об’єднання страховиків, які беруть найактивнішу участь в 

обговоренні законопроектів, пов’язаних з регулюванням ринку страхування, а 

також заходів, що стосуються оподаткування; конкуренція — зменшення 

впливу може досягатися шляхом злиття і поглинань дрібних організацій 

великими, створенням страхових груп. 

Вплив даних чинників на фінансовий стан проявляється через показники, 

за допомогою яких можна в динаміці визначити рівень фінансової стійкості 

страхової компанії. У науковій літературі виділяють чотири стадії фінансового 

стану страхових компаній: 

1) Стійкий фінансовий стан. Характеризується нормальною 

платоспроможністю, достатнім рівнем ліквідності, гнучкою адаптацією до 

змін ризикового середовища, про відсутності відхилення фактичних 

показників фінансової діяльності від нормативних. 

2) Нестійкий фінансовий стан. Страхова компанія зберігає 

платоспроможність, у змозі здійснювати страхові виплати вчасно, але при 

цьому порушуються нормативні вимоги, фінансовий аналіз свідчить про 

зниження ліквідності. 

3) Граничний фінансовий стан. Компанія не в змозі здійснювати 

страхові виплати, платежі до бюджету та поточні платежі. Цей стан є 

граничним, так як виходом з нього для компанії є або санація, або банкрутство. 

4) Фінансова неспроможність. Страхова компанія має ті ж ознаками 

нестійкості, що і на третій стадії, але внаслідок трансформаційних змін 

факторів фінансової стійкості змінюється «вектор фінансової стійкості» в бік 

її зниження [108, с. 336]. 

Підтримка фінансової стійкості страховиків служить способом 

вирішення протиріччя між основною метою страхування – страховим 
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захистом клієнтів – і його комерційними цілями як виду підприємницької 

діяльності. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринку страхування в Україні 

забезпечення фінансової стійкості страхових компаній є одним із 

пріоритетних завдань. Слід зазначити, що в ситуації посилення процесів 

економічної глобалізації успішне функціонування страхових компаній багато 

в чому визначається саме її рівнем фінансової стійкості. Лише за умови 

забезпечення власної платоспроможності та стійкості страховик може 

генерувати позитивні кількісні і якісні зміни для нормального функціонування 

в теперішній час і зростання його фінансового потенціалу в майбутньому. 

 

 

1.2. Джерела забезпечення фінансової стійкості страхової 

компанії 

 

Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії – це складний 

процес, що передбачає постійний контроль всіх напрямів діяльності 

страховика і своєчасну реакцію керівництва на зміни внутрішнього і 

зовнішнього середовища. 

Не зважаючи на особливе значення фінансової стійкості страхових 

компаній, в основному правовому акті в сфері страхування – Законі України 

«Про страхування» відсутнє будь-яке визначення сутності фінансової 

стійкості страховиків і умов її забезпечення, і лише в розділі III Закону України 

«Про страхування», який присвячений питанням забезпечення 

платоспроможності страховика, зокрема в ст. 30, містяться основні умови, 

яких повинна дотримуватись страхова компанія для забезпечення 

платоспроможності, а саме:  

 наявність сплаченого статутного фонду для страховиків-

резидентів або гарантійного депозиту для філій страховиків-

нерезидентів та наявності гарантійного фонду страховика;  
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 створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат 

страхових сум і страхових відшкодувань;  

 перевищення фактичного запасу платоспроможності 

страховика над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможності [122].  

Проте, як зазначалось у розділі І дисертаційного дослідження, поняття 

«фінансова стійкість» дещо ширше, ніж поняття «платоспроможність», тому 

крім умов, визначених Законом України «Про страхування», існує набагато 

більший перелік джерел, на яких ґрунтується фінансова стійкість страхових 

компаній.  

Зокрема, В. А. Сухов [144, с. 12] виділяє наступні джерела формування 

фінансової стійкості страхових компаній: достатній власний капітал; 

зобов’язання (включаючи технічні резерви); розміщення активів; обмеження 

одиничного ризику (перестрахування, ретроцесія); тарифна політика. 

Важливість таких ж факторів виділяє і вітчизняний дослідник 

М.В. Мних [92, с. 49].  

Авторський колектив підручника «Страхування» [139, с. 253] вважає, що 

джерелами забезпечення фінансової стійкості є розмір власних коштів, 

величина страхових резервів, ефективність розміщення страхових 

резервів,правильність розрахованих тарифних ставок, наявність 

збалансованого страхового портфеля, адекватна сума взятих страховиком на 

себе зобов’язань, операції перестрахування. 

Аналогічної точки зору дотримується й авторський колектив навчально-

методичного посібника «Страхування: теорія і практика» [140, с. 203].  

Дещо ширший перелік визначення джерел забезпечення фінансової 

стійкості страховиків пропонують М.М. Александрова [3, с. 171] та 

Н.В. Хохлов [164, с. 127], а саме: оптимальне розміщення страхових резервів, 

раціональна тарифна політика, наявність достатнього обсягу страхових 

операцій, забезпечення збалансованого страхового портфеля, обмеження 

відповідальності за ризиками, наявність розвиненої практики 
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перестрахування, диверсифікація діяльності [152]. 

Отже, загалом, крім дотримання вимог законодавства, фінансова 

стійкість страховика визначається наступними джерелами: 

 власний капітал;  

 обґрунтована тарифна політика; 

 достатність обсягу страхових резервів; 

 ефективна інвестиційна політика; 

 здійснення операцій перестрахування.  

Основа фінансової стійкості страховика закладається ще при його 

заснуванні. На даному етапі розмір і структура статутного капіталу мають 

ключове значення. Він необхідний для початку діяльності, так як в перший час 

у страхової компанії немає інших засобів, крім статутного капіталу, для 

виконання зобов’язань за договорами страхування, а зібрані страхові внески 

на цьому етапі є незначними. В Україні статутний капітал формується 

відповідно до  чинного законодавства та установчих документів. Власні кошти 

страховика формуються завдяки внескам засновників, доходам від 

інвестування коштів, за рахунок прибутку, отриманого в результаті діяльності, 

або шляхом додаткової емісії акцій [140; c.170]. Власний капітал складається 

зі статутного капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу та 

нерозподіленого прибутку (рис.1.4).  

Статутний капітал страхової компанії формується за рахунок 

індивідуальних внесків учасників-засновників у грошовій формі у випадку 

приватної компанії або за рахунок групового інвестування учасників 

акціонерного товариства. Українським законодавством встановлено 

мінімальний розмір статутного капіталу страхової компанії, що надає послуги 

з ризикових видів страхування, в сумі, еквівалентній 1 млн евро, а страховика, 

що надає послуги з страхування життя, — 10 млн евро за валютним обмінним 

курсом валюти України. Статутний капітал може бути сплачений виключно у 

грошовій формі за номінальною вартістю. Оплата грошового внеску за 

державними облігаціями допускається, але не більше 25% від загального 
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розміру статутного капіталу. Використання векселів, страхових резервних 

фондів, нематеріальних активів, а також коштів, отриманих з використанням 

кредитів, позик і застав, а також внесення нематеріальних активів для 

формування статутного фонду заборонено. [122]. 

 

Рис.1.4. Структура власного капіталу страхової компанії 

Джерело: складено автором на основі [139; 140]. 

 

Відповідно до вимог бухгалтерської звітності в структурі власного 

капіталу виділяють також додатковий капітал [113], що з’являється у 

страховій компанії в наступних випадках: 

1. Якщо засновники придбали акції або частки в статутному капіталі 

страхової компанії під час первинного розміщення за ціною вище номіналу. 

Різниця між фактично сплаченими коштами і номінальною вартістю акцій 

включена в додатковий капітал, тобто в цьому випадку додатковий капітал є 

джерелом реальних коштів компанії; 

2. При безоплатній передачі компанії певних цінностей. Такий 

додатковий капітал також є реальним джерелом коштів, однак подібні 

подарунки можливі лише від фізичних осіб або некомерційних організацій, 

оскільки пожертви між двома комерційними організаціями в Україні є 

забороненими законодавчо; 

3. В результаті переоцінки основних засобів,  наявних у страховика. 
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У цьому випадку у компанії не з’являється жодних додаткових коштів, але 

збільшується ціна вже наявного майна [162, с.270]. 

Інший елемент власного капіталу — резервний капітал — служить 

доповненням до статутного капіталу та не відрізняються специфікою для 

певної галузі, оскільки підпорядковується загальним правилам, що регулюють 

організацію економічної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання. 

Зокрема, резервний капітал створюється за рахунок прибутку компанії, проте 

відповідно до статті 14 Закону України «Про господарські товариства» він 

формується у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 

25% статутного капіталу. Крім того, розмір річних внесків до резервного  

фонду, передбачений установчими документами, не може бути меншим за 5% 

суми чистого прибутку [115]. Резервний капітал створюється страховою 

компанією на випадок припинення її діяльності для покриття кредиторської 

заборгованості. Також він використовується для покриття втрат і збитків, а 

також для покриття випущених облігацій і викупу акцій товариства у разі 

відсутності інших ресурсів. Для інших цілей резервний капітал 

використовуватися не може [27]. 

Нерозподілений прибуток — це прибуток, що реінвестований у страхову 

компанію та виникає за наслідками діяльності фінансового року страховика. 

Він утворюється як залишок прибутку компанії після виконання своїх 

зобов’язань перед бюджетом, виплати дивідендів та відрахувань до резервного 

фонду. За рахунок нерозподіленого прибутку страховики можуть створювати 

вільні резерви та інші фонди, утворені відповідно до установчих документів 

страхової компанії [168, c.3].  

Деякі автори вважають, що власний капітал в цілому і статутний капітал, 

зокрема, для страхової компанії не мають особливого значення, оскільки для 

виконання зобов’язань перед страхувальниками формуються цільові страхові 

резерви. Такий підхід, на наш погляд, не зовсім вірний. З метою забезпечення 

фінансової стійкості страховика, як в Україні, так і за кордоном, законодавчо 

встановлюється мінімальний розмір статутного капіталу, необхідного для 
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початку діяльності. Це пов’язано, з одного боку, з тим, що на початковому 

етапі у страхової компанії немає інших засобів для виконання зобов’язань за 

договорами страхування, крім статутного капіталу, оскільки надходження 

страхових внесків є незначними. З іншого боку, великий розмір стартового 

капіталу дозволяє підприємству більш впевнено планувати свою діяльність на 

ринку, здійснювати досить великі операції і, отже, мати можливість вистояти 

в конкурентній боротьбі. Отже, при створенні страхової компанії основна 

увага повинна приділятися розмірам та структурі статутного капіталу, тобто 

основа фінансової стійкості страховика закладається ще при заснуванні 

компанії. Значення статутного капіталу і в цілому вільних резервів не 

зменшується і тоді, коли страховик діє на ринку тривалий час. Їх роль в 

забезпеченні фінансової стійкості поточної діяльності не менш важлива, ніж 

роль страхових резервів, так як навіть найточніший розрахунок страхових 

резервів є лише припущенням, і в силу цього навіть за умови стабільного 

портфелю та надійних статистичних обґрунтувань зберігається небезпека 

коливання збитковості в несприятливу для страховика сторону. Це може бути 

наслідком його невдалої тарифної політики, небажаних змін в структурі 

договорів, знецінення активів (нерухомості, цінних паперів тощо) в силу 

погіршення загальної економічної ситуації, пред’явлення страхувальниками 

додаткових претензій по страхових виплатах, які страховик вже вважав 

врегульованими, і т.д. До того ж ситуація може скластися таким чином, що для 

підтримки своїх позицій на ринку страховику необхідно буде розширити 

спектр здійснюваних операцій, що вимагатиме прийняття додаткових ризиків, 

не забезпечених вже наявними страховими резервами, які призначені для 

покриття зобов’язань виключно за діючим портфелем договорів [13, c. 3; 133].  

Отже, розмір власного капіталу страховика створює умови для 

оптимальної організації тарифної, інвестиційної та перестрахової політики 

компанії, забезпечуючи фінансову стійкість страховика. 

Перестрахування є ще одним джерелом забезпечення фінансової 

стійкості страхових операцій та страхової комапнії щагалом. 
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Згідно з Законом України «Про страхування» перестрахування є 

страхуванням одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 

визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків 

перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або 

нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з 

законодавством країни, в якій він зареєстрований  [122].  

На думку авторського колективу «Міждисциплінарного словника зі 

страхування та ризик-менеджменту» перестрахування можна визначити як 

фінансову операцію по передачі страховиком частини прийнятих ним до 

страхування ризиків у відповідальність іншому спеціалізованому страховику, 

основною ціллю якого є створення збалансованого страхового портфеля, який 

би забезпечував стійкість та рентабельність страхової компанії [90, с. 52]. 

Вторинний перерозподіл ризику – це основне призначення 

перестрахування. Дана функція полягає в тому, що страхова компанія 

спроможна надати страхувальнику лише ту гарантію, яка корелює із його 

фінансовим можливостям. Проте страховик досить часто нев змозу досягти 

таких результатів самостійно. У такому випадку страхова компанія може 

виконати свої зобов’язання завдяки інструменту перестрахування, шляхом 

перерозподілу ризику між собою та іншою страховою компанією. У випадку 

перестрахування перестраховик бере на себе значну частку ризику чи гарантії, 

а інша частина ризику, яку цедент залишає за собою, називається власним 

утриманням. Як правило, на кожного перестрахувальника припадає різна 

частка покриття. Завдяки цьому страховик, який передає ризики в 

перестрахування, збільшує свої можливості щодо прийняття ризиків у десятки 

разів [13, c. 3]. 

Система перестрахування, як і система прямого страхування, 

побудована на розподілі ризику між декількома учасниками. Це дозволяє 

прямому страховику, з одного боку, цілком виконати прийняті на себе страхові 

зобов’язання перед страхувальником, а з іншого , полегшити навантаження за 

виплатою у будь-якому страховому випадку, зберігаючи при цьому свою 
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фінансову надійність [90, с.52].  

Таким чином, перестрахування перш за все покликане до створення 

однорідного страхового портфелю шляхом ділення і вирівнювання ризиків. 

Звісно, що дана ціль може бути досягнута і більш простим методом – шляхом 

ухилення від небажаних ризиків, проте така політика є невигідною з точки 

зору конкурентоспроможності компанії на ринку [155]. 

Можна також виділити вторинні функції перестрахування. Серед яких 

виділяють такі: 

- за допомогою перестрахування можна застрахувати досить дорогі 

та специфічні ризики; 

- перестрахування дає можливість запровадити та поширити нові 

види страхування. 

- за допомогою перестрахування страхова компанія має можливість 

створити в перспективі збалансований портфель, який необхідний страховику 

для контролю за своєю середньостроковою та довгостроковою політикою. 

- у випадку, коли перерозподіл ризику здійснюється між 

резидентами та нерезидентами, тоді перестрахування набуває форми 

зовнішньої торгівлі. Це, так званий, «невидимий» експорт – імпорт. 

Згiдно iз Законом України «Про страхування» перестрахувальна 

операцiя застосовується тодi, коли: 

- страховик бере на себе страховi зобов’язання в обсягах, що можуть 

перевищувати можливостi їх виконання за рахунок власних активiв; 

- страхова сума за окремими об’єктом i видом страхування 

перевищує 10% сплаченого статутного фонду i сформованих вiльних резервiв 

та страхових резервiв на останню звiтну дату [122]. 

Укладення договорiв перестрахування за межами України зi 

страховиками (перестраховиками) нерезидентами дозволяється тiльки у разі, 

коли: 

- законодавством країни, в якiй зареєстрований страховик 
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(перестраховик) — нерезидент, передбачений державний нагляд за страховою 

і перестрахувальною дiяльнiстю; 

- страховик (перестраховик) — нерезидент здiйснює безперервну 

страхову (перестрахувальну) дiяльнiсть не менше, нiж три роки до дати 

укладення договору перестрахування; 

- вiдсутнi факти порушення страховиком (перестраховиком)-

нерезидентом законодавства про страхову i перестрахувальну дiяльнiсть iз 

питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом та боротьби з тероризмом країни його реєстрацiї [122]. 

Перестрахування з точки зору фінансової стійкості має як мінімум два 

аспекти. Так, для первинного страховика можливість перестрахувати прийняті 

ризики означає зміцнення фінансової стійкості. У той же час має сенс говорити 

і про фінансову стійкість перестраховика: будучи також страховою 

організацією, що надає страхові послуги іншим страховикам, перестраховик 

повинен мати достатній рівень платоспроможності, щоб у разі настання 

страхового або перестрахового випадку виконати свої зобов’язання.  

Таким чином, перестрахування вирішальним чином впливає на 

забезпечення фінансової стійкості страховика. 

1) По-перше, в кожному окремому виді страхування існує значна 

кількість великих ризиків, які страховик не може взяти на себе цілком. 

Страхова компанія краще захистить себе в разі настання особливо 

великих ризиків, скоротивши рівень своєї відповідальності у 

порівнянні з узятими на себе зобов’язаннями. 

2) По-друге, фінансовій стійкості страховика загрожують не тільки 

великі ризики, але і масові дрібні страхові випадки. Укладення 

договору перестрахування на випадок настання катастрофічної 

страхової події дозволяє страховику уникнути надзвичайних збитків. 

Шляхом перестрахування катастрофічні ризики зводяться до 

безпечного рівня для компанії. 

3) По-третє, за допомогою перестрахування можна вирівнювати 
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коливання у результатах діяльності страховика протягом кількох 

років. Зокрема, на результатах діяльності страхової компанії протягом 

одного року можуть несприятливо позначитися або суттєві втрати від 

великого числа страхових виплат, викликаних настанням одного 

страхового випадку, або негативні результати по всьому страховому 

портфелю протягом року. Перестрахування вирівнює такі коливання. 

Тим самим досягається стабільність результатів діяльності компанії за 

кілька років, а це вкрай важливо для забезпечення фінансової 

стійкості страховика [13, c. 4]. 

Таким чином, система перестрахування є запорукою фінансової 

стійкості страхової компанії, оскільки надає захист її капіталу, і є умовою 

зростання обсягів і якості страхових послуг. Вплив перестрахування на 

фінансову стійкість страховика можна розглянути на основі релевантних 

показників (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Методика розрахунку впливу перестрахування на фінансову стійкість 

страхової компанії 

Показник Розрахунок Характеристика 

Частка 

перестраховика у 

страховій премії 

Страхова премія, що передана 

у перестрахування / валова 

страхова премія  

Показник характеризує 

залежність страховика від 

перестраховика і повинен 

корелювати із часткою 

перестраховика у страхових 

резервах 

Частка 

перестраховика у 

страхових виплатах 

Частка страховика у 

виплаті + зміна частки 

перестраховика у резервах 

збитків / брутто-

виплати + зміна резервів 

збитків ( у звітному періоді) 

Показник повинен відповідати 

частці перестраховика у 

страховій премії 

Збитки 

перестраховика у 

страхових резервах 

Частка перестраховиків у 

страхових резервах / величина 

резервів 

Показник характеризує 

залежність від 

перестрахування (може 

розраховуватись за усіма 

резервами, або за певним 

видом) 
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Продовження табл.1.3 

Показник Розрахунок Характеристика 

Частка 

перестраховика у 

заробленій страховій 

премії 

Зароблена страхова премія за 

ризиками, переданими у 

перестрахування / зароблена 

страхова премія  

Показник характеризує частку 

участі перестраховика у 

доходах цедента 

Питома вага 

комісійного 

винагородження і 

тантьєми, отриманої 

за ризиками, 

переданими у 

перестрахування 

Комісійна 

винагорода + тантьєма за 

ризиками, переданими у 

перестрахування / страхова 

премія за ризиками, 

переданими у 

перестрахування 

Показник визначається для 

порівняння з рівнем витрат на 

ведення справи для оцінки 

частини витрат на ведення 

справи, що компенсується за 

рахунок отриманої комісії 

Залежність 

фінансового 

результату страховика 

від доходів, 

отриманих завдяки 

перестрахуванню 

Комісійна 

винагорода + тантьєма за 

ризиками, переданими у 

перестрахування / фінансовий 

результат 

Показник характеризує міру 

участі перестраховика у 

діяльності цедента. 

Джерело: [155, c.200]. 

 

Отже, завдяки перестрахуванню страховик здатен приймати на 

страхування більшу кількість ризиків. Виходячи з цього, можна стверджувати, 

що чим більше договорів укладає страхова компанія, тим більш збалансований 

є її портфель і тим менше коливань спостерігається у її фінансових 

результатах. Перестрахування пропонує страховику можливість розширити 

перелік ризиків, які він готовий прийняти на страхування, охопити більшу 

кількість видів страхування, дає здатність захистити свої активи. 

Перестрахування дає можливість страховій компанії страхувати об’єкти, які за 

своєю вартістю або ступенем ризику значно перевищують її фінансові 

ресурси. 

На сьогодні майже всі українські страхові організації мають потребу в 

перестрахуванні. Більшості страховиків не вистачає у значних фінансових 

ресурсів і вони не в змозі брати на себе великі ризики. Передаючи частину 

своєї відповідальності перестраховикам, страхова компанія може забезпечити 

виконання своїх зобов’язань перед страхувальниками навіть у разі  настання 

ряду великих страхових випадків. Перестраховик надає страховику 

економічну підтримку: з одного боку, шляхом забезпечення фінансової 
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стійкості, а з іншого, шляхом розширення поля його діяльності. 

Для здійснення виплат у разі настання страхових випадків страхова 

компанія повинна мати у своєму розпорядженні спеціальні кошти — страхові 

резерви. Згідно з В.Д. Базилевичем, страхові резерви є грошовою оцінкою 

очікуваних у майбутньому сум виплат за діючими на момент оцінки 

договорами страхування, іншими, ніж страхування життя [7, с. 459].  

Формування та використання страхових резервів, права і обов’язок 

формування яких виникають у страхових компаній відповідно до чинного 

законодавства, є основою діяльності страхових компаній, їх фінансової 

стійкості. Від того, наскільки вірно розраховані страхові резерви, як в них 

враховуються виконані або невиконані в повному обсязі зобов’язання, 

залежить можливість виконання зобов’язань перед страхувальниками за 

страховими випадками, а, отже, і фінансова стійкість та платоспроможність 

страхової компанії. 

Згідно ст. 31 Закону України «Про страхування» для забезпечення 

виконання зобов’язань,  страховики в порядку та на умовах, встановлених 

законодавством України, страхові компанії утворюють із страхових внесків 

необхідні для майбутніх страхових виплат страхових сум і страхового 

відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування) страхові 

резерви [122]. 

Відповідно до прийнятої схеми формування страхових резервів кожен 

вид зобов’язань, які взяла на себе страхова компанія покривається відповідним 

видом страхового резерву. Як і в світовій практиці, згідно з прийнятою в 

Україні класифікацією виділяють наступні групи страхових резервів: 

 за договорами зі страхування життя (для накопичувальних 

видів страхування); 

 за договорами страхування іншими, ніж страхування життя 

(для ризикових видів страхування); 
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 резерв попереджувальних заходів [7, с. 459] (рис.1.5). 

Рис.1.5. Класифікація резервів страхової компанії 
Джерело: складено автором на основі [7, с. 459; 117; 118]. 

 

Поділ страхових резервів в страхуванні життя і ризикових видах 

страхування обумовлено різним вмістом страхового захисту, функціями, 

завданнями, характером ризику, а також методологією розрахунку страхових  

тарифів. 

Технічні резерви – це показник, який відображає грошову оцінку 

зобов’язань страхової компанії за страховими зобов’язаннями, й в той же час – 

це сума коштів, яка є гарантією виконання страховиком зобов’язань перед 

страхувальником з огляду на наявні у його портфелі договори 

страхування [90, c.305]. 

Величина технічних резервів страховика відображає невиконані 

зобов’язання за договорами страхування станом на звітну дату. Метод 

розрахунку таких резенрвів грунтується на дотриманні головного принципу 

ведення бухгалтерського обліку і визначення фінансових результатів: 

Резерви 

попереджувальних 

заходів 

Страхові 

резерви 

Резерви зі 

страхування життя 

Технічні резерви 

Обов’язкові Додаткові 

Резерв незароблених премій Резерв катастроф 

Резерв коливань збитковості 

Інші резерви 

Резерв збитків 

Резерв заявлених, але не 

виплачених збитків 

Резерв збитків, що 

виникли, але не заявлені 
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віднесення доходів (страхових премій) до періоду, за який вони зароблені, і 

обліку збитків (страхових виплат) у звітному періоді, в якому вони виникли. 

Чим точнішими є  методи, що використовуються при оцінці таких зобов’язань, 

тим технічні резерви більшою мірою дозволяють страховику забезпечити 

майбутні страхові виплати. 

Вимоги до страхових резервів за ризиковими видами страхування на 

українському ринку встановлюються відповідною Методикою формування 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя. Ці 

правила визначають призначення, порядок формування та склад страхових 

резервів, створених страховою компанією для гарантування виконання 

зобов’язань за договорами страхування. Страховик може використовувати 

інші, ніж передбачені в Методиці, методи формування резервів за 

погодженням з органом нагляду за страховою діяльністю, яким є Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг [118]. 

Згідно із Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України «Про затвердження Методики формування 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» 

страховики, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, 

зобов’язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами 

страхування: 

 резерв незароблених премій, що включають частки від сум 

надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), 

що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату; 

 резерв збитків, що включають зарезервовані несплачені 

страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами 

страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови 

у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування [118]. 

Резерв незароблених премії (далі – РНЗП) страхова компанія формує для 

майбутніх виплат (для реалізації невиконаних або виконаних не до кінця 
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зобов’язань за договором страхування), тобто такий резерв, призначений для 

здійснення виплат страхового відшкодування протягом майбутніх звітних 

періодів [118].  

Залежно від того, протягом якого терміну дії договору страхування може 

статися страховий випадок, всі договори страхування поділяються на три 

облікові групи для обчислення РНЗП (табл.1.4).  

Таблиця 1.4 

Класифікація облікових груп договорів страхування 

Облікова група 
Договори, що входять до 

облікової групи 
Приклади 

Перша облікова група 

Договори, за якими 

страховий випадок може 

статися в будь-який момент 

терміну дії договору 

страхування. 

Страхування від нещасного 

випадку і захворювань, 

страхування наземних 

транспортних засобів, 

добровільне медичне 

страхування та ін. 

Друга облікова група 

Договори, за якими про 

настання страхового 

випадку можна дізнатися 

лише в момент закінчення 

терміну дії договору. 

Страхування 

відповідальності 

позичальника за 

непогашення кредиту, 

страхування фінансових 

ризиків та ін. 

Третя облікова група 

Договори з «відкритими», 

невизначеними датами 

початку і (або) закінчення 

терміну дії договору. Це 

означає, що про момент 

настання страхового 

випадку точно нічого 

сказати не можна. 

Cтрахування вантажу 

Джерело: складено автором на основі [7, с.461; 146]. 

 

Розрахунок РНЗП здійснюється за кожним видом страхування окремо 

(для кожної облікової групи існують власні методики розрахунку величини 

РНЗП) на будь-яку звітну дату методом, визначеним Законом України «Про 

страхування» [118]. 
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Резерви збитків страхова компанія формує для акумулювання коштів на 

майбутні страхові виплати, коли страхова компанія знає, що страховий 

випадок вже стався і страхові виплати обов’язково будуть. Залежно від того, 

наскільки юридично обґрунтована заявка про настання страхового випадку, 

відповідно до українського страхового законодавства виділяють: 

 резерв заявлених, але невиплачених збитків (reported but not 

settled claims reserve — RBNS); 

 резерв збитків, які виникли, але не заявлені (incurred but not 

reported claims reserve — IBNR) [118]. 

Резерв заявлених, але невиплачених збитків — оцінка обсягу 

зобов’язань страховика для здійснення виплат страхових сум (страхового 

відшкодування) за відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати 

на врегулювання збитків (експертні, консультаційні та інші витрати, пов’язані 

з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплачені не в повному обсязі на 

звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, що мали місце в 

звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика 

повідомлено відповідно до вимог законодавства України та/або умов 

договору [118]. 

Під заявленим збитком мається на увазі грошовий вираз збитків (шкоди), 

нанесених майновим інтересам застрахованої особи в результаті настання 

страхового випадку, про факт настання якого заявлено страховику (страховій 

організації) в порядку, передбаченому законом або договором страхування. 

Методика розрахунку резерву заявлених, але не врегульованих збитків 

на кінець звітного періоду передбачає наявність даних про стан цього резерву 

на початок звітного періоду і вимагає враховувати наступні фактори: сума 

заявлених збитків за звітний період, суму збитків, сплачених протягом 

звітного періоду, і витрати з врегулювання збитку [118]. 

Для виконання зобов’язань за страховими виплатами, включаючи 

витрати на врегулювання, в ситуаціях, коли про настання страхового випадку 

протягом звітного періоду відомо і, можливо, вже відомо про розмір збитку, 
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але правильно оформленої заявки на звітну дату про збиток немає, страховик 

формує резерв збитків, які виникли, але не заявлені, що являє собою оцінку 

обсягу зобов’язань страхової компанії для здійснення страхових виплат, 

включаючи витрати на врегулювання збитків, які виникли у зв’язку з 

страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання 

яких страховику не було заявлено в установленому законодавством України 

та/або договором порядку на звітну дату [90, с. 305; 118; 119]. 

Як уже зазначалось, крім обов’язкових технічних резервів страховик має 

право створювати додаткові страхові резерви, порядок формування і 

використання яких повинен бути узгоджений з Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Додаткові 

страхові резерви страхова компанія створює з метою дотримання принципу 

фінансової еквівалентності, відповідно до якого грошові потоки від 

страхувальників до страховика (в розмірі страхового внеску) повинні бути 

еквівалентні грошовим потокам від страховика до страхувальників. 

Дотримання даного принципу вимагає, щоб страхова компанія завжди мала 

кошти, достатні для виконання всіх прийнятих нею на себе зобов’язань. 

Правила формування традиційних технічних страхових резервів за наявності 

певних умов (достатність страхового портфеля, незмінність рівня смертності 

та ін.) передбачають дотримання цього принципу. Однак реальні умови, а 

також існуюча система обліку і оподаткування страхових компаній можуть 

призвести до того, що фактично в певний момент страховик вже не матиме 

коштів, які йому ще можуть знадобитися для виконання своїх зобов’язань. 

Саме з цією метою — метою утримання частини зароблених премій для 

виконання майбутніх можливих зобов’язань — страхова компанія може 

створювати додаткові страхові резерви [118; 119].  

Отже, за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, страховик може утворювати 

наступні додаткові технічні резерви: 

 резерв коливань збитковості; 
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 резерв катастроф [118]. 

Резерв коливанні збитковості є додатковим фінансовим джерело для 

страхових виплат в тому випадку, коли значення збитковості в звітному 

періоді перевищує її розрахункове значення, що враховується при визначенні 

страхових тарифів. Під збитковістю потрібно розуміти відносний показник, 

який обчислюється як відношення всіх страхових виплат або до загальної 

страхової суми (збитковість страхової суми), або до сумарного обсягу 

страхових премій. Так, якщо розрахункова збитковість дорівнює, наприклад, 

0,6, а фактична збитковість за підсумками року складе лише 0,4, це означає, 

що в цьому році кошти, отримані від страхових внесків, стали надмірними 

порівняно з розрахунковими. Однак це не свідчить про те, що їх можна 

розглядати як дохід страхової компанії, оскільки в силу випадкової природи 

виплат на наступний рік збитковість може не лише дорівнювати 

розрахунковій, але навіть може перевищити її. Саме тому частина коштів 

(частина зароблених премій), що відповідає перевищенню розрахункових 

виплат над фактичними за підсумками аналізованого року, може піти в резерв 

коливань збитковості. За рахунок накопичень за підсумками цього року у 

страхової компанії в такому випадку з’явиться можливість покрити додаткові 

виплати в будь-якому наступному році, коли реальна збитковість перевищить 

розрахункову. Порядок, умови формування та використання цього резерву 

визначаються самим страховиком і узгоджуються з Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [118]. 

Резерв катастроф формується лише в тому випадку, коли правилами 

страхування страхової компанії передбачено відшкодування шкоди при 

великих аваріях, катастрофах, дії обставин непереборної сили тощо. Мета 

формування резерву — концентрація коштів для покриття надзвичайних 

збитків, що стали наслідком великомасштабної аварії або дії обставин 

непереборної сили. Використовувати кошти цього резерву можна лише у 

випадку, якщо спеціальними рішеннями органів влади подія, що відбулася, 

визнана катастрофою. Порядок, умови формування та використання цього 
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резерву визначаються власне страховою компанією і узгоджуються з 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

Для виконання зобов’язань за договорами страхування життя 

створюються спеціальні резерви, що є оцінкою вартості грошових зобов’язань 

страхової компанії за договорами та майбутніх витрат для забезпечення їх 

виконання [83]. Відповідно до Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Методики 

формування резервів із страхування життя» страхові резерви із страхування 

життя поділяються на: 

 резерви довгострокових зобов’язань; 

 резерви належних виплат страхових сум [118]. 

Такі резерви називають математичними резервами унаслідок 

математичної бази їх розрахунку. Методики розрахунку резервів базуються на 

таблицях смертності, нормах доходу, на тарифах страхування життя, які 

визначаються за допомогою актуарних методів. Резерви формуються окремо 

за кожним видом страхування життя.  

Порядок створення резервів зі страхування життя визначається 

особливостями і специфікою відповідних договорів і розрахунків, зокрема: 

1. Довгостроковість договорів страхування (як правило, вони 

укладаються на термін не менше одного року); 

2. Інвестиційна складова процесу страхування життя; 

3. Розрахунок тарифів, страхових резервів, страхових виплат і 

викупних сум, при яких використовуються актуарні методи, що 

передбачають застосування таблиць смертності і норм доходності в 

разі інвестування тимчасово вільних коштів резервів із страхування 

життя та ін [117]. 

Загалом ж метод розрахунку резервів зі страхування життя для окремої 

страхової компанії визначається такими чинниками: 

 різновиди ризиків, що покриваються договором зі страхування 
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життя; 

 рух грошових коштів та їх інвестування; 

 співвідношення страхових сум за ризиком смерті й ризиком дожиття; 

 способи сплати страхових внесків (одноразово, розстрочено); 

 різновиди здійснення страхових виплат (одноразові, ануїтет чи 

змішані) [7, с. 474]. 

Резерв попереджувальних заходів призначений для фінансування 

заходів щодо попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження 

застрахованого майна, а також на цілі, передбачені страховиком. Даний резерв 

формується шляхом відрахування від страхової брутто-премії, що надійшла за 

договорами страхування в звітному періоді. Розмір відрахувань до нього 

визначається виходячи з відсотку, передбаченого в структурі тарифної ставки 

на такі цілі [118]. 

Розмір страхових резервів за умови, що вони адекватні зобов’язанням за 

договорами страхування, а також їх оптимальне розміщення і дотримання 

пропорцій з об’ємом власних коштів може говорити про фінансову стійкість 

страховика. Саме тому роль держави в питаннях визначення методів 

формування страхових резервів є необхідним чинником забезпечення 

фінансової стійкості страховиків. 

Від того, наскільки правильно розраховані страхові резерви, як 

враховуються в них невиконані або виконані не повністю зобов’язання, 

залежить фінансова стійкість страхової компанії, її платоспроможність, 

можливість виконати зобов’язання перед страхувальниками по страхових 

виплатах. Якщо ж страхова (перестрахова) компанія немає достатньої 

кількості страхових резервів для виплати страхового відшкодування, вона 

мусить здійснити виплату за рахунок власних коштів. Ці власні кошти і будуть 

становити запас платоспроможності понад ту платоспроможність, яка 

забезпечується сформованими страховими резервами. 

Країнами Європейського Союзу було виділено сім основних факторів, 

під впливом яких формується система страхових резервів:  
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 інверсія циклу страхової компанії;  

 інфляція; 

 організаційна структура страхової компанії;  

 ризикова структура страхового портфеля;  

 рівень розвитку перестрахування на ринку;  

 стійкість страхового портфеля;  

 участь страхової компанії в інвестиційній діяльності [124, с.64]. 

Якщо українські страховики (перестраховики) будуть дотримуватися 

цих основних факторів, вони зможуть сформувати страхові резерви, які 

забезпечать їм фінансову стійкість на ринку страхування та можливість 

своєчасно виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками та іншими 

страховими (перестраховими) компаніями [124, с.65]. 

Значний вплив як на джерела і обсяг страхових резервів, так і на їх 

склад має участь страховика в інвестиційній діяльності.  

По-перше, успішна інвестиційна діяльність дає можливість страховій 

організації використовувати частину доходу від неї для покриття негативного 

фінансового результату страхових операцій, який може бути наслідком, як 

підвищеної збитковості протягом певного року, так і високою конкуренцією 

на страховому ринку. У зарубіжній практиці доходи від інвестиційної 

діяльності можуть брати участь також в покритті надзвичайних збитків і в 

нарощуванні обсягу страхових резервів. 

По-друге, участь в інвестиційній діяльності дає страховику можливість 

передавати частину прибутку страхувальнику. Як правило, зобов’язання 

такого роду передбачаються при укладенні договору. З метою накопичення 

коштів для виплати страхувальникам формуються спеціальні резерви (фонди). 

По-третє, інвестиційний дохід є джерелом приросту власного капіталу, 

який в надзвичайних обставинах може використовувати для покриття 

страхових зобов’язань, будучи для страхової компанії своєрідним фондом 

самострахування [178, c.34]. 

Інвестиційну діяльність страхової компанії можна визначити як 
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діяльність страхової компанії, що пов’язана із розміщенням тимчасово вільних 

коштів з метою отримання певної вигоди, а саме інвестиційного доходу [97]. 

Інвестиційний дохід — додаткове джерело прибутку страховика, крім 

прибутку від проведення страхових операцій. В результаті прибуткової 

інвестиційної діяльності знижується ставка доходу, шо закладається в 

структуру тарифної ставки, і, отже, зменшується тариф на цю суму, в чому в 

рівній мірі зацікавлені як страховики, так і страхувальники [52]. 

Страхова компанія самостійно визначає свою інвестиційну політику, 

проте відносно інвестування коштів страхових резервів вона повинна 

дотримуватися норм державного регулювання, що орієнтують на забезпечення 

повернення та ліквідності вкладень, так як від ефективності і надійності 

розміщення тимчасово вільних коштів залежить не тільки дохід страховика, 

але і його платоспроможність. 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» розміщення 

страхових резервів здійснюється страховиками на умовах диверсифікації, 

повернення, прибутковості і ліквідності. Також відповідно до даної статті, 

кошти страхових резервів мають бути представлені активами таких категорій:  

 грошові кошти на поточному рахунку;  

 банківські вклади (депозити);  

 валютні вкладення згідно з валютою страхування;  

 нерухоме майно;  

 акції, облігації, іпотечні сертифікати;  

 цінні папери, що емітуються державою;  

 права вимоги до перестраховиків;  

 інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними 

Кабінетом Міністрів України;  

 банківські метали;  

 кредити страхувальникам — фізичним особам, що уклали 

договори страхування життя, в межах викупної суми на момент 

видачі кредиту та під заставу викупної суми. У цьому разі кредит 
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не може бути видано раніше, ніж через один рік після набрання 

чинності договором страхування, та на строк, який перевищує 

період, що залишився до закінчення дії договору страхування;  

 готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених 

Національним банком України [122].  

Кошти страхових компаній повинні бути розміщені з дотриманням 

визначених принципів (табл.1.5) 

Таблиця 1.5 

Принципи розміщення коштів страхових резервів 

Принципи Характеристика 

Безпечності 

Ставить перед страховиком завдання досягнути 

максимально можливої за даних умов безпеки вкладень, 

тобто зведення до мінімуму інвестиційного ризику. 

Диверсифікованості 

Полягає у розподіленні коштів, що інвестуються, між 

об’єктами з метою зниження ризиків ймовірності втрати 

цих коштів і/або втрати доходів від них. 

Ліквідності 

Можливість швидкого та беззбиткового для страховика 

перетворення будь-яких вкладень на грошові кошти. 

Згідно із цим принципом, загальна структура активів 

страховика має бути такою, щоб у будь-який момент він 

мав у своєму розпорядженні ліквідні кошти. 

Прибутковості 

Активи страховика мають розміщуватись на принципах 

безпечності та ліквідності і при цьому ще приносити 

постійний і, по можливості, достатній дохід. 

Джерело: [129, с. 288].  
 

Ці принципи різною мірою актуальні в залежності від спеціалізації 

страхової компанії. Для страховиків, що спеціалізуються на проведенні 

операцій зі страхування життя, для якого характерно дисконтування внесків з 

урахуванням норми прибутковості, існує очевидний пріоритет потреби в 

інвестиційному доході. Принцип ліквідності же не має першорядного 

значення, оскільки цей вид страхування зазвичай носить довгостроковий 

характер. Для страховиків, що займаються проведенням операцій по 

ризикових видах страхування, важлива, перш за все, ліквідність активів. 

Цілями інвестиційної політики будь-якого інвестора є безпека і 

прибутковість вкладень. Безпека означає, що інвестиції здійснюються в 

надійні підприємства, діяльність яких згідно з прогнозами буде успішною. 
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Найчастіше безпека вкладень і висока прибутковість суперечать один одному. 

Нерозумно інвестувати кошти у високоприбуткові підприємства з високою 

часткою ризику. У цьому випадку існує ризик втратити не тільки дохід, а й 

інвестовані кошти. 

Страхова компанія самостійно визначає свою інвестиційну стратегію 

для розміщення власних коштів і страхових резервів: При виборі об’єкта 

інвестицій слід враховувати взаємозалежність ризику і доходу, тобто 

дотримуватися принципу диверсифікації вкладень. Так, частина коштів може 

бути спрямована в низькодохідні і малоризикові інвестиції, а інша частина — 

у високоприбуткові, але з високим ступенем ризику. В результаті 

інвестиційний ризик буде розподілений між різними видами вкладень, що 

забезпечить стійкість інвестиційного портфеля страховика. 

При формуванні портфеля інвестицій необхідно розглядати як 

очікуваний дохід, так і ризик. Між нормою прибутку і ризиком при певних 

умовах існує взаємозв’язок, досліджуючи який можна знайти оптимальне 

співвідношення між ними. Диверсифікація інвестицій призводить до значного 

зниження ризику, але при цьому прибуток не зменшується. 

Основою державного регулювання інвестиційної діяльності 

страховиків в Україні є Закони України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», «Про страхування», «Про 

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів», «Про цінні папери та фондовий ринок», а 

також «Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу 

та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика», затверджене Розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, № 850 від 07.06.2018 р. [119]. У разі здійснення 

страховиками страхування довічної пенсії в системі недержавного пенсійного 

забезпечення кошти резервів, сформованих за такими договорами, 

розміщуються відповідно до статті 49 Закону України «Про недержавне 
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пенсійне забезпечення» [53]. 

«Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу 

та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика» визначає критерії та нормативи, що 

ставляться до активів страховиків, які здійснюють страхування життя, та 

страховиків, котрі здійснюють страхування інше, ніж страхування життя, а 

також встановлює особливості розрахунку суми прийнятних активів і вимоги 

до диверсифікації активів страхових компаній, що спрямовано на стабілізацію 

фінансового стану страховиків, забезпечення їх платоспроможності та захисту 

інтересів страхувальників в умовах нестабільної ситуації на фінансовому 

ринку Україні [119]. 

Для страхувальника становить інтерес також страховий портфель 

організації. Страховий портфель — це сукупність укладених договорів 

страхування, що характеризуються визначеною страховою сумою. Він, по 

суті, є відображенням зобов’язань страховика перед страхувальниками. 

Створення стійкого страхового портфеля є однією з наважливих цілей 

страхової компанії. Ступінь відповідальності страховика за прийнятими на 

себе договорами страхування повинна відповідати його фінансовим 

можливостям. Для забезпечення фінансової стійкості компанії доцільно 

створити страховий портфель з великим числом страхових договорів і 

невисоким ступенем відповідальності.  

Кількість укладених страховиком договорів страхування не завжди 

свідчить про стійке фінансове становище. Значне число клієнтів, якого 

нескладно досягти, наприклад, запропонувавши більш низькі тарифи у 

порівнянні з конкурентами, що пропонують аналогічні страхові послуги, ще 

не є показником надійності компанії: 

— по-перше, великий страховий портфель означає високу суму 

зобов’язань, а низькі страхові тарифи можуть привести до того, що зібраних 

коштів згодом може не вистачити для виплат страхувальникам за договорами; 

— по-друге, велика сума зобов’язань може означати, що страховику 
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для отримання додаткових коштів доведеться інвестувати тимчасово вільні 

кошти в ризиковані об’єкти. Страхувальник повинен знати про те, що 

високоприбуткові фінансові вкладення найчастіше означають і високий ризик. 

Крім того, якщо страховик в основному здійснює короткострокове 

страхування, то до його інвестицій пред’являється додаткова вимога — висока 

ліквідність вкладень. При необхідності страховик повинен мати можливість за 

короткий час реалізувати активи для виконання своїх зобов’язань перед 

страхувальниками [167]. 

Якість страхового портфеля — один з показників, який не можна 

ігнорувати при оцінці фінансових можливостей страховика. Різнорідність 

ризиків при невеликій величині страхового портфеля може призвести до 

непередбачуваності результатів через неможливість використовувати в 

розрахунках статистичні закономірності, на підставі яких і здійснюються 

актуарні розрахунки. Причиною фінансової нестійкості може також стати 

прийняття страховиком на себе великого числа однорідних ризиків на 

обмеженому страховому полі [89, c.296]. 

Таким чином, дії зі страховими резервами — це дії щодо забезпечення 

(базової первинної) фінансової стійкості страхової компанії. Можна сказати, 

що це основний інструмент забезпечення фінансової стійкості, без 

використання якого неможливо собі уявити нормально функціонуючу 

страхову організацію. Так як здебільшого страхові виплати проводяться за 

рахунок страхових резервів, то саме їх наявність і розмір є гарантією 

виконання страховими організаціями своїх зобов’язань.  

Страхові резерви формуються із страхових премій, що сплачуються 

страхувальниками, при цьому величина страхових премій повинна 

забезпечувати не тільки формування страхових резервів, а й можливості 

страховика врегулювати всі страхові випадки, покрити витрати на ведення 

справи і отримати прибуток, що знаходить відображення у структурі 

страхового тарифу (рис. 1.6). 
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Рис.1.6. Структура страхового тарифу 

Джерело: [90, с. 87].  
 

Страхова премія як ціна страхового продукту має певну структуру, її 

окремі елементи повинні забезпечувати фінансування всіх функцій 

страховика. Основними компонентами страхової премії (брутто-премії) є:  

 нетто-премія; 

 навантаження до нетто-ставки [90, с. 87]. 

Нетто-премія призначена для покриття збитків. Специфіка страхування 

в контексті цієї частини страхової премії полягає в тому, що в момент 

калькуляції ціни величина збитку невідома. Однак на основі даних про збитки 

за минулий період можна розрахувати їх частоту, тобто ймовірність настання, 

визначити середню величину збитку і їх розподіл. 

Відповідно до принципу еквівалентності мінімальною премією за ризик 

виступає очікувана величина збитку, яка називається базовий нетто-тариф. 

Однак цієї суми недостатньо для того, щоб з високою ймовірністю забезпечити 

страхове покриття в необхідних розмірах, тому що навіть при наявності 

ґрунтовних статистичних розрахунків по збитках реальний збиток часто 

перевершує його очікувану величину. Для того щоб гарантувати клієнтам 

страховий захист, до базового нетто-тарифу додають ризикову надбавку. 

Призначення ризикової надбавки полягає в тому, щоб фінансувати випадкові 

відхилення реального збитку від очікуваних показників. Крім того, ризикова 

надбавка має велике значення для скорочення ризику, пов’язаного з 

інформаційними помилками. Неправильна оцінка випадкового розподілу 
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збитку може істотно знизити гарантованість страхового захисту і, як наслідок, 

спричинити зниження фінансової стійкості страховика. Застосування 

ризикової надбавки знижує всі ці ризики до прийнятного рівня. 

Навантаження до нетто-ставки є елементом премії, який призначений 

для покриття витрат страхової компанії. При проведенні окремих видів 

страхування до складу навантаження включаються відрахування на 

фінансування заходів, що дозволяють знизити ймовірність настання страхової 

події. Також призначенням навантаження до нетто-ставки є формування 

прибутку страховика [90, с. 87]. 

Отже, найважливіше значення при розрахунку тарифної ставки має 

нетто-ставка. Саме її правильне визначення гарантує забезпечення фінансової 

стійкості страховика.  

Розрахунок страхових тарифів ґрунтується на показниках страхової 

статистики, таких як частота страхових випадків, середня страхова сума на 

один договір, середня величина страхового відшкодування на один випадок, 

збитковість страхової суми, коефіцієнт виплат і ін. [105]. Виходячи з цього 

ефективна тарифна політика страховика повинна базуватися на дотриманні 

ряду принципів, серед яких:  

 принцип рентабельності страхових операцій,  

 принцип доступності страхових тарифів,  

 принцип стабільності розмірів страхових тарифів та 

ін. [134, с. 143].  

У сучасних макроекономічних умовах страховим організаціям стає все 

складніше підтримувати рівень рентабельності і забезпечувати фінансову 

стійкість, тому тарифна політика і скорочення витрат стають для страховиків 

пріоритетними об’єктами управління. 

Сьогодні типовому страховику, який здійснює велику кількість 

різноманітних видів страхування, але за кожним з них має малий портфель, 

дуже складно оцінити той чи інший ризик, керуючись лише власним досвідом. 

Необхідно використовувати ставки, що вже діють на ринку або на інформацію 
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великих страхових компаній зі значним портфелем за даним видом 

страхування. 

У страховика ж існує багато можливостей порушити стійке положення: 

до цього ведуть помилки у використанні тарифів, наприклад, заниження 

тарифу в умовах зростання збитковості виду страхування або невірний вибір 

структури страхового портфеля для даного ринку за інших рівних умов, 

можуть призвести до зниження або втрати фінансової стійкості. В сучасних 

умовах, коли страхування проводиться різними страховими організаціями, 

розмір тарифної ставки стає одним з елементів конкуренції, що постійно 

стимулює страховиків до зниження тарифів, обґрунтованого з точки зору 

залучення клієнтів, але необґрунтованого з позиції фінансової стійкості 

компанії. Правда, якщо страховик здійснює з якого-небудь виду страхування 

одиничні угоди, розмір страхового тарифу не настільки важливий в плані 

впливу на конкурентоздатність страхової компанії, однак в такому випадку 

для забезпечення фінансової стійкості тариф повинен враховувати 

сформований рівень збитковості на ринку, щоб без складнощів даний 

прийнятий ризик міг бути переданий в перестрахування [144, с.74].  

Отже, оптимізація тарифної політики страховика дуже важлива з точки 

зору забезпечення його фінансової стійкості. Процвітання страхової справи 

багато в чому визначається якістю актуарних розрахунків, що регламентують 

фінансові взаємовідносини між суб’єктами страхування. Невірний розрахунок 

тарифних ставок обумовлює зниження фінансової стійкості страхової 

компанії. Страховиком для оптимізації тарифної політики необхідно за 

допомогою математичних і статистичних методів розробляти алгоритми 

формування і зміни структури страхового портфелю, що забезпечить 

достатній захист страхової компанії від загрози банкрутства. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, 

що фінансова стійкість страхової компанії є залежною від багатьох аспектів 

організації роботи страховика, проте лише їх комплексе та одночасне 

вдосконалення може забезпечити ефективну та стабільну діяльність компанії, 
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що дозволить їй впевнено себе почувати серед конкурентів та гарантувати 

надійний захист своїм клієнтам.  

 

 

1.3. Управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

 

Управління як вид людської діяльності характеризується свідомим 

впливом на людей з метою спрямування їх дій для отримання бажаних 

результатів. Для досягнення ефективності в роботі організації керівнику 

необхідно керуватися принципами управління. 

У перекладі з латинської термін «принцип» (principium) означає 

основне положення, основні правила, вимоги, закономірності. Принципи 

управління визначаються як основні вимоги, основні правила діяльності, 

доцільний характер відносин учасників управлінських відносин, загальні 

правила формування систем, об’єктивні правила управлінської поведінки за 

потребами об’єкта управління [125, с.178; 41, с.76]. Дж. Мей на основі 

Оксфордського словника трактував принцип як основний закон або правило, 

прийняте або вироблене для управління діяльністю [132].  

Принципи управління — це об’єктивно обґрунтовані правила і 

положення, які виходять із законів і закономірностей науки і практики 

управління [146, с. 11].  

Термін «принципи управління» вперше був введений до наукового 

обігу Ф. Тейлором у роботі «Принципи наукового менеджменту». За період 

розвитку науки менеджменту виникли різні класифікації принципів 

управління, які можна розподілити на дві групи: загальні принципи, які  

відображають основні тенденції та закономірності розвитку організації, 

складають основу теорії управління; специфічні принципи, що відображають 

особливості організації, технології та процесу управління. Загальні принципи 

велючають положення, що можуть бути застосовані до організацій різних 

типів, відповідають законам суспільства та менеджменту, об’єктивно 
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відображають сутність реальних процесів управління та визнаються 

суспільством як керівні. Серед загальних принципів виділяють наступні: 

компетентності (знання, уміння та досвід, що необхідні для виконання 

посадових обов’язків); гуманності (благородна моральна мотивація 

поведінки, прагнення відкрити в людях кращі якості); ортобіотичності 

(усвідомлення власної гідності, оптимізм); інноваційності (прагнення до 

пошуку, раціоналізація, здатність до ризику); прагматизму (робота на 

результат, раціональне використання часу та умов) [16, с. 184].  

На зміст принципів управління впливають не лише відомі сучасній 

науці закони управління і накопичений досвід. До факторів, що визначають 

принципи менеджменту, можна віднести й існуючі на даний момент часу 

способи здійснення виробничої діяльності, форми власності на засоби 

виробництва, а також соціокультурні чинники. 

Принципи управління є основними засадами, що випливають з відносин 

управління та визначають вимоги до системи, структур і організації процесу 

управління. 

Серед принципів, актуальних для управління фінансовою стійкістю 

страхової компанії, можна виділити чотири групи принципів:  

 загальні принципи менеджменту;  

 принципи фінансового менеджменту;  

 принципи ризик-менеджменту;  

 специфічні принципи управління фінансовою стійкістю страхової 

компанії. 

В основі принципів менеджменту лежать принципи, сформульовані 

Анрі Файолем, і принципи менеджменту, сформульовані різними авторами, 

які перетинаються між собою: поділ праці; повноваження; дисципліна; 

єдиноначальність; єдність напряму; субординація; винагорода; 

централізація/децентралізація; вертикаль влади; порядок; рівність; 

стабільність; корпоративний дух. 

Другу групу принципів, які мають значення при управлінні фінансовою 
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стійкістю страхової компанії, складають принципи фінансового 

менеджменту, до яких відносять:  

 Інтегрування із загальною системою управління підприємством; 

 Комплексний характер формування управлінських рішень; 

 Плановість і системність при розробці управлінських рішень; 

 Високий динамізм фінансового управління; 

 Варіативність підходів до прийнятті окремих управлінських 

рішень; 

 Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства [160].  

В силу специфіки діяльності страхових компаній особливе значення 

при управлінні фінансовою стійкістю страхової компанії мають принципи 

ризик-менеджменту: принцип лояльного ставлення до ризиків, принцип 

прогнозування, принцип страхування, принцип резервування, принцип 

мінімізації втрат і максимізації доходів, принцип моніторингу ризикового 

спектра страхової компанії, принцип систематичного ознайомлення 

персоналу з картою ризику та інші [34, с. 11-12]. 

Принцип лояльного ставлення до ризиків передбачає, що керівництво 

страхової компанії повинно сприймати ризики як неминучу об’єктивну 

умову діяльності. Саме тому основним завданням менеджменту стає не 

лише уникнення ризиків, а й вміння керувати ними з досягненням 

максимальної ефективності.  

Згідно з принципом прогнозування з метою підвищення ефективності 

управління ризиками та зниження рівня витрат керівництво страхової 

компанії повинно постійно вживати заходів для прогнозування ймовірності 

виникнення ризиків. Такі дії допоможуть  підготуватись до можливих 

негативних подій та забезпечити необхідні передумови для їх локалізації чи 

нейтралізації. 

Принцип страхування означає, що страховик повинен 
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використовувати механізм перестрахування для забезпечення повного чи 

часткового погашення втрат, що можуть виникнути внаслідок 

непередбачуваних катастрофічних подій. Таким чином, будь-які страхові 

договори, які передбачають можливість значної страхової виплати, 

страховикам варто перестраховувати з метою уникнення ймовірного 

зниження фінансової стійкості страховика внаслідок одночасного 

виникнення необхідності виконання зобов’язань перед страхувальниками. 

Принцип резервування передбачає створення страховиками 

резервних фондів за кожним окремим видом страхування. 

Згідно з принципом мінімізації втрат і максимізації доходів, 

керівництво страхової компанії повинно раціонально використовувати 

наявні фінансові ресурси: інвестувати їх, з однієї сторони, у низькоризикові 

активи, які стабільно приноситимуть дохід , а з іншої сторони, намагатись 

максимізувати дохідність за рахунок інвестування у активи з вищим рівнем 

ризику. Реалізація такого принципу сприяє не лише зростанню 

ефективності управління фінансовою стійкістю страховика, а й діяльності 

компанії загалом [34, с. 11-12]. 

Перераховані вище групи принципів повинні враховуватися 

менеджментом страхової компанії при управлінні її фінансовою стійкістю 

як принципи більш високого порядку. Саме ж управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії має здійснюватися на основі специфічних 

принципів (рис.1.7). 

Принцип визнання фінансової стійкості фундаментальною цінністю 

страховика. Успішне управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

можливе лише за умови, що керівництво компанії та її персонал усвідомлюють 

значимість даного питання як для зовнішніх суб’єктів, так і для самого страховика, 

та неможливість існування організації без підтримання належного рівня 

фінансової стійкості.  
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Рис.1.7. Специфічні принципи управління фінансовою стійкістю 

страхової компанії 
 

Джерело: складено автором на основі [34, с. 11-12]. 

 

Принцип усвідомлення необхідності управління фінансовою стійкістю 

страховика. Даний принцип є логічним продовженням попереднього, адже, окрім 

визнання фінансової стійкості фундаментальною цінністю та дотримання 

законодавчо встановлених вимог, керівництво страхової компанії повинно 

визнавати необхідність управління нею. 

Принцип врахування особливостей страхової компанії під час управління 

фінансовою стійкістю. При здійсненні управління фінансовою стійкістю 

страховика обов’язковим є врахування особливостей функціонування страхової 

компанії, а саме види страхування, якими займається страхова компанія, 

особливості національного ринку, на якому функціонує компанія, структуру 

активів страховика, резерви, які згідно із законодавством повинна сформувати 

страхова компанія та ін. Даний принцип стає особливо актуальним в сучасних 
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умовах, коли страхові організації все частіше стають спеціалізованими. Зважаючи 

на те, що різна спеціалізація на певних видах страхування визначає відмінності у 

правовій базі, особливостях управління як самою страховою компанією загалом, 

так і її фінансовою стійкістю, то керівництво страховика повинно адаптувати 

загальну модель управління фінансовою стійкістю страхової компанії до 

особливостей конкретної компанії. 

Принцип врахування взаємозв’язку між рівнем фінансової стійкості та 

досягненням цілей функціонування страхової компанії. Принцип полягає у тому, 

що страхова компанія не зможе досягати поставлених цілей функціонування, 

якщо її фінансова стійкість буде нестабільною чи матиме тенденції до 

зниження. 

Принцип врахування інтервалу часу при оцінці рівня фінансової стійкості 

страховика. Оскільки показник фінансової стійкості безпосередньо пов’язаний з 

часовим проміжком, то обов’язковим при його оцінці є врахування фактору часу, 

за який проводилась аналіз. 

Принцип ранжування чинників, які впливають на фінансову стійкість 

страхової компанії, передбачає, що дія усієї різноманітності детермінантів, що 

впливають на фінансову стійкість страховика, може бути виражена в дії основних 

факторів, що забезпечують фінансову стійкість. 

Принцип взаємозв’язку між ефективністю діяльності структурних 

підрозділів страхової компанії та її фінансовою стійкістю. Даний принцип 

акцентує увагу на тому, що загальна фінансова стійкість страховика має пряму 

залежність від фінансової стійкості усіх її структурних підрозділів. Таким чином, 

керівництво кожної структурної одиниці страхової компанії повинно управляти 

фінансовою стійкістю у межах своєї відповідальності. 

Принцип підтримки фінансової стійкості на визначеному рівні. Керівництво 

страхової компанії повинно виділити ряд показників, параметрів, індикаторів, 

підтримка контрольних значень яких свідчитиме про належний рівень фінансової 

стійкості, і навпаки – порушення еталонних значень яких сигналізуватиме про 
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наявність проблем з підтримкою фінансової стійкості страховиком та необхідність 

вживання певних заходів [34, с. 11-12; 125].  

Управління фінансовою стійкістю страхової компанії, як і будь-яке інше 

управління, ґрунтується на певних компонентах. Компоненти управління 

фінансовою стійкістю страхової компанії являє собою сукупність елементів 

впливу на процес розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з 

фінансовою стійкістю страхової компанії. (рис.1.8.). 

 

Рис.1.8. Компоненти управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

Джерело: складено автором на основі [34, с. 13-14]. 
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Система зовнішнього оцінювання та регулювання фінансової стійкості 

страхової компанії включає: 

1) Державне нормативно-правове регулювання діяльності страхової 

компанії. Серед усіх нормативно-правових актів, що стосуються 

діяльності страхової компанії при цьому можна виділити ті, які 

безпосередньо впливають на елементи фінансової стійкості 

страхової компанії, а також ті, які регулюють діяльність страхової 

компанії в цілому, так як фінансова стійкість є фундаментальною 

характеристикою страхової компанії. 

2) Ринковий механізм регулювання діяльності страхової компанії. 

3) Система зовнішньої оцінки фінансової стійкості страхових 

компаній і їх ранжування (рейтингові агентства, державні органи 

різних рівнів, кредитні організації, зовнішні аудитори, різні 

суб’єкти фондового ринку та ін.). 

Систему методів управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

представимо у вигляді таблиці (табл.1.6).  

Таблиця 1.6 

Система методів управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

Методи управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

Загальні методи Специфічні методи 

 Економіко-статистичні методи 

(особливу актуальності відіграє 

моніторинг страхових випадків. В 

результаті збору і обробки такої 

інформації формується страховий 

тариф, який багато в чому визначає 

доходи і витрати страхової компанії від 

страхової діяльності); 

 Економіко-математичні методи 

(застосовуються при розрахунку 

величини страхових резервів); 

 Експертні методи (застосовуються при 

оцінці фінансової стійкості, при виборі 

варіантів інвестування, в процесі 

андерайтингу та ін.); 

 Методи моделювання поведінки 

страхувальників, моделювання зміни 

фінансової стійкості, моделювання 

розвитку самої страхової компанії; 

 Методи комунікації: так як в процес 

управління фінансовою стійкістю повинні 

бути залучені практично всі працівники 

страхової компанії, то особливе значення 

має система внутрішньофірмової 

комунікації. Крім того, сюди ж відносяться 

і зовнішні комунікації, що формують імідж 

страхової компанії, що впливає на зовнішні 

оцінки та очікування, відповідно, і на 

фінансову стійкість; 

 Методи перестрахування; 
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Продовження табд. 1.6. 

Методи управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

Загальні методи Специфічні методи 

 Методи дисконтування і нарощення 

вартості (застосовуються в 

накопичувальному страхуванні при 

розрахунку страхового тарифу); 

 Методи диверсифікації (застосовуються 

в основному при здійсненні 

інвестиційної діяльності, а також при 

формуванні страхового портфеля). 

 

 Превентивні методи: ухилення від ризиків, 

запобігання збиткам, мінімізація втрат, 

передача контролю за ризиком та ін.; 

 Методи інвестування (в залежності від 

напрямків інвестування); 

 Методи розрахунку тарифів; 

 Методи розрахунку величини страхових 

резервів (розрізняються залежно від 

спеціалізації та напрямів страхування). 

Джерело: складено автором на основі [34, с. 13-14]. 

 

Серед важелів управління фінансовою стійкістю страхової компанії 

варто виділити загальні (характерні для фінансового механізму організацій 

взагалі: ціна, прибуток, грошовий потік, внутрішня стратегія компанії, 

інвестиційний портфель та ін.) і специфічні (актуальні для механізму 

управління фінансовою стійкістю страхової компанії: страхові резерви, 

власний капітал, страховий тариф, страхова сума, франшиза, страховий 

портфель, маржа платоспроможності та ін.). 

Серед інструментів управління фінансовою стійкістю страхової 

компанії також варто виділити загальні (платіжні, кредитні, депозитні 

інструменти та інструменти інвестування) та специфічні (договір страхування, 

страховий поліс, договір перестрахування, внутрішня фінансова звітність, 

бордеро премій в перестрахуванні та ін.). 

Отже, фінансова стійкість має комплексну багатокомпонентну 

природу і є ключовою характеристикою фінансового стану страхової 

компанії. Вона формується в процесі всієї діяльності компанії, передбачає 

перевищення доходів над витратами, що забезпечує безумовне виконання 

зобов’язань перед страхувальниками, яке гарантуватиме постійну 

платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність і інвестиційну 

привабливість організації. Таким чином, важливе значення у процесі 
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діяльності страховика відіграє процес управління фінансовою стійкістю, який 

реалізується, базуючись на загальних принципах менеджменту, принципах 

фінансового менеджменту, принципах ризик-менеджменту та на основі 

специфічних принципів управління фінансовою стійкістю страховика. 

Виходячи з цього, компоненти управління фінансовою стійкістю страхової 

компанії включає у себе чотири основних блоки, що також зуміли поєднати 

загальні особливості страховика, як фінансової організації, а також врахувати 

специфічні риси діяльності даного інституту. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Обгрунтовано, що запорукою стабільності та ефективної роботи будь-

якого суб’єкта господарювання є його фінансова стабільність, що гарантує 

ефективне функціонування компанії в умовах рухомого ризикового 

зовнішнього середовища, шляхом використання власних та залучених 

фінансових ресурсів. Для страхової компанії питання забезпечення фінансової 

стійкості є не менш актуальним, проте, зважаючи на особливості даної галузі 

фінансового ринку, до яких можна віднести, зокрема: замкнуте коло учасників 

розподілу збитку, цільовий характер страхових ресурсів, невідомий наперед 

час сплати страхових зобов’язань, — дане поняття набуло своїх специфічних 

рис, порівняно із іншими суб’єктами господарювання.  

2. Запропоновано наступне визначення фінансової стійкості страхової 

компанії – це такий стан і якість грошових потоків страховика, за яких він 

здатен в повному обсязі та в обумовлений період виконувати взяті на себе 

зобов’язання перед усіма суб’єктами ринку під впливом чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища, забезпечувати відновлення своїх фінансових 

показників до нормативного рівня у разі впливу негативних чинників. 

3. Чинники, які впливають на фінансову стійкість страховика 

класифіковано на внутрішні (на які може впливати та управляти ними 

компанія) та зовнішні (спричинені зовнішніми процесами, на які компанія не 

має змоги впливати, але повинна враховувати в процесі діяльності). Проте, 

зважаючи на те, що страховик є неспроможним узяти до уваги всі фактори 

впливу, з’ясовано, що стійкість страхової компанії залежить від кількості тих 

факторів, які вона врахувала в процесі здійснення своєї діяльності. З огляду на 

те, що зовнішні фактори страхова компанія не може контролювати, однією з 

пріоритетних цілей страховика повинно бути управління внутрішніми 

факторами, які впливають на рівень фінансової стійкості. 

4. Оскільки фінансова стійкість страхової компанії — це основа її 

стабільної діяльності та розвитку страхової системи в цілому, обгрунтовано, 
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що задля забезпечення її належного рівня необхідно досліджувати фактори, 

які на неї впливають.  

5. З’ясовано, що порушення функціонування хоча б одного з розглянутих 

факторів призводить до погіршення фінансової стійкості страхової компанії, 

а, отже, ставить діяльність компанії під загрозу. Необхідність підтримки 

достатнього рівня фінансової стійкості страхових компаній та управління нею 

підтверджується наявністю інтересів усіх учасників процесу страхування – 

держави, страхувальників, кредиторів, управлінського персоналу та ін. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 
 

 

2.1. Тенденції розвитку страхових компаній в Україні  
 

Оцінка фінансової стійкості страхового ринку повинна базуватись, перш 

за все, на оцінці загальних тенденцій ринку, що в свою чергу формують та 

постійно впливають на діяльність кожного окремо взятого страховика, 

кількість яких щороку в Україні змінюється. Так, у перші п’ять років 

незалежності України (1990–1996 рр.) кількість страхових компаній активно 

збільшувалась до прийняття в березні 1996 роки Закону України «Про 

страхування», який усунув недоліки Декрету «Про страхування» та встановив 

основи діяльності страховиків. Протягом 1998–2008 років кількість страхових 

компаній на ринку постійно нарощувала свою кількість. Найбільший темп 

приросту 16,3 % спостерігався у 2002 р. Після 2008 р. вперше за останнє 

десятиріччя ринок продемонстрував від’ємні показники кількісного приросту 

страховиків. Станом на 2018 рік кількість СК non-life зменшилась на 23 % 

порівняно із докризовим періодом (рис. 2.1.). 

 

Рис. 2.1. Динаміка  кількості страхових компаній в Україні      

Джерело:[60-70].  
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Подібне скорочення кількості страховиків викликано, що щорічно в 

Україні страховий ринок покидають декілька не конкурентоспроможних 

страховиків і одночасно включаються до Державного реєстру декілька нових 

страховий компаній (табл.2.1.). 

Таблиця 2.1 

Динаміка страхових компаній в Україні за період 2008-2018 рр. 

   
Страхові компанії, 

у т.ч. 
Non-life Life 

за 2008 рік 
вкл. 45 37 8 

викл. 22 21 1 

за 2009 рік 
вкл. 15 13 2 

викл. 34 31 3 

за 2010 рік 
вкл. 14 12 2 

викл. 26 21 5 

за 2011 рік 
вкл. 5 5 0 

викл. 19 17 2 

за 2012 рік 
вкл. 7 6 1 

викл. 36 32 4 

за 2013 рік 
вкл. 9 8 1 

викл. 16 15 1 

за 2014 рік 
вкл. 10 9 1 

викл. 35 29 6 

за 2015 рік 
вкл. 9 9 0 

викл. 30 22 8 

за 2016 рік 
вкл. 6 6 0 

викл. 57 47 10 

за 2017 рік 
вкл. 4 4 0 

викл. 20 14 6 

за 2018 рік 
вкл. 4 4 0 

викл. 17 14 3 

Відхлення 

за 10 років 

од -184 -150 -34 

% -58% -59% -69% 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 

 

Кількість life та non-life компаній протягом 2008–2018 рр. змінюється 

приблизно з однаковими тенденціями. Водночас значно відрізняються їх 

частки на ринку. Так, частка компаній, що займаються страхуванням 
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відмінних від життя ризиків, становить приблизно 85,3 % у 2018 році, частка 

СК life, відповідно, – 14,7 %. Кількість СК, що займаються страхуванням 

життя, стабільно залишається на нижчому рівні, ніж СК, що займаються 

ризиковим страхуванням. 

Незважаючи на велику кількість компаній на ринку ризикового 

страхування, основну частку премій (88,4 %) акумулюють близько 50 

страховиків non-life. Аналіз концентрації ринку ризикового страхування за 

надходженнями валових премій, з одного боку, засвідчує відсутність 

монополістів на ньому (найбільші три компанії у 2018 році зібрали лише 

15,0 % загального обсягу страхових платежів), а з іншого – дає підстави 

говорити про наявність значної кількості малих компаній (111 страховиків 

займають біля 0,5% ринку) (табл. 2.2.).  

Таблиця 2.2 

Концентрація страхового ринку non-Life за період 2008-2018 рр. 

Перші 

(Тор) 

Частка на ринку страхування non-Life, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Тор 3 11 11,2 13,6 13,7 9,9 13,5 15,6 14,7 18,9 21,3 15 

Тор 10 26,7 29,3 33 34,4 28,6 30,7 35 36,3 44,6 43,8 39,6 

Тор 20 45,6 49 51,1 53,6 46,8 50,3 53,8 60,3 62,7 62,9 61,9 

Тор 50 73,2 75,2 76,6 76,8 70,8 77,5 78,8 85 85,9 88 88,4 

Тор 100 89,8 90,3 91,7 92,1 84,3 92,1 93,4 96,1 96,9 97,6 97,9 

Тор 150 98,6 98,7 99,1 99,2 91 99,2 99,5 99,9 99,9 99,5 99,7 

Всього по 

ринку 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 
 

Поступове укрупнення страхового ринку України свідчить про те, що 

він стає більш зрілим, а системні страхові компанії поступово витясняють 

дрібних та слабких учасників ринку. Проте, за даними видання Insurance TOP, 

на ринку non-life страхування все ще близько 60 компаній практично не 

працюють і не проводять операцій на страховому ринку. Даний факт свідчить 

про недостатньо ефективний контроль з боку органів нагляду. Подібна 

ситуація не може сприяти зростанню довіри до страховиків з боку населення. 

Ситуація посилюється також наявністю на ринку цілої низки невеликих 
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компаній, фактично задіяних для виведення активів інших страховиків, як 

правило, опосередковано пов’язаних з ними. Для таких компаній якість і 

характер наданих послуг мають суто номінальне значення та не є 

пріоритетними на відміну від операцій на фондовому ринку. 

Незважаючи на такі факти протягом 2001-2014 років ринок ризикового 

страхування в Україні характеризувався динамічним розвитком, що 

супроводжувався збільшенням кількості укладених договорів та зростанням 

обсягу зібраних премій. Однак в умовах фінансової нестабільності протягом 

2009 року ці показники знизились до рівня 2007 року та почали поступово 

відновлюватися після 2010 році.  

Протягом 2014 року страховий ринок, як і інші галузі української 

економіки, істотно постраждав внаслідок політичної нестабільності, 

зовнішньополітичного конфлікту з РФ, окупації АР Крим та військових дій в 

Донецькій і Луганській областях. Практично за всіма видами страхування 

спостерігалося падіння обсягів страхових премій (рис.2.2), за винятком 

безперервного медичного страхування здоров’я, за яким приріст чистих 

страхових премій склав 15,3%, і авіаційного з приростом 4,4%. Найбільш 

інтенсивні темпи падіння були по таких напрямках як: страхування 

фінансових ризиків (54,2%), страхування кредитів (48,3%) і страхування 

відповідальності (33,4%). Проте протягом 2015 року ситуація стабілізувалась 

на страховому ринку та на кінець періоду СК non-life уже демонстрували 

зростання абсолютних показників: страхові премії зросли на 12%, а страхові 

виплати – на 58%. Однак слід зазначити, що зростання рівня виплат пов’язано 

не з поліпшенням якості роботи страховиків по врегулюванню страхових 

виплат, а з частими страховими випадками на тлі падіння показників розвитку 

економіки. 
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Рис.2.2. Динаміка валових страхових премій та валових страхових 

виплат за договорами з ризикових видів страхування за період з 2008 по 

2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 

 

Ситуація на страховому ринку протягом 2016-2017 рр. продовжила 

тенденцію 2015 року та також продемонструвала зростання як страхових 

премій (у 2016 році — 17,7%, а у 2017 році — 25,0%), так і страхових виплат 

(у 2016 році — 10,7%, а у 2017 рік — 18,5%). У 2018 році позитивні зміни 

кількісних показників на ринку ризикового страхування продовжились, проте 

темпи зростання зібраних страхових премій дещо сповільнились — зросли 

лише на 12,2% порівняно із 2017 роком, а страхові виплати навпаки 

продемонстрували рекордні 21,8% зростання відносно попереднього року.  

Таким чином, динаміка надходжень страхових премій та здійснених 

страхових виплат на ринку non-life страхування в Україні за останнє 

десятиліття є нестійкою. 
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компанії збирають більше половини страхових платежів. Цей факт 

пояснюється більшою складністю та довготерміновим характером страхових 

продуктів, пов’язаних зі страхуванням життя. Як наслідок, ці продукти можуть 

мають можливість продавати лише великі та фінансово стійкі компанії, що 

мають значний досвід функціонування нау цьому сегменті фінансового ринку 

та користуються високим рівнем довіри в фізичних осіб. 

Валові страхові платежі зі страхування життя демонструють за останні 

10 років теж нерівномірне зростання (рис.2.3.).  

 

Рис. 2.3. Динаміка основних показників ринку страхування життя в 

Україні за період з 2008 по 2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 

 

Зокрема, до 2013 в післякризовий період спостерігалось зростання 

зібраних премій, а от за 2014 рік страхові премії становили 2 159,8 млн. грн., 

що на 12,8% менше, ніж за 2013 рік (2 476,7 млн. грн.). Крім того, у 2014 році 
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Значна, порівняно з минулим роком, дестабілізація політичної ситуації в 

країні, військові дії на сході, окупація Криму і викликаний цими подіями спад 
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в економіці істотно погіршили очікування населення. Це призвело до 

дострокового розірвання значного числа договорів страхування життя, про що 

свідчить збільшення обсягу виплачених викупних сум практично вдвічі 

порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Також проти сегменту страхування життя зіграла і його залежність від 

банківського ринку. Оскільки страхування життя позичальника було одним із 

ключових каналів продажу полісів, припинення кредитування спричинила за 

собою і зниження обсягів реалізації послуг. Вищевикладені процеси на ринку 

спричинили за собою і структурні зміни (скорочення надходжень страхових 

премій від фізичних осіб). 

Проте стабілізація тенденції зростання українського ринку страхування 

життя відновилась у 2015 році та продовжилась у наступні роки, 

демонструючи у 2018 році перевищення докризового рівня зібраних страхових 

премій більш, ніж у 3 рази. Так само характеризуються нерівномірним 

зростанням і страхові виплати: у 2015 році порівняно із попереднім роком 

обсяг виплат зросли більш, ніж у 2 рази, у 2016 році – скоротились на 15%, а у 

2017 та 2018 роках знову зросли на 33% та 27% відповідно.  

Таким чином, як бачимо, ринок страхування життя України 

розвивається досить динамічно. Його фундамент складають компанії з 

іноземним капіталом, що мають тривалий досвід роботи на західному ринку. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою близько 80% премій страхового 

ринку належать компаніям зі страхування життя. Популярність даного виду 

страхування обумовлена соціальною значимістю накопичувальних і 

пенсійних продуктів, які є вагомою альтернативою банківським послугам і 

пенсійному забезпеченню. В Україні ж ситуація все-таки залишається 

діаметрально протилежною: частка премій зі страхування життя станом на 

31.12.2018 складала всього 6,7% від загального обсягу страхових премій [123]. 

При цьому для половини компаній, що діють на ринку страхування життя, 

тенденція збитковості є характерною з 2008 року, незважаючи на зростання 

обсягів страхової діяльності. 
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Незважаючи на продемонстроване значне зростання обсягів зібраних 

страхових премій, величина загальних активів, сформованих за рахунок 

страхових резервів, згідно з Законом України «Про страхування», за перыод 

2008-2018 рр. зросла на 70,2% — з 23,90 млрд. грн. до 40,67 млрд. грн.  

Розміщуючи активи, якими представлені технічні резерви та резерви зі 

страхування життя, страховики протягом останніх десяти років скорочували 

частку акцій, прав-вимог до перестраховиків-резидентів, банківських металів 

та нерухомості, віддаючи перевагу натомість ОВДП, інвестиціям в економіку 

України та депозитам у гривні (Додаток В). Проте, що стосується найбільш 

популярних напрямів розміщення активів, то ними без змін залишаються: 

 депозити у гривні (у 2018 році – 30,9%); 

 ОВДП (у 2018 році – 19,4%); 

 акції (у 2018 році – 12,5%)  (рис.2.4).  

 

Рис. 2.4. Динаміка зміни структури активів, якими представлені технічні 

резерви та резерви зі страхування життя страхових компаній України 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 
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Варто відзначити, що, першість у структурі активів страховиків 

протягом десятирічного періоду залишалась за депозитами у гривні та 

демонструвала приблизно однакову частку в інвестиційному портфелі 

страхових компаній України (у 2008 році – 29,1 % та у 2018 – 30,9 %), 

щоправда у 2010-2012 роках частка даного активу зменшилась практично до 

15 % в середньому. Різке скорочення в післякризовий період частки депозитів 

більшість фахівців пов’язують з тим, що у вказаний період страхові компанії 

втратили майже 3 млрд грн у неплатоспроможних банках, що призвело до 

необхідності пошуку більш надійних інструментів для інвестування. 

Вивільнена частка активів з депозитів, головним чином, перерозприділилась в 

інвестування в акції та ОВДП. Незважаючи на це, починаючи з 2016 року 

банківські депозити знову стали найбільш популярною альтерантивою 

інвестування активів для страховиків в Україні, що спричинене пошуком 

співпраці з банками задля отримання портфелю страхування заставного майна 

чи використання банку як каналу продажу страхових послуг. У такій взаємодії 

страхові компанії частіше обирають державні банки чи банки з іноземним 

капіталом, які вважаються більш стабільними. Проте протягом останніх років 

зростає частка розміщених депозитів страховими компаніями у банках з 

приватним капіталом, що викликано, перш за все, вищою депозитною 

ставкою, порівняно з іншими. 

Найбільше зростанням у відсотковому відношенні продемонстрували 

інвестиції активів страховиків в ОВДП, які з 1,6 % проінвестованих активів у 

2008 році зросли до 19,4 % у 2018 році. Саме державні гарантії та висока 

прибутковість, яких не могли забезпечити депозити комерційних банків, 

значною мірою посприяли подібним змінам інвестиційного портфелю 

вітчизняних страховиків. До прикладу, середня відсоткова ставка за 

гривневими депозитами для юридичних осіб у 2018 році становила 12-13 % 

[24], а гривневі ОВДП за аналогічний період в середньому приносили 18-19 % 

[127]. Особливою популярністю користується даний інструмент у страхових 

компаній, що здійснюють страхування життя, а страховики, що займаються 
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авіаційним та туристичним страхуванням створюють попит на валютні ОВДП, 

адже мають потребу у хеджуванні валютних ризиків. 

Ще одним перспективним напрямком інвестування активів українських 

страховиків вважаються корпоративні облігації. Незважаючи на те, що 

щорічно частка такого інструменту у портфелі страхових компаній 

знаходиться в середньому на рівні 2-3 %, проте прогнозоване пожвавлення 

корпоративних випусків облігацій зможе сприяти зростанню популярності 

даного ринкового інструменту серед страховиків. 

Напрямком інвестування активів українських страхових компаній, який 

протягом досліджуваного періоду демонстрував найбільший регрес, стали 

акції. Так, якщо у 2008 році їх частка в інвестиційному портфелі страховиків 

становила 34,2 %, у 2012 році досягла своєї пікової позначки – 61,2 %, то у 

2018 році в результаті стрімкого щорічного скорочення частка акцій 

скоротилась до 12,5 %. Незважаючи на такі суттєві зміни у структурі 

інвестування, акції станом на 2018 рік входили у трійку найпопулярніших 

інструментів інвестування страхвиків.   

Фактично незмінною часткою за період 2008-2018 рр. 

характеризувались операції з перестрахування, єдина зміна торкнулась 

перерозподілу між резидентами та нерезидентами. Так, якщо у 2008 році права 

вимоги до перестраховиків-резидентів становили більшість, то на 2018 рік 

ситуація кардинально змінилась і права вимоги до перестраховиків-

нерезидентів в структурі операцій перестрахування займали уже майже 50%. 

Розглянемо більш детально структуру страхового портфеля страховиків 

України за 2008-2018 рр. та частку, яку вони передають на перестрахування 

(табл. 2.3). 

Українські страхові компанії протягом останніх десяти років щорічно 

перестраховують до 50 % своїх ризиків, при чому більша частка переданих 

ризиків приходиться на перестраховиків-резидентів (в середньому 28,2 % 

щорічно). Найбільша частка страхових премій, що була перестрахована у 

вітчизняних цесіонаріїв, спостерігалась у 2010 році – 42,2 % та 2009 році – 
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38,0 %. Такі значні обсяги перестрахованих премій в Україні пояснюється 

наслідками світової фінансової кризи, вплив якої призвів загалом до суттєвого 

скорочення операцій перестрахування, що відобразилось на поступовому 

скороченні частки страхових премій, що залишалась щорічно на власному 

утриманні страховиків. Зокрема, якщо в 2008 році його частка становила 

62,2 %, то станом на 2010 рік вона скоротилась майже на 10 % — до 53,4 %. 

Такі зміни були спричинені неставчею власних ресурсів у вітчизняних 

страхових компаній і, як наслідок, неможливістю виконання взятих на себе 

зобов’язань, тобто зниженням фінансової стійкості. Саме інструмент 

перестрахування допоміг багатьом українським страховикам уникнути 

банкрутства у післякризовий період.  

Таблиця 2.3. 

Структура страхового портфеля страхових компаній України  

за період 2008-2018 рр. 

Рік 
Власне утримання 

(%) 

Перестраховано (%) 

в Україні за кордоном 

2008 62,2 33,4 4,4 

2009 56,5 38,0 5,5 

2010 53,4 42,2 4,4 

2011 74,0 20,8 5,2 

2012 88,1 5,7 6,2 

2013 69,5 24,8 5,7 

2014 63,7 30,5 5,8 

2015 66,4 24,8 8,8 

2016 64,0 24,8 11,2 

2017 57,8 34,4 7,8 

2018 63,7 30,3 6,0 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 

 

Позитивна тенденція до щорічного нарощення обсягів перестрахування 

була перервана у 2011-2012 рр., коли власне утримання сягнуло рекордної 

позначки у 88,1 %. Такі зміни викликані не стабілізацією фінансової стійкості 

страховиків, а законодавчими змінами – зокрема введенням в дію Податкового 

Кодексу України, який вносив зміни до порядку нарахування податку на 

прибуток для страхових компнаій, що унеможливило використання схем 
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«псевдоперестрахування» для оптимізації податкових платежів. Подальша 

позитивна динаміка обсягів перестрахування також спричинена 

законодавчими змінами, а саме внесеними змінами до Податкового Кодексу 

України, що посприяло зміцненню внутрішнього ринку вихідного 

перестрахування.  

Протягом останніх п’яти років вітчизняні компанії характеризуються 

стабільною тенденцією рівня перестрахування, частка якого в зібраних 

страхових преміях в середньому становить 37 %. При цьому з вітчизняними 

перестраховиками страхові компанії взаємодіють у значно більших обсягах, 

ніж із закордонними. Якщо оцінити динаміку частки премії, що передається у 

перестрахування резидентам та нерезидентам, в абсолютних значеннях, то 

очевидно, що обсяги вихідного перестрахування протягом останніх двох років 

суттєво зросли та перевищили докризовий рівень, причому варто відзначити, 

що подібна зміна стосується більшою мірою перестрахування у резидентів, в 

той час як перестрахування у нерезидентів показує стабільні, проте значно 

менші темпи збільшення (рис.2.5). Така тенденція свідчить про те, що все-таки 

вітчизняні страховики мають фінансову спроможність приймати ризики на 

перестрахування та відповідати за можливими зобов’язаннями. Також різке 

падіння обсягів вихідного перестрахування у резидентів у 2012 році доводить 

існуваня та високу популярність «псевдострахування», адже під час змін 

законодавства у питанні унеможливлення схем оптимізації податкових 

платежів  через застосування операцій перестрахування лише премії 

перестраховикам-резидентам так яскраво і різко відреагували, а страхові 

платежі, передані перестраховикам-нерезидентам, демонстрували звичний 

темп росту. Низька ж частка перестраховиків-нерезидентів скоріше вказує на 

те, що українські страхові компанії звертаються до них за перестрахування 

катастрофічних та надвеликих ризиків. 
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Рис.2.5. Динаміка частки надходження страхової премії до 

перестраховиків — резидентів та нерезидентів у 2008-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 

 

Доволі показовим є також аналіз страхових виплат, отриманих від 

перестраховиків (резидентів та нерезидентів) (рис.2.6). Зокрема, тенденція 

даного показника за досліджуваний період суттєво змінилась – якщо у 2008 

році страхові відшкодування, сплачені перестраховиками-резидентами 

перевищували страхові відшкодування, сплачені перестраховиками-

нерезидентами, то починаючи з 2010 року ця тенденція змінилась і закордонні 

цесіонарії стали виплачувати значно більші страхові відшкодування, 

порівняно із вітчизняними цесіонаріями.  
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Рис. 2.6. Динаміка страхових відшкодувань, сплачених 

перестраховиками за період 2008-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [60-70]. 

 

Загалом ж рівень виплат, отриманих в результаті операцій 

перестрахування показував неоднозначну тенденція: у кризові роки 

відбувалось поступове падіння показника, а з 2013 року прослідковується 

висхідний тренд. Особливо різке збільшення отриманих страхових 

відшкодувань від перестраховиків спостерігалось у 2015 році, порівняно із 

2014 роком, коли показник збільшився більш, ніж вдвічі. Така ж ситуація 

відбулась і у 2018 році, коли виплати, сплачені перестраховиками перевищили 

значення минулого року вдвічі та досягли рекордної за всю історію розвитку 

українського ринку страхування позначки – 2 459,0 млн.грн. 

Проаналізуємо структуру вихідного перестрахування за видами 

страхування (табл. 2.4). 
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Табл. 2.4. 

Структура вихідного перестрахування у 2016-2018 рр. (млн. грн.) 

Вид страхування 
2016 2017 2018 

млн. грн % млн. грн % млн. грн % 

Страхування майна 2013,2 14,9% 3172,9 18,2% 3771,3 23,0% 

Страхування від вогневих 

ризиків 
1066,8 7,9% 2280,1 13,1% 2772,3 16,9% 

Страхування наземного 

транспорту 
720,7 5,3% 904,1 5,2% 1273,8 7,8% 

Страхування фінансових 

ризиків 
3954,9 29,2% 3954,9 22,7% 3617,2 22,1% 

Страхування 

відповідальності перед 

третіми особами 

1032,6 7,6% 1634,8 9,4% 1221,9 7,5% 

Страхування вантажів та 

багажу 
3484,7 25,7% 3887,5 22,3% 1538,8 9,4% 

Авіаційне страхування 

цивільної авіації 
343,4 2,5% 519,6 3,0% 694,7 4,2% 

Страхування від нещасних 

випадків 
152,2 1,1% 326,3 1,9% 430,2 2,6% 

Інші види страхування 766,6 5,7% 742,3 4,3% 1050 6,4% 

Джерело: складено автором на основі [68-70]. 

 

Найбільш ризикованим видом страхування, який передається у 

перестрахування, є страхування фінансових ризиків. За досліджуванні роки 

дана частка становила від 29,2% у 2016 році до 22,1% у 2018 році. Найбільш 

ризикованими видами страхування також є страхування майна, страхування 

вантажів та багажу, страхування від вогневих ризиків та страхування 

фінансових ризиків. Досить вагому частку становлять інші види страхування, 

до яких входить страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів (за звичайними та додатковими договорами), медичне 

страхування (безперервне страхування здоров´я), страхування кредитів, 

страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій. 

Розглядаючи дані види страхування у розрізі 2016-1018 років, можна 

зробити висновок, що відбулося незначне зменшення ринку перестрахування 

у 2016 році, порівняно з 2015 роком. 
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Також в контексті оцінки фінансової стійкості українських страхових 

компаній, цікаво оцінити розміри вхідного перестрахування, аби зрозуміти чи 

здатні компанії брати на свою відповідальність додаткові зобов’язання 

(рис.2.7).  

 

Рис. 2.7. Динаміка розвитку вхідного перестрахування в Україну в 2008-

2018 рр. (млн. грн.) 

 Джерело: складено автором на основі [60-70]. 
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та, на відміну від ринку вихідного перестрахування, вхідне преестрахування 

так і не стало зручним інструментом для вітчизняних страховиків. Крім того, 

вочевидь українські страхові компанії не досить охоче приймають додаткові 

зобов’язання від перестрахувальників-нерезидентів через недостатній запас 

власної фінансової стійкості. 

Отже, можна зробити висновок, що нерезиденти не охоче 

перестраховують свої ризики в Україні, це пов’язано з тим, що українськв 

страхові компаній та вітчизняна економіка загалом не можуть надати 

нерезидентам гарантій виконання зобов’язань перед ними.  

Водночас здійснений аналіз демонструє значну популярність 

інструменту перестрахування серед вітчизняних страховиків, що слугує 

джерелом фінансової стійкості та допомагає у пошуках джерел фінансування 

задля підтримки здатності відповідати за взятими зобов’язаннями перед 

страхувальниками для страхових компаній. 

Всі проаналізовані показники діяльності страхових компаній призвели 

до утворення стійкої тенденції на ринку — все більше страховиків основну 

частку доходів отримують не від основної діяльності, а від депозитних вкладів 

та операцій з цінними паперами. Зрештою, страховики починають поступово 

втрачати мотивацію до вдосконалення якості своїх послуг. Вони також слабо 

зацікавлені оптимізувати методології та процедури, що стосуються як 

супроводу договорів, так і врегулювання страхових випадків. Тому на сьогодні 

завдання, які стоять перед страховими компаніями та перед регуляторами 

ринку, включають:  

 захист прав споживача; 

 виведення з ринку проблемних страхових установ; 

 посилення вимог до відповідальності власників та керівників 

фінансових установ; 

 посилення умов до ліцензійних вимог; 

 посилення пруденційного нагляду; 

 вдосконалення вимог до фінансової стійкості. 
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Щодо останнього пункту, то держаний регулятор страхового ринку — 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), уже реалізує його. Так, 

07 червня 2018 року було прийняте Розпорядження Нацкомфінпослуг № 850 

«Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 

активів та ризиковості операцій страховика», що анулює діюче до нього 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 23 лютого 2016 року № 396  «Про 

затвердження положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, 

диверсифікованості та якості активів страховика». Розпорядження № 850 

передбачає наступні нововведення: 

 зміна порядку розрахунку нормативу достатності активів;   

 встановлення нормативу достатності капіталу власника істотної 

участі та нормативу якості активів (рис.2.8.); 

 збільшення переліку прийнятних активів. 

Таким чином, страховикам потрібно буде сформувати додатковий запас 

ліквідності за 2 роки (відповідно до розпорядження до 30 червня 2020 року): 

для СК non-life запас міцності в обсязі 9 млн грн необхідно забезпечити до 

31.12.2018, в обсязі 18 млн грн — до 30.06.2019 та 30 млн грн до 30.06.2020, а 

для СК life запас міцності в обсязі 13,5 млн грн необхідно забезпечити до 

31.12.2018, 27 млн грн — до 30.06.2019 та 45 млн грн до 30.06.2020 року. 

Також регулятор підвищив вимоги до активів страховиків, що дозволено 

враховувати при розрахунку нормативів платоспроможності. Зокрема, для 

страхових компаній, що надають послуги з добровільних видів страхування 

інших, ніж страхування життя, не менше 20 % активів повинні бути 

низькоризиковим, для всіх інших страхових компній – не менше 40%. Крім 

того, до низькоризикових активів, відповідно до Розпорядження 

Нацкомфінпослуг № 850, тепер відноситимуть наступні: 

 облігації внутрішньодержавної позики (ОВДП); 
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 поточні рахунки і депозити в банках з рейтингом не менше АА за 

національною рейтинговою шкалою; 

 облігації банків з рейтингом не менше АА за національною 

рейтинговою шкалою; 

 облігації міжнародних фінансових організацій (МФО); 

 залишок коштів в централізованих фондах МТСБУ; 

 права вимоги до перестрахувальників-нерезидентів за договорами 

міжнародної системи «Зелена картка» і ядерного страхування. 

Рис.2.8. Порівняльна характеристика основних пунктів Розпорядження 

Нацкомфінпосгу № 396 та № 850 

Джерело: побудовано автором на основі [120; 119]. 

 

Очікується, що подібні зміни призведуть до очищення ринку від 

недокапіталізованих страховиків, які маючи десятки тисяч гривень активів, 

приймають значно більші зобов’язання, за якими, у разі страхового випадку, 

виплати здіснюють за рахунок страхових премій, що надходять за новими 

заключеними договорами.  

Як очевидно із динаміки структури активів страхових компаній за період 

2008-2018 рр. найбільш популярним інструментом інвестування залишаються 
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депозити, і, хоча обмеження щодо рейтингу банків внесе корективи до 

розподілу ативів, проте у банківському секторі України є значна кількість 

установ, що відповідає новим законодавчим вимогам (табл.2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Українські банки з рейтингом не менше АА за національною 

рейтинговою шкалою 

Банк Рейтинг  Банк Рейтинг 

Авангард uaAAА  Ощадбанк uaAA 

Акордбанк uaAA  Правекс Банк uaAA + 

Альфа-Банк uaAA  Приватбанк uaAA 

Альянс uaAAА  Прокредит Банк uaAAА 

Асвіо Банк uaAA  Промінвестбанк uaAA + 

Банк інвестицій та 

заощаджень 
uaAA 

 
Радабанк uaAA 

Глобус uaAA  Райффайзен аваль uaAAА 

Дойче Банк uaAAА  Сбербанк uaAA + 

ІНГ Банк Україна uaAAА  Сітібанк uaAAА 

Кредoбанк uaAAА  Тaскомбанк Uaaaa 

Кредитвест Банк uaAA +  Укргазбанк uaAA + 

Креді Агріколь Банк uaAAА  Укрексімбанк uaAA 

Мегабанк uaAA  Укрсиббанк uaAAА 

ОТП Банк uaAAА  Універсал банк uaAAА 

Джерело: побудовано автором на основі [94; 128]. 

 

Очікується, що реалізація таких додаткових умов сприятиме більшій 

диверсифікації при інвестуванні активів страховиків, зокрема, в частині 

вкладень у банківські депозити, адже протягом тривалого часу державні банки 

залишаються лідерами за здійсненими вкладами в них страховими 

компаніями. Примітно, що уже кілька років поспіль страховики обирають у 

більшості саме державні банки для відкриття депозитів. Така висока 

концентрація вкладів у окремих банківських установах викликана наслідками 

фінансової кризи, коли багато комерційних банків збанкрутувало і, відповідно, 

страховики зіткнулись зі значними фінансовими втратами, які за оцінками 

різних експертів сягали 0,7-1 млрд. грн. Такі події сприяли тому, що страхові 

компанїї стали більш консервативними у виборі інвестиційної стратегії, 
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обираючи найнадійніші за стереотипами банки: державні та з іноземним 

капіталом. На разі ж, після нововведень очікується, що страховики зможуть 

розширити коло можливих банків для співпраці, а також звернуть увагу на  

ринок корпоративних облігацій небанківського сектору, відродження якого 

протягом останніх років спостерігається в Україні. Останній інструмент окрім 

диверсифікації активів страховиків також забезпечить доволі високу 

прибутковість. 

Таким чином, очевидно, що ринок страхування України на разі очікує 

певні зміни, основною метою яких є підвищення фінансової стійкості його 

головних учасників, а саме в частині вдосконалення таких джерел 

забезпечення фінансової стійкості, як виважена інвестиційна політика, 

формування в достатньому обсязі страхових резервів, а також вдосконалення 

регулювання ринку перестрахування. Як показало проведене дослідження 

статистичних даних страхового ринку за останні десять років, досі 

залишаються недооціненими повною мірою можливості інвестиційних 

інструментів, а також операцій перестрахування в частині підвищення 

здатності відповідати за своїми зобов’язаннями перед іншими суб’єктами 

ринку. Так, зокрема, із усіх можливих напрямів інвестування найчастіше 

страховики обирають найдоступніші та водночасне завжди найбільш 

прибуткові напрями інвестування, забуваючи про основні принципи 

інвестування страхових резерів, а саме прибутковості та диверсифікованості. 

Що ж до перестрахування, то вітчизняні компанії скоріше використовують 

дані операції швидше для реалізації схем оптимізації своїх податкових 

платежів, скільки в цілях створення додаткової гарантії можливості вчасно 

відповідати за зобов’язаннями. Таке ставлення до перестрахування водночас 

зменшує популярність наших перестраховиків на зарубіжному ринку, 

сприяючи щорічному скороченню темпів вхідного перестрахування та його 

малою часткою у співвідношенні до інших операцій страхової компанії. Таким 

чином, налагодження та вдосконалення таких процесів в діяльності 

вітчизняних страховиків однозначно сприятиме підвищенню їх фінансової 
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стійкості, що необхідною умовою зростання довіри до страхування, 

упередження порушення прав споживачів страхових послуг та розвитку 

страхового ринку загалом, адже основною ціллю страхування  повинно бути 

підвищення добробуту населення та внесення свого вагомого внеску в 

економічне зростання країни.   

 

 

2.2. Компаративний аналіз методичних підходів до оцінки 

фінансової стійкості страхових компаній 

 

Фінансова стійкість страхової компанії є питанням її виживання, адже в 

сучасних умовах нестабільного ринку банкротство може виступати ймовірним 

результатом фінансово-господарської діяльності страховика. В таких умовах 

суттєво зростає роль і значення аналізу фінансового стану страхових компаній.  

Діяльність страхових компаній, як і будь-яких фінансових установ, 

контролюється державними органами. Зокрема процес видачі ліцензії, 

контролю за платоспроможністю, регулювання інвестиційної діяльності 

підпадає під юрисдикцію визначеного держаного органу – Національної 

компанії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Однак 

страхувальник при виборі компанії для співпраці також повинен оцінити для 

себе її фінансову спроможність. Інформація, необхідна для визначення 

фінансового стану страховика, як і будь-якого іншого суб’єкта 

підприємницької діяльності, міститься у його фінансовій звітності. 

В результаті аналізу таких даних будь-яка зацікавлена особа зможе оцінити 

поточний стан фінансів компанії, її фінансову стійкість, наявні фінансові 

запаси і наскільки ефективно вони використовуються, а також поточний 

фінансовий стан, темпи росту та перспективи розвитку.  

Цей аналіз становить значний інтерес для багатьох суб’єктів 

фінансового ринку: для потенційних страховиків, для банків, з якими 

співпрацюють страхові організації, для партнерів страховика, а також для 
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оцінки власного фінансового стану самими страховиками та аналізу їх філій 

та дочірніх компаній. 

Методика оцінки страхових компаній полягає в тому, щоб 

проаналізувати їх фінансову стійкість за допомогою статистичних показників, 

виходячи з даних фінансової звітності. Для такої статистичної оцінки 

фінансового стану страховика використовуються абсолютні, відносні і середні 

показники (табл.2.4) [78, с. 115]. 

Таблиця 2.4 

Система показників оцінки фінансового стану страхових компаній 

Абсолютні показники Відносні показники Середні показники 

 абсолютний розмір 

власних і прирівняних 

до них коштів компанії, 

статутного капіталу, 

власного капіталу; 

 абсолютний розмір 

страхових резервів 

кожного виду; 

 абсолютні розміри 

зібраних страхових 

премій загалом 

компанією та в розрізі 

окремих видів 

страхування; 

 абсолютний розмір 

сплачених страхових 

відшкодувань загалом 

компанією та в розрізі 

окремих видів 

страхування; 

 абсолютний розмір 

тарифних ставок та ін. 

 рівень 

платоспроможності; 

 відношення чистого 

прибутку до власного 

капіталу; 

  частка перестрахування в 

страхових операціях 

компанії; 

 показник структури 

активів; 

 відношення власних і 

прирівняних до них 

коштів до загальної суми 

внесків; 

 відношення 

нерозподіленого прибутку 

до загального обсягу 

власних коштів; 

 показник рентабельності 

страхової діяльності;  

 співвідношення розміру 

страхових резервів та 

обсягу зібраних страхових  

премій за певними видами 

страхування; 

 відношення чистого 

прибутку до загальної 

суми зібраних страхових 

премій та ін. 

 середній прибуток на 1 

гр.од. зібраних 

страхових внесків 

загалом та в розрізі 

окремих видів 

страхування;  

 середній прибуток, що 

припадає на 1 гр.од. 

власних коштів 

страхової компанії; 

 середні витрати 

страхової компанії з 

1 гр.од. зібраних внесків 

на організацію та 

ведення страхової 

справи; 

 середній розмір 

страхових виплат з 1 

гр.од. зібраних внесків  

загалом та в розрізі видів 

страхування та ін. 

 

Джерело: складено автором на основі [90; 107; 151]. 
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В першу чергу зазвичай аналізуються абсолютні фінансові показники, 

проте найбільший інтерес представляє аналіз відносних фінансових 

показників, які дають можливість простежити і порівняти тенденції розвитку 

і потенціал страховиків з різними абсолютними показниками [107, с.81]. 

Виділяють два підходи до оцінки фінансової стійкості компанії за 

критерієм часу: статичний та динамічний. Згідно із першим підходом, оцінка 

фінансовї стійкості відбується на основі результатів фінансово-господарської 

діяльності суб’єкта господарювання, що аналізується. Щодо другого підходу, 

то аналіз відбувається з позиції динаміки внутрішніх і  зовнішніх економічних 

процесів. Окрім різних підходів до оцінки, варто зазначити, що основою 

статичного підходу є методика аналізу фінансових результатів діяльності, яка 

грунтується на визначенні обмеженого набору параметрів, що ідентифікують 

рівень фінансової стійкості аналізованої компанії. Набір таних показників, що 

пропонуються різними авторами, наведено у Додатку Г. 

Динамічний підхід до оцінки під фінансовою стійкістю компанії вбачає 

здатність системи повертатися в стан рівноваги під впливом змін факторів 

зовнішнього середовища. Це пояснюється тим, що вплив факторів 

зовнішнього середовища на суб’єкт господарювання в одних випадках діє 

позитивно, в інших – сприймається як негативне явище. В таких мінливих 

умовах страхова компанія повинна володіти елементами, за допомогою яких 

вона видозмінюється в умовах нової ринкової ситуації і забезпечує 

відновлення своєї фінансової стійкості [165]. 

Відмінності при реалізації зазначених підходів ілюструє табл. 2.5.  

Таблиця 2.5 

Основні параметри статичного і динамічного підходів до аналізу фінансової 

стійкості страхової компанії 

Характеристика Статичний підхід Динамічний підхід 

Об’єкт аналізу 

Стан рахунків страхової 

компанії, що гарантує її 

платоспроможність 

Здатність страхової компанії як 

економічної системи, що знаходиться під 

впливом зовнішніх та внутрішніх  
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Продовження табл.2.5. 

Характеристика Статичний підхід Динамічний підхід 

  
факторів, функціонувати та розвиватись 

відповідно до поставлених цілей 

Функції 
Визначення поточного 

стану страхової компанії 

Прогнозування фінансового стану 

страхової компанії, визначення 

можливостей його підвищення  

Оціночний 

показник 

Показники ліквідності і 

платоспроможності 

Система показників фінансової стійкості 

страхової компанії з позиції динаміки 

Характер 

показника 
Статичний Моментний 

Інформація, що 

необхідна для 

визначення 

Фінансова звітність 

страхової компанії 

Система зовнішніх та внутрішніх 

факторів, що характеризують ситуацію в 

страховій компаній в динаміці 

Прогнозний 

потенціал 
Низький Високий 

Джерело: побудовано автором на основі [107; 165]. 

 

Таким чином, при реалізації динамічного підходу страхова компанія 

розглядається як мінлива система, схильна до різнобічних впливів 

зовнішнього середовища. До набору показників, що необхідні для реалізації 

динамічного підходу до оцінки фінансової стійкості, повинні входити 

показники, які ілюструють різні параметри компанії та тенденції, якими 

характеризується зовнішнє середовища, в якій компанія функціонує, і яке 

безпосередньо впливає на рівень її фінансової стійкості. 

Фінансову стійкість страхової компанії варто оцінювати на основі 

аналізу різних показників, адже за умови використання лише одного 

показника та ігнорування його взаємозв’язків з іншими реальної оцінки 

фінансового стану неможливо досягти. Крім того, важливе значення має і 

специфіка діяльності компанії, адже, наприклад, для страхової компанії, що 

здійснює ризикове страхування пріоритетне значення матиме поточний 

фінансовий стан, на відміну від страховика, що здійснює страхування життя, 

для якого вагомішим буде фінансова стійкість не лише в поточному періоді, а 

й на перспективу. 
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Таким чином, при оцінці фінансової стійкості страхової компанії 

необхідно вирішити завдання: 

1) На основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв’язку між 

різними показниками страхової, інвестиційної та фінансової діяльності дати 

оцінку фінансової стійкості страхової компанії в певний момент часу; 

2) Дослідити тенденцію та закономірність протягом досліджуваного 

періоду показників фінансової стійкості страховика; 

3) Визначити можливі проблеми, які мають негативний вплив на 

фінансову стійкість страхової компанії; 

4) Виявити резерви підвищення фінансової стійкості компанії та 

розробити конкретні заходи, які страхова компанія може використовувати для 

підвищення рівня своєї фінансової стійкості за умови різних способів 

використання наявних ресурсів. 

Отже, для оцінки фінансової стійкості необхідне комплексне 

зіставлення різних аспектів діяльності страхових компаній. При цьому слід 

враховувати, що без перетворення комплексу показників в безрозмірні 

відносні величини, без спеціального нормування подальші операції з ними 

недоцільні. Саме виходячи із цих причин вважається найбільш точною оцінка 

фінансової стійкості страхових компаній на основі тестів раннього 

попередження. 

Так, відповідно до підпункту 4 пункти 1 статті 28 Закону України «Про 

фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» з 

метою стандартизації процедур здійснення аналізу діяльності страховиків, 

виявлення ризиків у їхній діяльності, на сьогоднішній день в Україні існує 

система нормативно-правових актів, що закріплюють статус та порядок 

оцінки фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній та їх 

рейтингування на основі цієї оцінки. Окремим нормативно-правовим актом, 

який дає можливість здійснювати оцінку діяльності страхової компанії є 

методика, затверджена Розпорядженням Держфінпослуг № 3755 «Про 

затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків» від 
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17.03.2005 р. [130], яка ґрунтується на використанні тестів раннього 

попередження на основі критеріїв, які розроблені регуляторами США ще на 

початку 1970-х рр. та використовуються в ЄС, США та Канаді [40].  

Методику оцінки діяльності страховиків було розроблено з метою 

стандартизації процедур здійснення аналізу фінансової стійкості страховиків 

працівниками Національної комісії, що здійснює регулювання ринків 

фінансових послуг України, та своєчасного виявлення ризиків у діяльності 

вітчизняних страхових компаній. Згідно з методикою здійснюється аналіз 

капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності 

компаній (загалом 11 показників для компаній, що здійснюють ризикове 

страхування, та 9 – для компаній, що здійснюють страхування життя) і 

надається відповідна оцінка їх фінансового стану.  

Показники, що використовуються як тести раннього попередження, 

можна розділити на певні групи (табл.2.6).  

Таблиця 2.6 

Групи показників, що використовуються для оцінки фінансової 

стійкості страхових компаній за допомогою тестів раннього попередження 

Група 

Загальна характеристика 

показників, що входять до 

групи 

Перелік показників, що входять до групи 

Група 1 

Показники, що 

характеризують склад та 

структуру активів страховика 

та взаємозв’язок між активами 

та зобов’язаннями 

 показник дебіторської заборгованості; 

 показник ліквідності активів; 

 зворотній показник платоспроможності.  

 

Група 2 
Показники ефективності 

страхової діяльності 

 показник ризику страхування; 

 показник обсягів страхування 

(андерайтингу); 

 показник змін у сумі чистих премій за всіма 

полісами; 

 показник незалежності від перестрахування; 

 показник відношення чистих страхових 

резервів до капіталу. 

Група 3 

Показники доходності та 

рентабельності (ділової 

активності) 

 показник доходності; 

 показник змін у капіталі; 

 показник доходності інвестицій. 

Джерело: складено автором на основі [130]. 
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Очевидно, що вплив кожного коефіцієнту на фінансову стійкість 

страхової компанії є різним, саме тому Методикою передбачено спеціальні 

коригуючі коефіцієнти, які допомагають визначити вагу того чи іншого 

показника у загальній оцінці фінансового стану страховика. Так, 

найвагомішими показниками, що здійснюють вплив на фінансову стійкість 

страхових компаній life та non-life, відповідно до величини коригуючих 

коефіцієнтів, є наступні: показник ліквідності активів, зворотній показник 

платоспроможності, показник незалежності від перестрахування, а також 

додатково показник відношення чистих страхових резервів до капіталу для 

ризикових страхових компаній. Решта показників в тестах раннього 

попередження характеризуються не таким значним впливом на фінансову 

стійкість страховика (табл.2.7). 

Таблиця 2.7 

Методи розрахунку показників тестів раннього попередження для 

страхових компаній, що здійснюють ризикове страхування 

Показник 
Метод 

розрахунку 
Формула Вага 

Шкала 

оцінювання 

Показник  

дебіторської 

заборгованості 

ПДЗ = 100 % х 

(Дебіторська 

заборгованість) / 

(Капітал) 

100 х (Ф1: 

1125+1130+1135+1

136+1140+1155)/ 

(Ф1: 1300-1000– 

1595-1695) 

0,04 

1. 0<=ПДЗ<50 

2. 50<=ПДЗ<75 

3. 75<=ПДЗ<100 

4. 100<=ПДЗ 

Показник 

ліквідності активів 

ПЛА = 100 % х 

(Високоліквідні 

активи) / 

(Зобов’язання) 

100х (Ф1: 1165)/ 

(Ф1: 1595+1695) 
0,1 

1. 95<=ПЛА 

2. 80<=ПЛА<95 

3. 65<=ПЛА<80 

4. ПЛА<65 

Показник ризику 

страхування 

ПРС = 100 % х 

(Сума чистих 

премій за всіма 

полісами) / 

(Капітал) 

100 х (Ф2: 2011-

2012) / (Ф1: 1300-

1000– 1595-1695 

0,06 

1. ПРС<=100 

2. 

100<ПРС<=200 

3. 

200<ПРС<=300 

4. 300<ПРС 
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Продовження табл.2.7 

Показник 
Метод 

розрахунку 
Формула Вага 

Шкала 

оцінювання 

Зворотний 

показник 

платоспроможності 

ЗПП = 100 х 

(Загальна сума 

зобов’язань) / 

(Капітал) 

100 х (Ф1: 

1595+1695) / (Ф1: 

1300-1000– 1595-

1695) 

0,18 

1. 0<ЗПП<=20 

2. 20<ЗПП<=50 

3. 50<ЗПП<=75 

4. 75<ЗПП, 

ЗПП<=0 

Показник 

доходності 

ПД = 100 х 

(Чистий 

прибуток) / 

(Капітал) 

100 х (Ф2: 2350 

(2355))/ (Ф1: 1300-

1000– 1595-1695) 

0,06 

1. 50<ПД 

2. 25<ПД<=50 

3. 0<=ПД<=25 

4. ПД<0 

Показник обсягів 

страхування 

(андеррайтингу) 

ПА = 100 х 

(Виплати і 

витрати) / (Сума 

чистих 

зароблених 

премій) 

100 х (Ф2: 2070-

2013)/(Ф2: 2010) 
0,06 

1. ПА<=50 

2. 50<ПА<=100 

3. 100<ПА<=110 

4. 110<ПА 

Показник  змін  у 

капіталі 

ПЗК  =100 х 

(Капітал(t)/Капіт

ал(t-1)-1) 

100 x ((Ф1: 1300-

1000– 1595-

1695)(К)/Ф1: 1300-

1000– 1595-

1695(П)-1) 

0,06 

1. 10<ПЗК 

2. 5<ПЗК<=10 

3. 0<ПЗК<=5 

4. ПЗК<=0 

Показник змін у 

сумі чистих премій 

за всіма полісами 

ПЗЧП = 100 х 

((Сума чистих 

премій (t)) / 

(Сума чистих 

премій (t-1))-1) 

100 х ((Ф2: 2011-

2012(К)/(Ф2: 2011-

2012)(П)-1) 

0,06 

1. 40<=ПЗЧП 

2. 33<=ПЗЧП<40 

3. 10<=ПЗЧП<33 

4. ПЗЧП<10 

Показник 

незалежності від 

перестрахування 

ПНП = 100 х 

(Чиста сума 

премій по всіх 

полісах) / 

(Валова сума 

премій по всіх 

полісах) 

100 х( Ф2: 2010 )/ 

(Ф2: 2011-2012) 
0,18 

1. 50<=ПЗП 

2. 40<=ПЗП<50 

3. 30<=ПЗП<40 

4. ПЗП<30, 

85<=ПЗП 

Показник   

відношення чистих 

страхових резервів 

до капіталу 

ПВРК = 100 % х 

(Чисті страхові 

резерви) / 

(Капітал) 

100 х (Ф1 415 — 

416) / (Ф1 280 — 

010 -430-480-620-

630) 

0,16 

1. 0< ПВРК <=50 

2. 50< ПВРК 

<=75 

3. 75< ПВРК 

<=100 

4. 100<ПВРК, 

ПВРК <=0 

Показник 

доходності 

інвестицій 

ПДІ = 100 % х 

(Прибуток від 

фін. діяльності) / 

(Середній обсяг 

фін. інвестицій 

протягом року) 

200 х (Ф2: 

2200+2220+2240-

2250-2255-

2270)/(Ф1: 

(1160(П)+1160(К)) 

0,04 

1. 10<=ПДІ 

2. 5<=ПДІЗ<10 

3. 0<=ПДІ<5 

4. ПДІ<0 

Джерело:складено автором на основі [130]. 
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Оцінка визначається в залежності від діапазону значень, в який 

потрапило розраховане значення показника досліджуваної компанії 

(враховуючи те, якими видами страхування (життя/не життя) займається 

страховик) (табл.2.8) [130].  

Таблиця 2.8 

Шкала оцінювання фінансової стійкості страхової компанії за тестами 

раннього попередження 

Оцінка фінансової стійкості страхової компанії 

1 2 3 4 

стійка задовільна гранична незадовільна 

0 ≤ ФС < 1,4 1,5≤ ФС < 2,4 2,5 ≤ ФС < 3,4 3,5 ≤ ФС 

фінансові 

показники 

знаходяться на 

високому рівні 

відсутні серйозні 

проблеми, фінансові 

показники 

знаходяться на 

середньому рівні 

фінансовий стан 

викликає 

побоювання, 

фінансові 

показники 

знаходяться на рівні 

значно нижчому за 

середній 

вважається 

неприпустимим, 

фінансовий стан є 

дуже нестабільним 

Джерело: складено автором на основі [130]. 

 

На сьогодні сукупність показників тестів раннього попередження 

розраховується Нацкомфінпослуг, а отримані результати є інформацією з 

обмеженим доступом, що не підлягає розголошенню, проте будь-яка 

зацікавлена особа на основі фінансової звітності страхової компанії може 

оцінити самостійно фінансову стійкість обраного страховика. 

Важливою позитивною рисою запроваджених тестів раннього 

попередження, на думку Ткаченко Н.В., є те, що вони ґрунтуються на 

використанні відносних показників, проте окремі недоліки теж є 

характерними для даної методики: 

 обмежений доступ до результатів тестування для широкого загалу, 

насамперед, для страхувальників;  

 неможливість визначення зацікавленими особами встановлених 

коефіцієнтів для самостійного присвоєння оцінки у зв’язку із 



116 

неповним розкриттям страховиками необхідної для цього 

інформації [151].  

Яворська Т.В. також вважає, що закритість результатів такого аналізу 

(розподіл страхових компаній за результатами тестування) впливає на їх малу 

ефективність. За своєю характеристикою тести раннього реагування дають 

змогу виявляти ступінь проблемності страхових компаній і, таким чином, 

ухвалювати відповідні рішення щодо протидії дестабілізуючим впливам, 

тому, на думку Яворської Т.В. результати тестів раннього попередження 

мають бути відкритими і доступними, а їх розрахунок має здійснювати не 

лише Нацкомфінпослуг, але й страхові компанії, які б у річних звітах 

представляли отримані результати [187]. 

На нашу думку, зауваження Ткаченко Н.В. та Яворської Т.В. є цілком 

доречними, оскільки публікація оцінок тестів раннього попередження сприяла 

б зростанню прозорості ринку та допомагала страхувальникам здійснювати 

більш обґрунтований вибір страхової компанії. Проте також варто зазначити, 

що за необхідності страхувальник може сам здійснити оцінку та визначити 

фінансовий стан страхової компанії, що його цікавить, оскільки механізм та 

інструментарій оцінки є деталізованим у методиці Нацкомфінпослг. Проте, 

якщо необхідною є оцінка декількох страхових компаній чи то ринку загалом, 

то звісно здійснення аналізу пересічним страхувальником є надто 

трудомістким. Щодо другого зауваження Ткаченко Н.В., то варто зазначити, 

що зі змінами законодавства даний негативний чинник тестів раннього 

попередження можна вважати вирішеним. 

Л.В. Шірінян [183, с. 153], як недолік зазначених тестів, розглядає також 

відсутність групування показників залежно від напрямків діяльності страхової 

компанії. З даним недоліком погоджується і Малинич Г.М., відзначаючи, що 

коефіцієнти важливості окремого показника в інтегральному показнику 

фінансової стійкості страхової компанії не враховують особливостей 

функціонування страховика, а сукупність показників, що створюють систему 

показників оцінки фінансової стійкості страхової компанії, не відображає 



117 

суттєвих властивостей досліджуваного явища [87]. На нашу думку, 

диференціація показників для оцінки фінансової стійкості страховика за 

напрямком діяльності страховика звісно надала б значну кількість нової і 

корисної інформації, зокрема щодо ефективності видів діяльності страхових 

компаній, проте відсутність такого поділу не впливає критично на якість та 

достовірність оцінки фінансового стану компаній. 

Також Малинич Г.М. [87], хоч і вважає дану методику оцінки фінансової 

стійкості страхової компанії найбільш завершеною, все ж зазначає, що 4-

бальна система оцінювання не дозволяє враховувати динаміку рівня 

фінансової стійкості страхової компанії. 

Оскільки аналіз фінансової стійкості ускладнюється нелінійним 

характером залежностей і необхідністю сконцентрувати увагу на виключних, 

але  можливих подіях, часто виникає необхідність враховувати розприділення 

значень змінних і аналізувати ймовірні наслідки одночасного прояву ризиків. 

В даному контексті корисним інструментом визначення стійкості різних 

складових економіки в екстремальних умовах слугує стрес-тестування [174], 

який розглянемо детально у Розділі 3. 

У зв’язку з тим, що оцінка фінансової стійкості страховиків є об’єктом 

інтересу такого великого числа зацікавлених суб’єктів, то цілий ряд 

спеціалізованих рейтингових агентств регулярно публікують власні 

дослідження фінансового стану страховиків, їх рейтинги та аналітичні оцінки 

їх діяльності. Існує п’ять найбільш відомих незалежних рейтингових агентств, 

які здійснюють оцінку фінансової стійкості страхових компаній: 

1. А.М. Best; 

2. Fitch Ratings (до 2000 року також Duff & Phelps); 

3. Moody’s Investors Service; 

4. Standard & Poor’s, Fitch Ratings,; 

5. Weiss Research Inc (табл.2.9). 

  



118 

Таблиця 2.9. 

Порівняння підходів до розуміння рейтингу фінансової стійкості страхових 

компаній незалежних рейтингових агентств 

№ 

п/п 

Назва 

рейтингового 

агентства 

Специфіка розуміння рейтингу фінансової стійкості 

страхової компанії 

1. А.М. Best 

Рейтинг – це незалежна думка рейтингового 

агентства щодо фінансової стійкості страхової 

компанії та її здатності виконувати свої зобов’язання 

перед страхувальниками. 

2. 

Fitch Ratings 

(до 2000 року 

також Duff & 

Phelps) 

Рейтинг – це оцінка рейтинговим агентством 

здатності страховика виконувати свої зобов’язання 

щодо обслуговування заборгованостей перед 

контрагентами. 

3. 
Moody’s 

Investors Service 

Рейтинг – це оцінка рейтинговим агентством 

здатності страхових компаній виконувати вимоги та 

зобов’язання перед страхувальниками. 

4. 

Standard & 

Poor’s, Fitch 

Ratings, 

Рейтинг здатності сплати зобов’язань – це оцінка 

фінансової спроможності страхової компанії 

виконувати свої зобов’язання за проданими 

страховими полісами відповідно до їх умов. 

5. 
Weiss Research 

Inc  

Рейтинг – це оцінка рейтинговим агентством 

здатності страховика до виконання своїх зобов’язань 

перед страхувальниками та вимог перед іншими 

суб’єктами ринку. 
Джерело: складено автором на основі [198; 199; 214]. 

 

Дані організації генерують корисні огляди та оцінки фінансового стану 

страхових компаній, результат яких полягає у присвоєнні певного рейтингу 

страховій компанії, який є оцінкою, визнаною всім світом та яка є зрозумілою 

для будь-якого користувача. До речі, інтерпретація шкали рейтингових 

агентств досить часто є доволі схожою, що демонструє табл.2.10.  

Кожна рейтингова шкала використовує великі літери латинського 

алфавіту для основних категорій фінансової стійкості страховиків, де А –  

характеризує найкращий та найбільш фінансово стійкий стан компанії. 

Незначні розбіжності в кожній основній категорії позначаються малими 

літерами латинського алфавіту та знаками «плюс» чи «мінус». Хоч, як 

зазначалось, рейтингові шкали кожної з п’яти агенцій є доволі схожими, проте 
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при їх інтерпретації все-таки варто обов’язково звертати увагу , яке агентство 

присвоїло рейтинг та відповідно до її шкали розшифровувати літери 

присвоєного рейтингу. Таким чином, хороший рейтинг Fitch може не означати 

те ж саме, що хороший рейтинг від А.М. Best чи інших компаній. 

Таблиця 2.10. 

Порівняння рейтингів провідних рейтингових агентств світу, що 

здійснюють оцінку фінансової стійкості страхових компаній 

Характеристика 

рейтингу 
А. М. Best 

Fitch 

Ratings  

Moody’s 

Investors Ser

vice 

Standard & 

poor’s 

Weiss 

Research 

Inc. 

Найвища міра 

надійності, 

відмінна міра 

надійності, дуже 

висока надійність 

A ++ 

A + 

A- 

B ++ 

B + 

AAA 

AA + 

А.А. 

AA- 

A + 

A- 

BBB + 

ВВВ 

BBB- 

Ааа 

Aa1 

Аа2 

Aa3 

A1 

A2 

A3 

AAA 

AA + 

А.А. 

AA- 

A + 

A- 

A + 

A- 

B + 

В 

B- 

Задовільна/низька 

надійність 

В 

B- 

BB + 

BB 

BB- 

B + 

В 

B- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

BBB + 

ВВВ 

BBB- 

BB + 

BB 

BB- 

C + 

С 

C- 

D + 

D 

D- 

Дуже низька 

надійність, 

відсутня достатня 

надійність 

C ++ 

C + 

С 

C- 

D 

CCC + 

CCC 

CCC- 

CC 

С 

B1 

Би 2 

B3 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

B + 

В 

 

E + 

Е 

E- 

Надмірно 

уразливий 

фінансовий стан, 

ймовірне 

банкрутство 

E 

F 

S 

DDD 

DD 

D 

Ca 

C 

B- 

CCC 

F 

Не визначений 

рівень надійності 

NR   R U 

Джерело: складено автором на основі [198; 199; 214]. 

 

Зазвичай розроблення кредитного рейтингу для страхової компанії 

включає наступні етапи: 

1) Збір інформації; 

2) Аналіз зібраної інформації; 
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3) Визначення рейтингу на основі зібраної та проаналізованої 

інформації; 

4) Оприлюднення рейтингу для громадськості та інших зацікавлених 

сторін; 

5) Постійний моніторинг компанії на предмет подальших змін та змін 

інформації, що може вплинути на необхідність проведення 

повторного визначення рейтингу. 

Інформація, що використовується рейтинговими агентствами для 

здійснення оцінки, поступає з квартальної та річної публічної звітності 

страхових компаній щонайменше за декілька років, актуарних звітів, а також 

доповнюється загальнодоступною інформацією (бізнес-плани, інвестиційні 

цілі та принципи управління, інтерв’ю з керівництвом компанії, біографії 

керуючих осіб та власників та ін.). Варто відзначити, що всі рейтингові 

агентства, крім Weiss Ratings, отримують також додаткову інформації від 

керівництва і власників страхових компаній через анкетування чи опитування, 

що можуть надати  більш точне розуміння життєздатності компанії та її 

майбутнього. Ще однією відмінною рисою Weiss Ratings від інших агентств є 

те, що їх рейтинги оплачують кінцеві користувачі, тоді як решта рейтингових 

агентств отримують оплату від компаній, які вони оцінювали. Виходячи з 

цього існує значний недолік роботи рейтингових агенств, який проявляється у 

конфлікті інтересів, адже страховики зазвичай шукають те рейтингове 

агентство, яке надасть їх вищий рейтинг. В свою чергу ж рейтингові агенства 

можуть дещо завищувати результати оцінки, адже у разі, якщо страховій 

компанії, яка замовила аналіз результати здадуться незадовільними, то 

рейтингове агенство зобов’язане не публікувати і не використовувати 

отриману інформацію, яка становитиме комерційну таємницю. Такий 

конфлікт інтересів частково сприяв фінансовій кризі 2007-2009 рр., оскільки 

деякі кредитні агентства, зокрема Moody’s та Standard & Poor’s, надавали 

неправдиві кредитні рейтинги. 

https://www.weissratings.com/
https://www.weissratings.com/
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Кожне рейтингове агентство відрізняється рейтинговими стандартами, 

компаніями, які вони оцінюють, та методикою оцінки: враховуються різні 

кількісні та якісні показники, мають місце експертні методи, здійснюється 

оцінка з різних точок зору. Виходячи з цього доволі часто великі страхові 

компанії замовляють оцінку одразу у декількох рейтингових агентств. 

Параметри, які оцінюються при визначенні кредитного рейтингу – це якість 

управління, операційна діяльність, конкурентні позиції, ліквідність, 

короткострокова та довгострокова заборгованість, практика управління 

ризиками компанії. 

Перш ніж робити висновки щодо фінансової стійкості страхової 

компанії на основі рейтингу, наданого одним рейтинговим агентством, варто 

пошукати її оцінку і від інших організацій. Також необхідно перевіряти 

рейтинг не рідше одного разу в рік, оскільки фактори, що впливають на 

фінансову стійкість постійно змінюються. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу показників оцінки 

фінансової стійкості страхової компанії, можна стверджувати, що єдиного 

показника, який би зумів адекватно оцінити фінансову стійкість страховика не 

існує, тому експерти пропонують застосування сукупності показників, що на 

їх думку дозволить найбільш точно оцінити фінансовий стан компанії. 

Щоправда єдності у виборі оптимального набору показників не існує, тому 

наразі найбільш довершеною можна вважати систему тестів раннього 

попередження, що дозволяє оцінити рівень фінансової стійкості із 

врахуванням особливостей сфери діяльності страхової компанії (life чи non-

life). Проте і дана методика не позбавлена критики, що призводить до пошук 

нових інтегральних показників, що зуміють виправити недоліки тестів 

раннього попередження. 
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2.3. Оцінка фінансової стійкості страхових компаній на основі тестів 

раннього попередження 

 

Як зазначалось у розділі 2.2 в Україні є регламентованою оцінка 

фінансової стійкості страхових компаній за допомогою тестів раннього 

попередження. Керуючись Методикою, розробленою Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

перевіримо фінансову стійкість вітчизняних страховиків. 

Для аналізу обрано ТОП-25 страхових компаній на ринку ризикового 

страхування за розміром активів за підсумками 2018 року за версією видання 

«Forinsurer» (табл.2.11) 

Таблиця 2.11 

ТОП-25 страхових компаній non-life за розміром активів  

за підсумками 2018 року 

№ Страхові компанії Активи на 31.12.2018, тис.грн. 

1.  Уніка 3 374 471 

2.  PZU Україна 2 466 434 

3.  АХА страхування 2 469 859 

4.  ІНГО Україна 2 070 923 

5.  Альянс 1 665 861 

6.  ТАС СТ 1 650 503 

7.  Арсенал страхування 1 815 377 

8.  Українська страхова група 1 001 213 

9.  Універсальна 908 168 

10.  АСКА 904 211 

11.  Княжа 886 347 

12.  Оранта 814 935 

13.  Перша 656 762 

14.  Upsk 546 376 

15.  Глобус 489 491 

16.  Альфа страхування 479 956 

17.  Кредо 496 348 

18.  Вусо 412 857 

19.  Просто-страхування 379 864 

20.  Провідна 368 110 

21.  Мега-гарант 343 557 

22.  Мотор-гарант 347 416 
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Продовження табл.2.11 

№ Страхові компанії Активи на 31.12.2018, тис.грн. 

23.  Захід-резерв 325 817 

24.  Євроінс Україна 327 817 

25.  Теком 297 905 
Джерело: складено автором на основі [129]. 

 

Для аналізу були обрані найбільші страхові компанії України, адже саме 

вони у більшості видів страхування є лідерами ринку та обслуговують 

найбільше споживачів страхових послуг, а, отже, слугують певним маркером 

загальних тенденцій на вітчизняному ринку страхування. Також для аналізу 

був обраний інтервал у п’ять років (з 2014 по 2018 рр.) для простеження 

тенденцій зміни рівня фінансової стійкості страховиків. 

Фактична та загальна оцінка фінансової стійкості досліджуваних 

страхових компаній наведено у Додатку Д. 

Отримані результати загальної оцінки інтерпретуються за допомогою 

спеціальної шкали, що зазначається у Методиці (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Результати оцінки фінансової стійкості  

ТОП-25 страхових компаній non-life за розміром активів  

за допомогою тестів раннього попередження 

Показник 
Загальна 

оцінка 

Оцінка 

фінансової 

стійкості 

страхової 

компанії 

 

Показник 
Загальна 

оцінка 

Оцінка 

фінансової 

стійкості 

страхової 

компанії 

А
Х

А
 

2014 3 гранична  

А
л
ь
я
н

с 

2014 2 задовільна 

2015 3 гранична  2015 2 задовільна 

2016 3 гранична  2016 2 задовільна 

2017 3 гранична  2017 2 задовільна 

2018 3 гранична  2018 2 задовільна 

У
н

ів
е

р
са

л
ь

н
а 

2014 3 гранична  

А
р
се

н
ал

 

ст
р
ах

у
в
ан

н
я
 2014 3 гранична 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 
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2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 
ІН

Г
О

 

2014 2 задовільна  

Т
А

С
 

2014 3 гранична 

2015 2 задовільна  2015 3 гранична 

2016 2 задовільна  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 

У
н

ік
а 

2014 2 задовільна  

А
С

К
А

 

2014 3 гранична 

2015 2 задовільна  2015 3 гранична 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018   

П
З
У

 

2014 3 гранична  

У
С

Г
 

2014 3 гранична 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 

К
н

я
ж

а 

2014 3 гранична  

О
р
ан

та
 

2014 2 задовільна 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 2 задовільна 

П
ер

ш
а 

2014 3 гранична  

U
P

S
K

 

2014 3 гранична 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 

Г
л
о
б

у
в
 

2014 3 гранична  

А
л
ь
ф

а-
ст

р
ах

у
в
ан

н
я
 

2014 3 гранична 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 

К
р
ед

о
 

2014 3 гранична  

В
У

С
О

 

2014 3 гранична 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 
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2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 
П

р
о
ст

о
-

ст
р
ах

у
в
ан

н
я
 

2014 3 гранична  

П
р
о
в
ід

н
а 

2014 2 задовільна 

2015 3 гранична  2015 2 задовільна 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 

М
ет

а-
га

р
ан

т 

2014 3 гранична  

М
о
то

р
-г

ар
ан

т 

2014 3 гранична 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 

З
іх

д
-р

ез
ер

в
 

2014 3 задовільна  

Є
в
р
о
ін

с 
У

к
р
аї

н
а 2014 3 гранична 

2015 3 гранична  2015 3 гранична 

2016 3 гранична  2016 3 гранична 

2017 3 гранична  2017 3 гранична 

2018 3 гранична  2018 3 гранична 

Т
ек

о
м

 

2014 3 гранична  
 

2015 3 гранична  

2016 3 гранична  

2017 3 гранична  

2018 3 гранична  

Джерело: складено автором на основі [2; 130]. 

 

За отриманими результатами можна зробити висновок, що показники 

більшості рейтингових ризикових страхових компаній України знаходяться на 

рівні значно нижчому за середній, а отже вони характеризуються граничним 

рівнем фінансової стійкості, а їх фінансовий стан викликає побоювання. Лише 

одна страхова компанія «Альянс» продемонструвала стабільність і протягом 

досліджуваного була фінансово стійкою, а її фінансові показники знаходились 

на середньому рівні. Також подібним результатом характеризувались такі 

страхові компанії, як «Арсенал страхування», «Захід-резерв», «Інго», 
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«Оранта», «Провідна» та «Уніка», проте лише на початку аналізованого 

періоду. В 2016-2018 роках дані компанії теж погіршили свій фінансовий стан, 

окрім СК «Оранта», яка в 2018 році теж продемонструвала підвищення рівня 

фінансової стійкості та відновлення її рівня 2014 року.  

Якщо розглядати динаміку отриманих результатів до округлення, то 

варто відзначити лише декілька страхових компаній, які за 5 років поступово 

покращили свої показники: 

 СК «АСКА»; 

 СК «Перша»; 

 СК «Просто-страхування»; 

 СК «УСГ». 

Фактична оцінка тестів раннього попередження даних страховиків має 

низхідну тенденцію, проте даного тренду поки недостатньо для них аби 

перейти до групи страхових компаній зі стабільною фінансовою стійкістю.  

Декілька страхових компаній за останні п’ять років не демонстрували 

змін фінансової стійкості, оціненої за методикою тестів раннього 

попередження, тобто їх результат залишився незмінним у 2014 та 2018 році. 

До таких компаній відносяться наступні: СК «Оранта», СК «Універсальна» та 

СК «ТАС». Проте якщо дві останніх компанії стабільно показували незначні 

коливання граничного рівня фінансової стійкості, то СК «Оранта», як в 2014, 

так і в 2018 році демонстрували задовільний рівень, хоча протягом проміжних 

трьох років 2015-2017 рр. теж мала проблеми із погіршенням показників та все 

ж зуміла стабілізувати ситуацію. 

Сімнадцять з двадцяти п’яти розглянутих компаній (СК «АСКА», СК 

«Альфа-страхування», СК «Арсенал», СК «АХА», СК «ВУСО», СК «Глобус», 

СК «Захід-резерв», СК «Інго», СК «Євроінс-Україна», СК «Княжа», СК 

«Кредо», СК «Мотор-гарант», СК «ПЗУ», СК «Провідна», СК «Теком», СК 

«Уніка» та СК «UPSK») навпаки ж демонструють погіршення показників 

протягом усіх п’яти років та наближаються до нестабільного фінансового 
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стану. Варто відзначити, що більшість із цих страхових компаній в рейтингу 

за обсягами активів знаходились якраз у другій половині списку. 

Хоча результати тестів раннього попередження є закритою інформацією, 

не підлягають розголошенню та не ведуть за собою санкцій чи відповідних 

заходів державних органів щодо підтримки фінансової стійкості, проте їх 

результати впливають на управління страховою компанією. Таким чином, 

можливо саме тенденція, про яку сигналізували тести раннього попередження, 

послугувала однією з причин для виходу французької групи «АХА» з  

українського ринку. І незважаючи на те, що за підсумками 2017 року компанія 

«АХА» в Україні зайняла перші місця за обсягом чистих валових премій, за 

обсягом страхових виплат, на ринку страхування КАСКО, а також зі 

страхування фізичних осіб, все одно 23 жовтня 2018 року Група АХА 

оголосила про те, що уклала угоду з Fairfax Financial Holding Limited (Канада) 

про продаж всіх своїх компаній в Україні [121]. 

З-поміж досліджуваних двадцяти п’яти лідерів ринку non-life 

страхування України лише одна компанія протягом п’яти років незмінно 

показувала стабільні результати і стабільно характеризувалась задовільним 

рівнем фінансової стійкості, що свідчить про відсутні серйозні проблеми. 

Решта ж проаналізованих страхових компаній вочевидь через відсутність 

дієвих заходів в управлінні, націлених на покращення фінансового стану, мали 

фінансові показники на рівні значно нижчому за середній, а отже їх фінансова 

стійкість перебувала на граничному рівні. Такі результати лідерів ринку non-

life страхування  не є задовільними, адже, незважаючи на знайчний обсяг 

активів та страхового портфелю, страховики не в змозі досконало ним 

керувати, що, як наслідок, може призвести до погіршення їх фінансової 

стійкості і в результаті сповільнювати розвиток страхування в Україні. 

Проте аби перевірити реальну здатність тестів раннього попередження 

сигналізувати про погіршення фінансовї стійкості страхової компанії, 

здійснено перевірку з їх допомогою фінансового стану страхових компаній, 

що протягом досліджуваного періоду припили свою діяльність, а саме: 
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 СК «Здорово» (25 місце за зібраними страховими преміями з 

ОСЦПВВНТЗ у 2016 році) – збанкрутувала у лютому 2018 року; 

 СК «Київський страховий дім» (36 місце у рейтингу за розміром 

активів у 2017 році) – збанкрутувала у липні 2018 року. 

Фактична та загальна оцінка фінансової стійкості даних страхових 

компаній наведено у таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Фактична та загальна оцінка фінансової стійкості  

СК «Здорово» та СК «Київський страховий дім» за період 2013-2017 рр. 
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Коефіцієнт 0,04 0,1 0,06 0,18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,18 0,16 0,04 1 
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2013 0,04 0,4 0,12 0,72 0,18 0,12 0,06 0,06 0,72 0,16 0,04 2,6 

2014 0,04 0,4 0,12 0,72 0,12 0,12 0,06 0,06 0,72 0,16 0,04 2,3 

2015 0,04 0,4 0,12 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,16 0,12 2,0 

2016 0,04 0,4 0,12 0,72 0,18 0,12 0,06 0,06 0,72 0,16 0,04 2,6 

2017 0,04 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,24 0,24 0,18 0,48 0,08 2,68 

КСД 

2013 0,12 0,3 0,12 0,72 0,18 0,06 0,24 0,06 0,18 0,64 0,08 2,9 

2014 0,12 0,3 0,12 0,72 0,18 0,06 0,24 0,06 0,18 0,64 0,08 2,9 

2015 0,12 0,3 0,12 0,72 0,18 0,06 0,24 0,06 0,18 0,32 0,08 2,4 

2016 0,08 0,4 0,12 0,72 0,24 0,06 0,06 0,18 0,18 0,32 0,04 2,4 

2017 0,08 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,12 0,12 0,18 0,16 0,08 2,3 

Джерело: складено автором на основі [2; 130]. 

 

Після співставлення отриманих зважених оцінок з нормативними, 

представимо результати  оцінки СК «Здорово» та СК «Київський страховий 

дім» у табл.2.14. 
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За отриманими результатами тести раннього попередження фактично 

сигналізували лише про банкрутство СК «Здорово», оскільки її фактична 

оцінка за даною методикою з кожним роком погіршувались та демонстувала 

граничний рівень фінансової стійкості. Проте варто відзначити, що оцінки 

збанкрутілої СК «Здорово» були подекуди вищими, ніж оцінки 

проаналізованих лідерів ринку non-life страхування. 

Таблиця 2.14 

Результати оцінки фінансової стійкості  

СК «Здорово» та СК «Київський страховий дім» за період 2013-2017 рр. 

за допомогою тестів раннього попередження 

Показник 
Загальна 

оцінка 

Оцінка фінансової 

стійкості страхової 

компанії 

СК «Здорово» 

2013 3 гранична 

2014 2 задовільна 

2015 2 задовільна 

2016 3 гранична 

2017 3 гранична 

СК «Київський 

страховий дім» 

2013 3 гранична 

2014 3 гранична 

2015 3 задовільна 

2016 3 задовільна 

2017 3 задовільна 

Джерело: складено автором на основі [2; 130]. 

 

Щодо СК «Київський страховий дім», про ліквідацію якої було 

оголошено 10 серпня 2018 року [96], то результати тестів раннього 

попередження ніяк не демонстрували погіршення фінансового стану 

страховика, адже фінансова стійкість за даною методикою знаходилась на 

задовільному рівні протягом усіх трьох років. 

На основі отриманих результатів можна стверджувати, що українським 

страховим компаніям не вистачає фінансової стійкості, а виходячи із фактично 
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незмінної тенденції показників за тестами раннього попередження, то 

вітчизняні страховики не надто активно застосовують заходи для виправлення 

існуючої ситуації.  

Проведений аналіз також продемонстрував, що тести раннього 

попередження не завжди здатні вчасно сигналізувати про погіршення 

фінансової стійкості страховика. Так, у випадку двох збанкрутілих 

страховиків, дана методика лише стосовно однієї компанії протягом останніх 

двох років її функціонування прогнозувала банкрутство. 

Отже, тести раннього попередження, є доволі простою та доступною 

методикою оцінки фінансової стійкості страхової компанії, яка не потребує 

особливих знань та умінь у особи, яка здійснює перевірку. Проте серед її 

недоліків варто згадати значну затратність часу, адже єдиного 

автоматизованого іструменту для підрахунку показників фінансового стану 

страховика не існує, тому лише поступове дотримання кроків, зазначених у 

методиці, та їх підрахунок та інтерпритація вручну дозволяє отримати 

результати, що сповільнює оцінку, особливо якщо йдетьтся про поріняльний 

аналіз декількох страхових компаній. Розробка Нацкомфінпослуг єдиного 

автоматизованого інструменту (напрриклад, файлу Excel з прописаними 

функціями) зробило би доступним здійснення аналізу фінансової стійкості 

страховика потенційним стрхувальником при виборі контрагента.  

Крім того, відсутність з боку державного органу адміністративного 

впливу на страхові компанії, що  показують незадовільні результати за тестами 

раннього попередження, нівелює їх значимість та не стимулює страховиків 

виправляти негативні результати, про що свідчить проведений аналіз лідерів 

ринку ризикового страхування України. 

Таким чином, методика тестів раннього попередження в Україні 

потребує удосконалення, шляхом модернізації, автоматизації процесів оцінки, 

їх візуалізації, публікації та запровадження відповідальності з боку страхових 

компаній перед державним регулятором у разі недотримання належного рівня 

фінансовї стійкості. Лише за таких умов оцінка фінансової стійкості страхових 
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компаній стане доступною для усіх зацікавлених користувачів та зможе 

слугувати підгрунтям для прийняття рішень щодо співпраці. 

Оцінка фінансової стійкості страхових компаній, їх порівняння і 

групування дозволяє визначити основні тенденції розвитку страховиків та 

страхового ринку в цілому. Така інформація є корисною не лише для 

керівництва компанії чи держрегулятора, а й для інших суб’єктів, які тим чи 

іншим чином відчувають ефект від коливань фінансової стійкості страховиків, 

що характеризують середньострокову та довгострокову перспективу 

стабільного функціонування страхових компаній та демонструє цим ризик 

співпраці (табл. 2.15) 

Таблиця 2.15 

Роль фінансової стійкості страхових компаній для суб’єктів економіки 

Зацікавлені 

суб’єкти 
Вигода від фінансово стійких страхових компаній 

Державні органи 

Своєчасна і повна сплата всіх податків і зборів до державного 

бюджету. Від цього залежить використання дохідної частини 

бюджету, а також можливість виконувати свої зобов’язання, що 

врешті-решт може призвести до  різних негативних наслідків на 

державному рівні. 

Позабюджетні 

державні фонди 

Своєчасне і повне погашення заборгованості за відрахуваннями в дані 

фонди гарантує виконання компанією своїх зобов’язань перед 

працівниками, зокрема, виплату пенсій, допомоги по догляду за 

дитиною, допомогу по безробіттю та ін. 

Працівники 

компанії та інші 

зацікавлені особи 

Своєчасна виплата заробітної плати, забезпечення робочих місць та, 

як результат, покращення матеріального стану працівників компанії 

Комерційні банки 

Своєчасне та повне виконання зобов’язань згідно кредитного 

договору. Невиконання цих умов, неплатежі за виданими кредитами 

можуть призвести до збоїв у функціонуванні  банків, що може 

призвести в свою чергу до неплатоспроможності його клаєнтів. 

Власники 

Для власників компанії значення фінансової стійкості проявляється як 

фактор, що визначає його прибутковість і стабільність у майбутньому. 

Крім того, прибутковість та фінансова стійкість компанії впливають 

на курсову вартість його акцій, що важливо для акціонерів зі 

спекулятивної точки зору. 

Інвестори (в тому 

числі потенційні) 

Чим фінансово стійкішою є компанія, тим менш ризикованим і більш 

вигідними є інвестиції в неї. 

Джерело: складено автором на основі [39]. 

 

Таблиця 2.15 дозволяє зробити висновки, що фінансова стійкість відіграє 

надзвичайно важливу роль в забезпеченні стійкого розвитку як окремих 
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страхових компаній, так і суспільства загалом. Зважаючи на таку важливість 

фінансової стійкості страховика та відсутність єдино прийнятого підходу до її 

оцінки, актуальним стає пошук нової оптимальної методики оцінки фінансової 

стійкості страхової компанії. 

Аналізуючи фінансовий стан компанії і оцінюючи її фінансову стійкість 

останню необхідно розглядати як взаємопов’язану систему, що складається з 

наступних складових [131, с.88]: 

 економічна діяльність; 

 маркетингова діяльність; 

 інноваційна діяльність; 

 інвестиційна діяльність; 

 соціальна діяльність; 

  управлінська діяльність. 

Як бачимо, використання лише одних економічних показників для оцінки 

фінансової стійкості страховика є необґрунтованим. У зв’язку з такою 

різноманітністю показників, що стосуються різних видів діяльності компанії, 

існує багато підходів щодо вибору оптимального переліку показників, які слід  

використовувати при оцінці фінансової стійкості страхових компаній. Існуючі 

підходи щодо використання інтегрального показника для оцінки фінансової 

стійкості компанії можна поділити на такі групи: 

 Інтегральний показник оцінки фінансової стійкості компанії, що 

включає у себе лише фінансові показники, такі як коефіцієнт 

ліквідності, коефіцієнт платоспроможності та коефіцієнт 

рентабельності. Такий підхід поділяють Ковтун І.О. [104], 

Кожинов В.Я. [73]; 

 Інтегральний показник оцінки фінансової стійкості компанії, що 

включає фактори, які оцінюють різні аспекти діяльності компанії. До 

такої групи можна віднести рейтингові агентства, зокрема 

Національне рейтингове агентство «Рюрик» [88], а також 

Олійника В.М. [100], Варічеву Р.В. [22]. 
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Виходячи з такого групування, стає очевидним, що багато дослідників при 

інтегральній оцінці фінансової стійкості страхової компанії не 

використовують показників, які б змогли оцінити стан найбільш вагомих 

факторів впливу на фінансову стійкість страховика, зокрема перестрахування, 

інвестиційну діяльність чи тарифну політику, що, на нашу думку, суттєво 

знижує точність такого аналізу. Наприклад, представники Національного 

рейтингового агентства «Рюрик» взагалі вважають, що для визначення рівня 

фінансової стійкості страхових компаній необхідно також враховувати 

наступні чинники:  

 склад акціонерів та керівництва страхової компанії;  

 входження страхової компанії до фінансово-промислових груп, а 

також аналіз інформації щодо того, чи є страховий бізнес основним 

(пріоритетним) для акціонерів;  

 можливість залучення зовнішнього фінансування з боку акціонерів, 

та / або позикового капіталу (облігаційні випуски, кредити 

комерційних банків тощо);  

 наявність інформації в мережі Internet та ЗМІ, що може негативно 

вплинути на ділову репутацію страхової компанії (особливо 

акцентуючи увагу на інформації щодо затримання розгляду / 

невиконання зобов’язань за страховими договорами);  

 накладення штрафних санкцій з боку Нацкомфінпослуг та інших 

регулюючих органів (в т.ч. позбавлення / тимчасове призупинення 

дії ліцензій зі здійснення страхової діяльності або інших ліцензій);  

 інші фактори, які, можуть вплинути на рівень фінансової стійкості 

страхової компанії (в т.ч. чутливість до політичних ризиків) [88] . 

Подібний багатоаспектний аналіз дає більш повну характеристику 

фінансового стану страховика та дозволяє одразу визначити основні фактори, 

що загрожують фінансовій стійкості компанії.  

Після аналізу та оцінки ефективності діяльності компанії за подібною 

методикою можливим є порівняння отриманих результатів між компаніями, їх 
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зіставлення та для наочності результату – рейтингування. За кордоном саме 

представлені міжнародними рейтинговими агентствами рейтинги страхових 

компаній служать загальнодоступним джерелом інформації про фінансовий 

стан компанії, її стійкість, а відповідно і надійність. Такі дані 

використовується як інвесторами, так і потенційними страхувальниками при 

виборі страховика для співпраці. 

Під рейтингом слід розуміти комплексну оцінку діяльності компаній, яка 

грунтується на оцінці економічних, фінансових, соціальних, організаційних та 

інших показників, перелік яких визначається залежно від мети аналізу об’єкту 

на основі звітності компанії та додаткових даних.  

У свою чергу, «рейтингова оцінка страховика» – це поточний висновок про 

стан показників страхової компанії з урахуванням ступеню розвитку 

страхового ринку та її ринкової ваги на предмет її фінансової стійкості у 

звичайний час і можливість управляти ситуацією при виникненні загрози 

фінансової кризи [3]. 

Отже, рейтингова оцінка є інструментом, що допомагає підсумувати 

фінансовий стан і перспективи розвитку сукупності компаній. Така оцінка є 

своєрідним індикатором ділової активності, яка адекватно демонструє 

поточну ринкову ситуацію і дозволяє зробити досить точний прогноз щодо 

змін, які відбуваються на ринку. Саме тому використання рейтингового 

показника  для оцінки фінансової стійкості страхових компаній є більш 

демонстративним, ніж методика тестів раннього попередження. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. З’ясовано, що протягом останніх років для українського ринку 

страхування характерним є поступове укрупнення, внаслідок якого кількість 

дрібних та слабких страховиків щорічно зменшується. Проте темпи даного 

процесу є доволі повільними, оскільки на ринку досі присутня значна частина 

суб’єктів, які фактично функціонують для виведення активів своїх 

контрагентів, що  в свою чергу, знижує середній рівень фінансової стійкості 

страхового ринку. В процесі дослідження сучасного стану ринку страхування 

України, продемонстровано, що за останнє десятиліття дана ланка 

фінансового ринку характеризується нестабільністю, зокрема до 2013 року 

відбувалось поступово відновлення темпів росту ринку у докризовий період, 

проте політичні та економічні події в країні призвели до погіршення 

абсолютних показників.  

2. Протягом останніх років ведеться активна дискусія щодо 

необхідності реформування вітчизняного законодавства задля приведення 

його у відповідність до міжнародних стандартів. Зокрема, 07 червня 2018 року 

було прийняте Розпорядження Нацкомфінпослуг № 850 «Про затвердження 

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій страховика, що своєю появою анулювало діюче до нього 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 23 лютого 2016 року № 396 «Про 

затвердження положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, 

диверсифікованості та якості активів страховика». Новий нормативний акт 

змінює порядок розрахунку нормативу достатності активів, запроваджує 

новий норматив достатності капіталу власника істотної участі та нормативу 

якості активів, що приводить вітчизняне законодавство у відповідність до 

європейських норм. 

3. Визначено, що існує статичний та динамічний підходи до оцінки 

фінансової стійкості страхової компанії, які можуть використовувати 



136 

абсолютні, відносні та середні показники. Найбільш точною вважається оцінка 

фінансової стійкості страховика за допомогою тестів раннього попередження, 

які в Україні закріплені законодавчо та слугують інструментом рейтингування 

страхових компаній залежно від їх фінансового стану. Дана методика включає 

аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, 

ліквідності страхової компанії. Хоч даний метод оцінки фінансової стійкості 

страховиків і є одним з найбільш поширених у світі, проте застосування його 

на вітчизняному страховому ринку не позбавлено недоліків. Зокрема, 

обмеженість доступу до результатів тестування для усіх зацікавлених осіб, а 

також відсутність групування показників, які використовуються в процесі 

оцінки, за напрямками діяльності страхових компаній, що таким чином 

нівелює особливості функціонування об’єкта оцінювання. 

4. Проаналізовано за допомогою тестів раннього попередження 

фінансову стійкість провідних страховиків у сфері ризикового страхування. За 

результатами проведеної оцінки виявлено, що серед 25 досліджуваних 

страховиків лише одна страхова компанія  за період 2014-2018 рр. мала 

задовільний рівень фінансової стійкості, фінансові ж показники решти 

страховиків знаходились на рівні значно нижчому за середній, а їх фінансовий 

стан викликає побоювання. Також більшість страхових компаній за останні 

три роки не покращило свою ситуацію та лише поступово наблизилось до 

граничного рівня фінансової стійкості, якого на кінець 2018 року досягло  4 

страхові компанії з ТОР-25 ринку non-life страхування. Незважаючи на те, що 

тести раннього попередження не завжди здатні просигналізувати про 

фінансові труднощі страховика, що зокрема показав аналіз двох збанкрутілих 

страхових компаній, де дана методика лише у випадку однієї страхової 

компанії змогла попередити про наявні труднощі, все ж варто було б з боку 

державного регулятора прийняти певні заходи для стимулювання компаній, 

що демонструють нестійкий фінансовий стан, для пришвидшення процесів їх 

оздоровлення.  
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РОЗДІЛ 3 

 ПІДТРИМКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Управління фінансовою стійкістю страховика з урахуванням 

ризиків  

 

Діяльність економічних суб’єктів в ринкових умовах неодмінно 

пов’язана з наявністю ризиків, які в свою чергу призводять до появи ситуацій, 

що ускладнюють процес прийняття рішень керівництвом компаній, оскільки 

не мають однозначного рішення. Такі обставини обумовлюють необхідність 

використання організаціями відповідних методів, які дають можливість за 

заданими цілями та обмеженнями отримати прийнятні для їх діяльності 

управлінські рішення.  

Ризик – багатогранне поняття, оскільки, окрім того, що він може 

проявлятись у бідь-якій сфері, його вплив стає відчутним і у інших галузях. У 

зв’язку з цим вивченню даного явища приділялось місце у різних науках 

(економіка, статистика, психологія, право, менеджмент та ін.), кожна з яких 

має власні підходи до ідентифікації та оцінки ризику. Цим пояснюється 

наявність великої кількості визначень поняття «ризик». 

Так, С.В. Ожегов у своєму словнику визначає ризик як  можливу 

небезпеку і як дію навмання в надії на щасливий результат [97]. За словником 

В.І. Даля поняття «ризикувати» розглядається як діяти на удачу, йти на 

непевну справу, наважитися, йти навмання, робити щось без вірного 

розрахунку, наражатися на випадковість [36].  

Р.В. Пікус тлумачить ризик як ймовірність настання певної події, 

результатом якої можуть бути втрати очікуваної економічної (фінансової) 

користі або прямі збитки [110]. Схожий підхід до визначення даного поняття і 

В.Д. Базилевич, конкретизуючи та структурно описуючи його через такі 
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характеристики, як небезпека, чутливість до ризику та ступінь взаємодії 

ризиків [7]. 

В. Ковелл та М. Меркхофр у монографії «Методи оцінки ризику» 

зазначають, що ризик — це характеристика ситуації або дії, коли можливі 

багато результатів, існує невизначеність щодо конкретного результату і 

принаймні одна з можливостей небажана.  

Схоже визначення дають Р. Юлдашев та Ю. Тронін: ризик — це 

характеристика рішення, що приймається суб’єктом в ситуації, коли можливі 

альтернативи, які є досить схожими, існує невизначеність щодо конкретного 

результату, і принаймні, один з них небезпечний [185].  

Старостіна А.О. та Кравченко В.А. визначають ризик як комбінацію 

трьох елементів:  

1. Події, пов’язаної з діяльністю підприємства і яка впливає на 

нього; 

2. Ймовірності цієї події;  

3. Наслідків, що унеможливлюють досягнення запланованих 

цілей і позначаються на доходах підприємства [137]. 

Професор І.О. Бланк розглядає ризик як потенційну, чисельно вимірну 

можливість втрати активів компанії, невизначеність, пов’язану з можливістю 

виникнення несприятливих ситуацій і наслідків для підприємства [19]. 

У зв’язку з тим, що значна частина дефініцій ризику дається через 

призму поняття невизначеності, необхідно розглянути цю взаємозв’язок. 

Вперше увагу на розмежування даних понять звернув А.Х. Уіллетт, який 

стверджував, що ризик — об’єктивне явище, що корелює з суб’єктивною 

невизначеністю настання небажаної події [221]. Вентцель Е.С. погоджується 

із даною думкою, доповнюючи, що у зв’язку з тим, що ризик є специфічною 

діяльністю в умовах невизначеності і ситуації обов’язкового (необхідного) 

вибору, то він також представляє собою діалектичну єдність об’єктивного і 

суб’єктивного [26]. Таким чином, ризик завжди пов’язаний з вибором певних 

альтернатив і розрахунком ймовірності їхнього результату – в цьому 
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проявляється його суб’єктивна сторона. В умовах невизначеності неможливо 

дати об’єктивну оцінку ймовірного визначення майбутнього стану. Про 

невизначеність можна говорити лише тоді, коли дане явище ще не 

ідентифіковано. Невизначеність є якість, яка приписується людьми даному 

явищу, оскільки не встановлені закономірності, при яких воно протікає. Отже, 

невизначеність має суб’єктивний характер. Разом з тим величина ризику не 

тільки суб’єктивна, але й об’єктивна, оскільки вона є формою якісно-

кількісного вираження реально існуючої невизначеності. Практична 

відмінність між поняттями ризику і невизначеності полягає в тому, що в 

умовах ризику розподіл результатів в групі подій є відомим (на базі логічних 

обчислень і статистичних даних про минулі події), а при невизначеності ця 

умова не виконується. 

Ризик може виступати в якості можливої небезпеки чого-небудь. В 

основному ризик являє собою випадковість, яка настане всупереч очікуванням 

і волі людини, тому для того, аби бути підготовленим до таких обставин 

необхідно здійснювати управління ризиком.  

Управління ризиком – це цілісний неперервний процес, який 

спрямований на мінімізацію дії негативних факторів ризику, що передбачає 

ідентифікацію та оцінку ризиків, моніторинг ризиків, реалізацію заходів з 

управління ризиками відповідно до вибраних методів управління, аналіз 

прийнятних методів щодо управління ризиками, моніторинг 

результатів [156, с.74]. 

У загальному вигляді задача управління ризиком визначається як 

розробка і реалізація інтегрованого рішення, що мінімізує вплив 

несприятливих факторів, здатних завдати матеріальної шкоди підприємству. 

Постановка завдання управління ризиком починається з встановлення 

суб’єкта і об’єкта управління, взаємодії між зовнішнім середовищем і 

об’єктом управління, а також визначення змінних і керованих параметрів, за 

якими необхідно здійснювати спостереження. 
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Суб’єктом управління ризиком є власники і менеджмент підприємства, 

що визначають оперативне, тактичне та стратегічне управління його 

діяльністю. 

Об’єктом управління є ймовірність досягнення мети і збитки, яких може 

зазнати підприємство[30; 110]. 

Як очевидно із визначення управління ризиками являє собою 

багатоетапний процес і починається він з аналізу ризику. Аналіз ризику має на 

меті оцінку ймовірності настання небезпеки, прогнозування ймовірності 

можливих втрат і на підставі отриманих даних визначення вартості таких 

втрат. Для цього можна використовувати статистичні дані, будь-які показники 

незалежних джерел по аналогічних об’єктів або галузей. Тобто аналіз ризику 

містить в собі виявлення і оцінку цього ризику [192, с.50] Вимірювання ризику 

здійснюється за допомогою теорії ймовірностей. Тому при його оцінці 

необхідно зібрати потрібні дані, провести їх аналіз та узагальнити інформацію 

про несприятливі явища, щоб виявити будь-яку тенденцію виникнення таких 

ризиків, іншими словами, необхідно виявити закономірність [190, с.79]. 

Після аналізу ризику слід обрати ефективні методи впливу на нього. 

Після цього необхідно оцінити результат і прийняти рішення про подальший 

план дій.  

В умовах ризику та невизначеності зростає роль довгострокового 

планування, в тому числі і планування ризикової діяльності, або 

ризикопланування. 

На думку М.М. Алексєєвої, здійснення ризикопланування на 

підприємстві повинно гарантувати таке управління ризиками, за якого 

забезпечуватиметься висока фінансова стійкість та захищеність компанії від 

впливу зовнішніх і внутрішніх економічних ризиків [4]. Послідовність дій та 

функціональних обов’язків менеджера підприємства в межах моделі 

управління ризиками повинна включати наступні основні етапи: 

 виділення стратегічних напрямків діяльності компанії, з 

якими пов’язані певні види підприємницьких ризиків; 



141 

 визначення підприємницьких ризиків по виділених 

напрямках діяльності компанії; 

 оцінка розподілу збитку за виділеними напрямках діяльності 

компанії; 

 вибір пріоритетних напрямків управління ризиком, 

пов’язаних з визначенням критичних значень ймовірності можливих 

збитків за окремими напрямами діяльності компанії з урахуванням 

завдань стратегії; 

 формування плану превентивних заходів. 

Розроблена модель управління ризиками повинна містити повну 

інформацію щодо ймовірних ризиків та методів управління ними. Сюди ж 

входить план запроваджених превентивних заходів і перелік можливих 

напрямів покриття збитків. 

Модель управління ризиками забезпечує зниження загальної суми збитів 

компанії, сприяє її фінансовій стійкості та ефективному розвитку у 

майбутньому. 

Розрізняють стратегічне, оперативне та тактичне 

ризикопланування [25]. 

Стратегічне ризикопланування – це управлінський  процес створення і 

підтримки стратегічної  відповідності між місією,  цілями, потенційними 

можливостями, ризиками і шансами організації. На думку Віханського О.С., 

стратегія, яка враховує ризик, є сильною діловою концепцією, що включає 

набір реальних дій, які можуть привести дану концепцію  до створення певної 

конкурентної переваги, яка буде здатна зберігатись протягом тривалого 

часу [28]. 

Оперативне, а особливо тактичне, ризикопланування носить більш 

конкретний характер і направлено на реалізацію цілей стратегічного 

ризикопланування. 

Основні відмінні риси між стратегічним, оперативним та тактичним 

ризикоплануванням наведені у таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика стратегічного, оперативного та тактичного 

ризикопланування у страховій компанії 

Критерій 
Стратегічне 

ризикопланування 

Оперативне та тактичне 

ризикопланування 

Об’єкт розгляду 

Суттєве місце відводиться  

змінам у зовнішньому по 

відношенню до компанії 

середовищі. (змінам в 

законодавстві, політичній 

ситуації, появі нових 

конкурентів та ін.). 

На перший план виходять 

процеси, що протікають у 

самій компанії, перш за все 

їх ефективність 

Цілі компанії 

В центрі уваги знаходяться 

місія компанії і створення 

для цього необхідних 

вихідних положень, тобто 

готовність компанії до 

вирішення проблем у 

майбутньому. 

Домінує результат, який 

може бути досягнутим в 

найбільш короткі терміни. 

Якісні параметри діяльності 

Більш важливу роль 

відіграють такі параметри, 

як шанси (отримання 

прибутку у майбутньому, 

збільшення частки ринку та 

ін) або ризики (пов’язані з 

виникненням у 

майбутньому збитків або 

зменшення частки ринку та 

ін.) 

Домінують величини, що  

можуть бути легко 

обраховані (обсяги зібраних 

премій або здійснених 

виплат та ін.). 

Джерело: складено автором на основі [21]. 

 

Завдання ризикопланування визначаються кожною компанією 

індивідуально, залежно від специфіки її діяльності. Загалом до завдань 

стратегічного ризикопланування у будь-якій організації можна віднести  

планування стратегічних цілей та ризиків, їх реалізацію, їх мінімізацію, 

можливості збільшення частки на ринку, збільшення обсягів продажів і 

поліпшення іміджу  [21]. 

Отже, будь-яка організація в процесі розширення своєї діяльності при 

створенні системи управління ризиками повинна виходити з того, що ризики 

можуть мати стратегічну, оперативну та тактичну основу. Стратегічні ризики 
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пов’язані з майбутнім організації, з тими проблемами, які не носять 

одномоментний характер, а очікують компанію у більш віддаленій 

перспективі. 

Діяльність страхових компаній здійснюється в динамічній ринковому 

середовищі, найважливішою складовою якого є різноманітні ризики, сукупність 

яких можна позначити, як ризикове поле, або ризикове середовище. Для 

страховиків ризик має свій сенс, оскільки виступає як ймовірність настання 

якої-небудь несприятливої, негативної події. Таку ймовірність прийнято 

вивчати і розраховувати. Страхові відносини виникають саме на підставі того, 

що існує небезпека і ризик виникнення нещасного випадку та отримання 

збитку, тому виникає потреба гарантувати особистий або майновий захист. 

Таким чином, зміст самого ризику і ймовірність його настання лежать в основі 

визначення змісту і меж страхового захисту. При цьому самі страхові компанії 

є суб’єктами того ж економічного середовища, в якому виникають і реалізуються 

ризики страхувальників (невизначеність, ймовірність появи збитку (втрат, 

пошкодження та знищення), вираженого у грошовому вимірі) [7].  

В.Д. Базилевич розглядає під ризиком страховика невизначеність, 

ймовірність недостатності коштів страхової компанії для виконання 

покладених на неї обов’язків, у першу чергу страхових [7]. 

Таким чином, оскільки страхова компанія одночасно є як об’єктом, так і 

суб’єктом управління ризиком, вона знаходиться на перетині двох процесів: 

ймовірності ризикової ситуації, що підвищує потребу в страховому захисті, і 

трансформації методів управління ризиком, що призводить до необхідності 

використання механізму управління, адекватного природі і структурі ризику. Цей 

факт накладає додаткове навантаження на забезпечення фінансової стійкості 

страховика. 

Погіршення ризикової ситуації впливає на стан страхової компанії 

набагато сильніше, ніж на стан багатьох інших учасників ринку, оскільки 

суспільство і держава очікують від страховиків підтримки стабільності 

національного ринку шляхом захисту від ризику. 
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Для страхування оцінка фінансових ризиків має значну актуальність, так 

як вона дозволяє організації своєчасно виявити можливість появи умов, 

здатних привести до негативних наслідків і складнощів із виконанням 

прийнятих зобов’язань перед страхувальниками, а також розробити найбільш 

ефективну модель прийняття управлінських рішень. Звідси випливає 

необхідність ризик-менеджменту – системи заходів організаційно-

фінансового характеру, які об’єднані спільною ідеєю і спрямовані на 

попередження настання випадкових подій, усунення, обмеження, мінімізацію 

страт, пов’язаних з ними, а також на фінансування втрат. Роль системи ризик-

менеджменту полягає в тому, що компанія може ефективно вибудувати 

методи управління ризиками і, відповідно, зрозуміти, де у неї слабкі і сильні 

сторони, розвиватися в цьому напрямку, більш ефективно вибудовувати своє 

стратегічне планування, вибирати більш прибуткові лінії бізнесу і розвиватися 

в тих регіонах, де існує менше ризиків. Або, навпаки, брати на себе більше 

ризиків, з урахуванням того рівня капіталізації, який у неї є і, відповідно, 

оптимізувати прибутковість тих операцій, які нею здійснюються [56].  

Контроль за ризиками та їх моделювання дозволяє більш ефективно втілювати 

страховику свою стратегію і, відповідно, нарощувати прибуток і управляти 

капіталом, який залучений компанією, та загалом підтримувати на належному 

рівні свою фінансову стійкість. 

Для страхових компаній одним із найбільш важливих стратегічних 

ризиків виступає ризик зниження фінансової стійкості, який можна визначити 

як ймовірність погіршення фінансового стану компанії через вплив чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища в умовах його невизначеності та 

мінливості, що призводить до неможливості виконання своїх зобов’язань 

страховою компанією перед іншими суб’єктами ринку.  

Фінансова стійкість є основою для повноцінного функціонування будь-

якої страхової компанії (для страховика життєво важливою є можливість 

вчасно і в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання). Отже, 

особливої актуальності набуває завдання розробки ефективної стратегії 
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управління ризиком зниження фінансової стійкості страхових компаній, яка 

здатна забезпечити максимально ефективне використання наявних ресурсів і 

потенціалу для досягнення поставлених цілей. 

Загалом, стратегія управління ризиком зниження фінансової стійкості — 

науково-методичний комплекс заходів, націлених на виявлення та оцінку 

ризику, використання специфічних прийомів і методів для створення умов 

щодо сталого функціонування господарюючого суб’єкта, максимізації його 

власного капіталу, забезпечення прибуткової діяльності, виконання вимог 

клієнтів і партнерів [20]. Ми вважаємо за доцільне розглядати це визначення в 

короткостроковому і довгостроковому аспектах. У довгостроковій 

перспективі стратегія управління ризиком може бути визначена як загальний 

курс на досягнення намічених цілей з урахуванням прогнозування ризику, 

розробки напрямків і дій щодо його мінімізації. У короткостроковій 

перспективі стратегія управління ризиком визначає конкретні методи і 

прийоми, що сприяють вибору оптимального рішення і досягненню 

результату в певних умовах діяльності підприємства.  

Розглянемо найбільш відомі групи ризиків зниження фінансової 

стійкості, які використовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

Формування системи ризик-менеджменту зарубіжними підприємствами 

передбачає класифікацію ризиків зниження фінансової стійкості на основі 

загальноприйнятих принципів управління ризиками (Generally Accepted Risk 

Principles, GARP), розроблених аудиторською групою Coopers & Lybrand. 

Відповідно до даного підходу виділяють шість груп ризику: ринкові, кредитні, 

ризики концентрації, ризики ліквідності, операційні ризики та ризики бізнес-

події [191]. Дана класифікація дозволяє диференціювати підприємницький 

ризик і частково економічний, але не охоплює всю сферу фінансових ризиків, 

що є неприйнятним для діяльності страхової компанії. У посткризових умовах 

більшої популярності у іноземних дослідників і практикуючих менеджерів 

набирає фасетна класифікація ризиків зниження фінансової стійкості [205]. 

Ткаченко Н.В. вважає її одним із найбільш дієвих та визнаних інструментів 
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представлення знань, які описують певну галузь на рівні категорій (якісно). За 

допомогою фасетної класифікації можна ідентифікувати очікуваний ризик 

фінансової стійкості і визначити його якісні характеристики [150]. Однак 

варто відзначити, що навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою 

питання визначення атрибутів для фасет не можна вважати вирішеним 

остаточно, тому кожна компанія самостійно визначає оптимальну схему 

класифікації ризику фінансової стійкості. У вітчизняних умовах 

вищезазначені дії є проблематичними через дефіцит висококваліфікованих 

спеціалізованих кадрів. В умовах, що склалися, широкого поширення набула 

класифікація І. Бланка, який виділяє дві ознаки групи ризиків зниження 

фінансової стійкості: 

1. За видами: ризик, пов’язаний з недосконалою структурою капіталу 

(надмірне використання позикових коштів); ризик 

неплатоспроможності, пов’язаний з низькою ліквідністю активів; 

інвестиційний ризик (непередбачені фінансові втрати, пов’язані з 

інвестиційною діяльністю); інші ризики (інфляційний, процентний, 

валютний, кредитний, податковий, політичний); 

2. За об’єктами: ризик окремої фінансової операції; ризик різних видів 

фінансової діяльності; ризик фінансової діяльності підприємства в 

цілому [19]. 

Д.В. Шамин запропонував наступні класифікаційні ознаки ризику 

зниження фінансової стійкості підприємства: за ступенем поширення в розрізі 

рівнів ієрархії (каскадні, системні і емерджентні), а також в залежності від  

необхідності фінансового покриття: ризики, що вимагають реального і 

формального фінансового покриття [171]. 

З огляду на те, що ризик зниження фінансової стійкості страхової 

компанії генерується мінливістю зовнішнього і внутрішнього середовища, 

неефективною системою управління фінансами господарюючого суб’єкта, ми 

запропонували вдосконалену класифікацію таких ризиків з виділенням 

можливих принципів і факторів виникнення непередбачуваних обставин, 
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основу яких складає стан невизначеності. В результаті дослідження 

запропонована класифікація ризиків, що призводять до зниження фінансової 

стійкості страхової компанії в умовах мінливості зовнішнього середовища: 

1) Страховий ризик, який має андерайтингову, кредитну та 

ліквіднісну складові.  

2) Стратегічний ризик. 

3) Ринковий ризик [150]. 

4) Ризик неефективної структури капіталу.  

5) Ризик зниження ліквідності страхової компанії. 

6) Податковий ризик, пов’язаний безпосередньо з 

непослідовною податковою політикою держави, що робить істотний 

вплив на результати роботи вітчизняних підприємств. 

7) Інвестиційний ризик, що відображає ймовірність фінансових 

втрат в процесі здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності. 

8) Ризик операційної діяльності, пов’язаний з виникненням 

фінансових втрат через збої в процесі діяльності компанії. 

9) Ризик неефективності організаційної структури 

підприємства. 

10) Інформаційний ризик. 

Визначивши основні ризики, що призводять до зниження фінансової 

стійкості страхової компанії, слід визначити стратегію управління ними. В 

якості основного науково-методологічного інструментарію створення 

стратегії управління представляється обґрунтованим і необхідним 

застосування системного методу, який є універсальним підходом, що фокусує 

увагу не тільки на конкретному уже згадуваному і керованому підприємстві, 

але й на його навколишньому середовищі [171]. Виходячи з цього, ми 

акцентуємо увагу на системних принципах стратегії управління ризиками 

зниження фінансової стійкості страхової компанії, до числа яких слід віднести: 

 застосування системного і процесного підходів для розробки 

структурних і процесних моделей системи управління ризиками; 
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 спадкоємність і безперервний розвиток стратегії, необхідний 

для визначення напрямків подальшого вдосконалення системи 

управління ризиками; 

 системна адаптація, яка дозволить пристосувати систему 

управління ризиками зниження фінансової стійкості підприємства до 

особливостей процесів його діяльності; 

 формування єдиної інформаційної бази, необхідної для 

побудови інформаційної моделі системи управління ризиками; 

 сумісність системи управління ризиками з іншими 

системами управління компанією [84]. 

Виходячи з того, що страхова компанія має свої суттєві особливості 

діяльності, варто погодитись з думкою Смірнової О.О., що до принципів 

управління фінансовою стійкістю страхової компанії слід віднести наступні: 

принцип врахування специфіки фінансової стійкості страхової компанії як 

об’єкта управління, принцип врахування взаємозв’язків цілей страхової 

компанії та її фінансової стійкості, принцип врахування часового інтервалу 

при оцінці фінансової стійкості страхової компанії, принцип «основних 

факторів», принцип взаємозв’язку результативності діяльності структурних 

підрозділів страхової компанії та її фінансової стійкості, принцип підтримання 

фінансової стійкості в заданих параметрах.  

Такий перелік принципів управління фінансовою стійкістю страхової 

компанії дозволяє виділити також специфічні функцій стратегії управління 

фінансовою стійкістю страхової компанії з урахуванням ризиків: 

1. Методологічна функція: розробка правил, системи вимог до 

звітності та документообігу, системи розподілу повноважень у процесі 

прийняття рішень; 

2. Аналітична функція: створення єдиного інформаційно-

аналітичного простору, оцінка можливих збитків і ймовірності їх 

настання; 
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3. Регулююча функція: управління активами і пасивами, 

ціноутворення послуг страхових продуктів компанії, реалізація 

кредитної політики, встановлення нормативів і лімітів; 

4. Контрольна функція: моніторинг, аудит, фінансова безпека. 

Уточнивши вимоги і обмеження, що висуваються до стратегії 

управління ризиками зниження фінансової стійкості страхової компанії, ми 

пропонуємо виділити ключові етапи в розробці і реалізації даної стратегії та 

зобразити їх у вигляді моделі управління фінансовою стійкістю страхової 

компаній з урахуванням ризиків: 

1. Постановка мети. 

2. Виявлення, аналіз і оцінка джерел ризику та виявлення 

наслідків їх впливу; 

3. Розроблення заходів з управління фінансовою стійкістю; 

4. Моніторинг, контроль за виконанням та аналіз заходів з 

управління фінансовою стійкістю страхової компанії з урахуванням 

ризиків. 

Розглянемо перший і другий етапи, оскільки третій і четвертий етапи є 

конкретними і детальними, що базуються на даних певної страхової компанії, 

тому їх розкриття і обґрунтування доцільно проводити на основі інформації 

про фінансову стійкість конкретного господарюючого суб’єкта. Отже, на 

першому етапі реалізації моделі управління фінансовою стійкістю страхової 

компаній з урахуванням ризиків слід: 

 забезпечити оптимальний баланс між прибутковістю і 

стабільністю бізнесу, фінансовою стійкістю; 

 здійснити цілеспрямований пошук і роботу по мінімізації 

рівня ризику, орієнтуватися на отримання і збільшення прибутку в 

умовах мінливості зовнішнього середовища; 

 забезпечити попередження фінансових проблем; 

 гарантувати збереження ресурсів або отримання очікуваного 

доходу (вигоди) в повному обсязі в результаті прийнятого рішення. 
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На другому етапі, починаючи процедуру виявлення, аналізу та оцінки 

факторів, що впливають на ризик, важливо також проконтролювати лінії 

бізнесу, які розвинені у тій чи іншій компанії, наскільки вони залежать від 

банківського, та, наприклад, агентського каналів продажів. 

Узагальнюючи вищевикладене, представимо модель управління 

фінансовою стійкістю страхової компанії  з урахуванням ризиків на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Модель управління фінансовою стійкістю страхової компанії з урахуванням ризиків  

Джерело: складено автором на основі [81; 106; 148; 151; 179].
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Отже, управління ризиками є невід’ємною частиною страхової 

діяльності в більшій мірі, ніж в інших галузях. Воно відіграє важливу роль, так 

як оцінка і здійснення заходів щодо їх запобігання, мінімізації та компенсації 

по відношенню до різних суб’єктів господарської діяльності є базовою 

функцією страховика. Зниження ефективності фінансового менеджменту 

ризиків страхових компаній зумовлює не тільки зменшення середньої норми 

рентабельності бізнесу компаній, але й має негативний вплив на їх стійкість, в 

цілому дестабілізуючи систему страхування. 

Багато організацій не мають офіційно прийнятих планів в галузі 

управління ризиками, адже керівництво не бажає витрачати час на підготовку 

плану в умовах стрімких змін ринку, побоюючись, що ризикопланування не 

принесе користі, проте В.П.Буянов [21, с. 149] відмічає, що ризикопланування 

обіцяє чимало переваг для компаній, зокрема: 

 заохочує керівників мислити перспективно; 

 координує дії керівників по досягненню мети; 

 встановлює показники діяльності компанії для подальшого 

контролю; 

 визначає завдання на перспективу; 

 допомагає бути підготовленими до раптових змін.  

 

 

3.2. Рейтингування страхових компаній за фінансовою стійкістю  

 

Для побудови рейтингу страхових компаній України на основі оцінки їх 

фінансової стійкості використовувався метод оцінювання за допомогою 

багатовимірної середньої. Перевагою даного методу є те, що багатовимірні 

середні надають узагальнену оцінку кожної одиниці сукупності (у нашому 

випадку, кожного страховика) за кількома ознаками одночасно [153]. 
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Для формування рейтингу та оцінки фінансової стійкості страховиків на 

ринку України запропоновано використати наступні показники (Додаток Е): 

1. Рівень страхових виплат (КСВ)– це відношення страхових премій до 

страхових виплат, тобто даний показник умовно демонструє скільки виплачує 

за страховими випадками клієнтам страховик на 1 гривню отриманих премій. 

Зазвичай оптимальний рівень виплат знаходиться в межах 40-60%, в кризові 

періоди — до 70-80%. Якщо співвідношення виплат і премій нижче – 

страховик має негативну платіжну дисципліну. Якщо значення наближається 

до 80-100%, компанія не має запасу міцності – і ризик її банкрутства досить 

високий [153]. Перевищення середнього значення є негативним для компанії, 

отже показник виступає дестимулятором; 

2. Участь перестраховиків у страховій премії (Кперестр) — це показник, що 

відображає участь перестраховиків у страховій діяльності окремої компанії. 

Оптимальне значення цього показника знаходиться у межах 5-50% від валових 

страхових платежів [44]. Перевищення показником встановленої межі 

свідчить про високий ступінь залежності страховика від партнерів по 

страхуванню, отже показник є дестимулятором; 

3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за страховими 

виплатами (ККЗ) – показник, що відображає обсяг невиконаних зобов’язань 

(частково або в повному обсязі) страховика перед власними клієнтами 

[100, с.280]. Зростання даного показника свідчить про накопичення 

заборгованостей перед страхувальниками, отже даний фактор є 

дестимулятором; 

4. Коефіцієнт автономії (Кавт) або коефіцієнт концентрації власного 

капіталу — показник, що оцінює питому вагу власного капіталу в загальній 

сумі балансу і таким чином характеризує незалежність страхової компанії від 

залученого капіталу [100, с.280]. Нормативне значення показника коливається 

в межах 50-60%. Стабільно високе значення показника свідчить про 

можливість погашення заборгованості перед кредиторами за рахунок власних 

коштів [183], отже виступає стимулятором; 
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5. Рівень покриття (Кпокр) – показник, що визначає достатність 

оборотних коштів страхової компанії для погашення своїх короткострокових 

зобов’язань. Він дає змогу оцінити ліквідність активів [131]. Чим більше 

значення коефіцієнта, тим вищим є рівень платоспроможності компанії, тож 

він є стимулятором; 

6. Коефіцієнт достатності страхових резервів (КСР) – показник, що дає 

змогу оцінити чи в достатньому обсязі сформовані страхові резерви компанією 

для покриття своїх страхових зобов’язань [100, с.280]. Достатня наявність 

страхових резервів страховика для покритття зобов’язань є чинником його 

фінансової стійкості, отже коефіцієнт виступає стимулятором; 

7. Рентабельність активів (ROA) – характеризує ефективність 

використання всіх активів компанії. Чим вищий показник, тим більш 

ефективним є весь процес управління, адже показник рентабельності активів 

формується під впливом всієї діяльності компанії. Тобто він є 

стимулятором [153];  

8. Рентабельність власного капіталу (ROE) — вказує, наскільки 

ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було 

згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів.  Тенденція зростання 

коефіцієнта рентабельності власного капіталу означає підвищення здатності 

компанії генерувати прибуток, отже він є стимулятором [153]. 

9. Коефіцієнт ділової активності (Какт) — характеризує, наскільки 

ефективно страхова компанія використовує власні активи. Значення показника 

відповідає кількості оборотів капіталу компанії, яка приносить прибуток або 

збиток [100, с.280]. Показник є стимулятором, оскільки його збільшення 

свідчить про зростання ефективності здійснюваної діяльності. 

Для побудови рейтингу страхових компаній за фінансовою стійкістю на 

основі інтегрального показника було обрано ТОР-25 страховиків України за 

обсягом активів за 2018 рік [129]. Розрахунок значень 9 показників для 

обраних об’єктів представлено у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Показники фінансової стійкості ТОР-25 страхових компаній України  

за 2018 рік 

№ Назва СК 
КСВ, 

% 
Кперестр ККЗ Кавт Кпокр КСР ROA ROE Кактив 

1 Кремінь 10,3 0,93 0,22 0,66 3,11 0,05 0,00 -0,01 1,26 

2 Інго Україна 51,6 0,28 0,35 0,35 3,24 0,74 0,02 0,04 0,59 

3 
АХА 

страхування 
48,7 0,04 0,05 0,27 19,24 0,60 -0,07 -0,26 0,94 

4 Уніка 36,2 0,39 0,21 0,25 3,75 0,52 0,02 0,09 1,02 

5 ПЗУ Україна 35,3 0,4859 0,39 0,17 2,17 0,64 0,02 0,09 0,80 

6 Альянс 27,7 0,79 0,21 0,86 5,51 0,14 0,04 0,04 0,40 

7 
Арсенал 

страхування 
25,5 0,52 0,11 0,23 5,45 0,43 0,01 0,03 1,34 

8 ТАС СГ 36,3 0,11 0,04 0,39 15,99 0,65 0,05 0,14 0,88 

9 АСКА 29,2 0,62 0,16 0,23 5,94 0,85 0,02 0,01 0,76 

10 УСГ 47,1 0,10 0,08 0,35 10,30 0,58 0,03 0,71 0,98 

11 Універсальна 26,1 0,24 0,20 0,35 3,31 0,57 0,01 0,02 0,83 

12 Оранта 32,0 0,08 0,10 0,37 9,09 0,59 -0,01 -0,02 0,90 

13 Провідна 59,6 0,20 0,06 0,43 9,91 0,38 -0,28 -0,66 1,23 

14 Омега 43,2 0,14 0,25 0,83 15,59 0,63 -0,18 -0,22 0,19 

15 Княжа 48,9 0,24 0,16 0,10 4,31 0,69 -0,15 -1,45 1,04 

16 Перша 32,2 0,27 0,07 0,23 11,82 0,73 0,00 0,02 0,92 

17 УПСК 30,0 0,01 0,04 0,57 15,31 0,46 -0,05 -0,10 0,86 

18 
Колоннейд 

Україна 
40,7 0,05 0,10 0,27 19,51 1,38 -0,01 -0,05 0,50 

19 Кредо 21,1 0,41 0,04 0,76 5,94 0,58 0,52 0,68 2,11 

20 Глобус 34,4 0,06 0,07 0,23 9,58 0,98 0,01 0,05 0,73 

21 
Альфа 

страхування 
26,3 0,02 0,08 0,48 6,08 0,24 0,43 0,09 1,63 

22 
Просто-

страхування 
41,1 0,12 0,11 0,56 10,82 0,62 0,03 0,05 0,59 

23 Захід-резерв 24,6 0,00 1,86 0,78 1,39 0,10 0,09 0,11 0,10 

24 Utico 20,4 0,15 0,05 0,53 17,16 0,50 0,00 0,00 0,85 

25 ВУСО 31,8 0,20 0,06 0,52 9,95 0,25 -0,01 -0,02 1,61 

База порівняння 34,41 0,25 0,20 0,43 8,98 0,56 0,02 0,01 0,92 

Джерело: розраховано автором на основі [129]. 

 

Відповідно до методу багатовимірної середньої, для зведення показників 

до однозначної характеристики, необхідно обрахувати їх оцінки, де базою 

порівняння виступатимуть середні значення за кожним показником 

(табл.3.3) [138]:  
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𝑃𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

 �̅� 
 ,         (3.1) 

де Pi j — зведене значення і-го  показника для j-ої одиниці (в нашому випадку 

страхової компанії); 

xij — розраховане значення і-го  показника для j-ої одиниці (в нашому випадку 

страхової компанії); 

�̅�  — середнє значення показника у досліджуваній сукупності. 

Для дестимуляторів відношення Pіj обчислюють як обернену величину: 

𝑃𝑖𝑗 =
 �̅�

  𝑥𝑖𝑗
     (3.2) 

Таблиця 3.3 

Характеристика показників ефективності страховика 

№ Показник Позначення 
База 

порівняння 
Характеристика 

Вага 

показника 

1 Рівень страхових виплат КСВ 34,41 дестимулятор 0,08 

2 
Участь перестраховиків у 

страховій премії 
Кперестр 

0,25 
дестимулятор 0,08 

3 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості за 

страховими виплатами 

ККЗ 

0,20 

дестимулятор 0,1 

4 Коефіцієнт автономії Кавт 0,43 стимулятор 0,13 

5 Рівень покриття Кпокр 8,98 стимулятор 0,11 

6 
Коефіцієнт достатності 

страхових резервів 
КСР 

0,56 
стимулятор 0,15 

7 Рентабельність активів ROA 0,02 стимулятор 0,1 

8 
Рентабельність власного 

капіталу 
ROE 

0,01 
стимулятор 0,1 

9 Коефіцієнт ділової активності Кактив 0,92 стимулятор 0,15 

 Сума балів факторів, зважених на відповідні ваги 1 

Джерело: складено автором 

 

Розраховані зведені оцінки дев’яти досліджуваних показників фінансової 

стійкості двадцяти п’яти страхових компаній відображені в таблиці 3.4. 

Отримані значення показників, що є більшими за одиницю, свідчать про 

високу позицію страхової компанії серед сукупності за певним показником, а 

наближення показника до нуля чи його від’ємне значення навпаки демонструє 

доволі низький рівень за певним показником.  
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Таблиця 3.4 

Розраховані значення зведених оцінок показників 

№ Назва СК КСВ Кперестр ККЗ Кавт Кпокр КСР ROA ROE Кактив 

1 Кремінь 3,3 0,3 0,9 1,54 0,35 0,09 -0,28 -0,53 1,37 

2 Інго Україна 0,7 0,9 0,6 0,82 0,36 1,33 0,76 4,29 0,64 

3 
АХА 

страхування 
0,7 7,2 4,4 0,63 2,14 1,08 -3,58 -26,12 1,02 

4 Уніка 0,9 0,7 1,0 0,58 0,42 0,94 1,18 9,41 1,11 

5 ПЗУ Україна 1,0 0,5 0,5 0,38 0,24 1,15 0,77 9,31 0,87 

6 Альянс 1,2 0,3 1,0 2,00 0,61 0,26 1,78 4,14 0,44 

7 
Арсенал 

страхування 
1,4 0,5 1,9 0,54 0,61 0,77 0,34 2,94 1,45 

8 ТАС СГ 0,9 2,4 4,9 0,90 1,78 1,16 2,73 13,98 0,96 

9 АСКА 1,2 0,4 1,3 0,53 0,66 1,53 0,90 0,79 0,83 

10 УСГ 0,7 2,5 2,6 0,82 1,15 1,04 1,26 71,18 1,07 

11 Універсальна 1,3 1,1 1,0 0,81 0,37 1,03 0,33 1,86 0,90 

12 Оранта 1,1 3,4 2,0 0,87 1,01 1,05 -0,34 -1,82 0,97 

13 Провідна 0,6 1,3 3,2 0,99 1,10 0,69 
-

14,02 
-65,59 1,33 

14 Омега 0,8 1,9 0,8 1,94 1,74 1,13 -9,22 -22,04 0,20 

15 Княжа 0,7 1,1 1,2 0,24 0,48 1,23 -7,62 
-

144,96 
1,13 

16 Перша 1,1 0,9 2,9 0,54 1,32 1,32 0,22 1,93 1,00 

17 УПСК 1,1 32,7 5,3 1,32 1,71 0,83 -2,75 -9,69 0,93 

18 
Колоннейд 

Україна 
0,8 5,7 2,1 0,62 2,17 2,48 -0,73 -5,47 0,54 

19 Кредо 1,6 0,6 5,0 1,76 0,66 1,05 25,95 68,41 2,28 

20 Глобус 1,0 4,1 2,8 0,53 1,07 1,76 0,53 4,72 0,79 

21 
Альфа 

страхування 
1,3 13,4 2,4 1,11 0,68 0,42 21,73 9,07 1,77 

22 
Просто-

страхування 
0,8 2,2 1,8 1,29 1,21 1,12 1,29 4,64 0,64 

23 Захід-резерв 1,4 62,9 0,1 1,80 0,15 0,18 4,27 10,97 0,11 

24 Utico 1,7 1,7 4,2 1,24 1,91 0,90 0,04 0,14 0,92 

25 ВУСО 1,1 1,3 3,7 1,20 1,11 0,44 -0,54 -2,10 1,74 

База порівняння 34,41 0,26 0,20 0,43 8,98 0,56 0,02 0,01 0,92 

Джерело: розраховано автором на основі [129]. 

 

Обрані для дослідження показники мають різну силу впливу на 

загальний рівень фінансової стійкості страхової компанії, тому кожному з них 

варто надати відповідної питомої ваги. В такому випадку розрахунок 

інтегральної оцінки відбудеться за допомогою обчислення багатовимірної 

середньої за формулою середньої арифметичної зваженої [138]:  

�̅� = ∑ 𝑃𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑑𝑖 ,      (3.3) 
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де  Pi j — значення і-го  показника для j-ої одиниці (в нашому випадку страхової 

компанії); 

dі — вага і-го показника.  

Таким чином, при �̅�>1 рівень фінансової стійкості j-ої одиниці (в 

нашому випадку страхової компанії) вище середнього по сукупності, а при 

�̅�< 1 — нижче. 

Результати зважування показника на його вагу представлені у табл.3.5. 

Таблиця 3.5 

Розраховані зважені значення зведених оцінок показників 

№ Назва СК КСВ, % Кперестр ККЗ Кавт Кпокр КСР ROA ROE Кактив 

1 Кремінь 0,27 0,02 0,09 0,20 0,04 0,01 -0,03 -0,05 0,21 

2 Інго Україна 0,05 0,07 0,06 0,11 0,04 0,20 0,08 0,43 0,10 

3 
АХА 

страхування 
0,06 0,58 0,44 0,08 0,24 0,16 -0,36 -2,61 0,15 

4 Уніка 0,08 0,05 0,10 0,08 0,05 0,14 0,12 0,94 0,17 

5 ПЗУ Україна 0,08 0,04 0,05 0,05 0,03 0,17 0,08 0,93 0,13 

6 Альянс 0,10 0,03 0,10 0,26 0,07 0,04 0,18 0,41 0,07 

7 
Арсенал 

страхування 
0,11 0,04 0,19 0,07 0,07 0,12 0,03 0,29 0,22 

8 ТАС СГ 0,08 0,19 0,49 0,12 0,20 0,17 0,27 1,40 0,14 

9 АСКА 0,09 0,03 0,13 0,07 0,07 0,23 0,09 0,08 0,12 

10 УСГ 0,06 0,20 0,26 0,11 0,13 0,16 0,13 7,12 0,16 

11 Універсальна 0,11 0,08 0,10 0,11 0,04 0,15 0,03 0,19 0,13 

12 Оранта 0,09 0,27 0,20 0,11 0,11 0,16 -0,03 -0,18 0,15 

13 Провідна 0,05 0,11 0,32 0,13 0,12 0,10 -1,40 -6,56 0,20 

14 Омега 0,06 0,15 0,08 0,25 0,19 0,17 -0,92 -2,20 0,03 

15 Княжа 0,06 0,09 0,12 0,03 0,05 0,19 -0,76 -14,50 0,17 

16 Перша 0,09 0,08 0,29 0,07 0,14 0,20 0,02 0,19 0,15 

17 УПСК 0,09 2,61 0,53 0,17 0,19 0,12 -0,28 -0,97 0,14 

18 
Колоннейд 

Україна 
0,07 0,46 0,21 0,08 0,24 0,37 -0,07 -0,55 0,08 

19 Кредо 0,13 0,05 0,50 0,23 0,07 0,16 2,60 6,84 0,34 

20 Глобус 0,08 0,33 0,28 0,07 0,12 0,26 0,05 0,47 0,12 

21 
Альфа 

страхування 
0,10 1,07 0,24 0,14 0,07 0,06 2,17 0,91 0,27 

22 
Просто-

страхування 
0,07 0,18 0,18 0,17 0,13 0,17 0,13 0,46 0,10 

23 Захід-резерв 0,11 5,03 0,01 0,23 0,02 0,03 0,43 1,10 0,02 

24 Utico 0,13 0,13 0,42 0,16 0,21 0,14 0,00 0,01 0,14 

25 ВУСО 0,09 0,10 0,37 0,16 0,12 0,07 -0,05 -0,21 0,26 

Вага показника 0,08 0,08 0,1 0,13 0,11 0,15 0,1 0,1 0,15 

Джерело: розраховано автором на основі [129]. 
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Інтегральні оцінки фінансової стійкості страхових компаній, 

проранжованих за зниженням рівня фінансової стійкості, відображені в 

таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Рейтинг ТОР-25 страхових компаній  

за інтегральним показником фінансової стійкості  

№ Назва страхової компанії 
Інтегральний 

показник 

 
№ Назва страхової компанії 

Інтегральний 

показник 

1 Кредо 10,92  13 Перша 1,23 

2 УСГ 8,31  14 Арсенал страхування 1,14 

3 Захід-резерв 6,98  15 Інго Україна 1,13 

4 Альфа страхування 5,04  16 Універсальна 0,94 

5 ТАС СГ 3,06  17 АСКА 0,92 

6 УПСК 2,61  18 ВУСО 0,90 

19 Глобус 1,79  19 Колоннейд Україна 0,89 

20 Уніка 1,71  20 Оранта 0,87 

9 Просто-страхування 1,58  21 Кремінь 0,76 

10 ПЗУ Україна 1,56  22 АХА страхування -1,26 

11 Utico 1,35  23 Омега -2,19 

12 Альянс 1,25 
 24 Провідна -6,93 

 25 Княжа -14,55 

Джерело: складено автором 

 

Інтегральна оцінка рівня фінансової стійкості страхових компаній 

України показала, що лідером побудованого рейтингу стали наступні 

вітчизняні страховики: «Кредо», «УСГ», «Захід-резерв», «СГ ТАС» та 

«УПСК». Більшість компаній вирвалось у лідерство завдяки першості за 

такими показниками, як рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу та коефіцієнт перестрахування. Саме за цими факторами лідери 

рейтингу значно перевищують середній рівень проаналізованих компаній, що 

спричинене малою учасню перестраховиків у страховій премії та значним 

обсягом чистого прибутку, отриманого у 2017 році, що є свідченням високої 

ефективності управління страховою організацією. 

Що ж стосується аутсайдерів даного рейтингу, то найменшим рівнем 

страхової стійкості згідно інтегрального показника характеризуються якраз 

страхові компанії з найбільшим обсягом активів, зокрема «Кремінь», «АХА», 
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«Омега», «Провідна» та «Княжа». Причиною відставання від лідерів, 

головним чином, стала наявність збитків у 2017 році, що значно знизило 

рейтинг даних організацій. 

Така рейтингова оцінка фінансової стійкості страхових компаній є ще 

одним варіантом доступного інструменту для перевірки фінансового стану 

страховиків. Проте на відміну від тестів раннього попередження, дана 

інтегральна оцінка призначена лише для перевірки сукупності об’єктів 

дослідження, а не окремих страховиків, оскільки потребує формування бази 

порівняння показників. Подібний інструмент оцінки буде корисним як для 

державних органів, що зможуть побудувати загальний рейтинг українських 

страховиків за рівнем фінансової стійкості, а також і для страхувальників, які 

з-поміж декількох страхових компаній зможуть обрати для продовження 

співпраці найбільш фінансово стійку. 

 

 

3.3. Стрес-тестування як інструмент прогнозування фінансової 

стійкості страхових компаній 

 

Оцінка ризиків зниження рівня фінансової стійкості страхових компаній 

є частиною макропруденційного стрес-тестування і спрямована на визначення 

умов накопичення фінансовою системою ризиків, що підсилюють ймовірні 

загрози для страхових компаній, а також оцінку впливу потенційної втрати 

фінансової стійкості страховиків на їх діяльність, діяльність фінансової групи, 

до яких вони, наприклад, входять, а також ринку в цілому. 

Страхові компанії, які приділяють належну увагу розвитку практики 

стрес-тестування та використанню результатів такої оцінки при розробленні і 

прийнятті стратегічних рішень, отримують можливість більш успішно долати 

наслідки світової фінансової кризи та підвищують власну готовність до 

реалізації несприятливих ситуацій.  
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Міжнародний Валютний Фонд (IMF — International Monetary Fund) 

визначає стрес-тестування як методи оцінки чутливості страхового портфеля 

до суттєвих змін макроекономічних показників або до виключних, але 

можливих подій [195]. 

Згідно з Банком Міжнародних Розрахунків (BIS — Bank for International 

Settlements) стрес-тестування об’єднує різні методи, які використовуються 

фінансовими інститутами для оцінки своєї вразливості по відношенню до 

виключних, але можливих подій [219] 

Згідно з Міжнародною асоціацією органів нагляду за страховою 

діяльністю (IAIS — International Association of Insurance Supervisors), стрес-

тестування є стандартним інструментом управління ризиками, який може бути 

використаний для виявлення потенційних загроз, спричинених винятковими, 

але несприятливими ймовірними подіями, для оцінки фінансового стану 

страховика [200]. 

У рекомендаціях Європейського комітету з нагляду за страхуванням і 

пенсійним забезпеченням (EIOPА — European Insurance and Occupational 

Pensions Authority) стрес-тестування визначається як важливий інструмент 

управління ризиками. Його використовують фінансові установи, 

мікропруденційні та макропруденційні наглядові органи для вивчення 

уразливості та оцінки стійкості як окремих страховиків, так і цілих систем 

(страхового сектора) до серйозних, але ймовірних зовнішніх потрясінь. Стрес-

тести оцінюють несприятливі результати під різними ризиками. Вони свідчать 

про вплив та потенційні збитки на матеріалізацію цих ризиків і допомагають 

вказати, де потрібні подальші наглядові дії [189]. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, під поняттям «стрес-тестування» визначає спосіб 

вимірювання потенційного впливу на фінансовий стан страховика виняткових, 

але ймовірних подій (стресів), що можуть вплинути на діяльність 

страховика [116]. 
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Так як стрес-тестування банківського сектору в Україні має більший 

досвід, порівняно із страховим сектором, то доцільно також звернути увагу на 

визначення стрес-тестування Національним банком України . Зокрема, 

державний орган під даним поняттям об’єднує методи кількісної оцінки 

ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає 

фінансову установу на ризик та у визначенні шокової величини зміни 

зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо [142]. 

Ачкасова С.А. під стрес-тестуванням вбачає інструмент ідентифікації 

ризиків на рівні регулятора та страхових компаній для оцінки готовності 

страховиків до ймовірних кризових ситуацій, розміру необхідного капіталу 

для покриття можливих збитків у разі настання ризиків при застосуванні 

методів перспективної оцінки впливу на їх фінансовий стан факторів ризиків, 

що ґрунтується на запропонованих критеріях «цільової спрямованості» та 

«залежно від користувачів оцінки» [6]. 

Кондратенко Д.В. визначає стрес-тестування, як метод кількісної оцінки 

ризику, який полягає у визначенні величини перевищення зобов’язань над 

активами та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – 

попиту на страхування, конкуренції  між страховиками, валютного курсу, 

процентної ставки [74]. 

Кудрявцева М.Г. включає до стрес-тестування групу методів оцінки 

впливу на фінансове положення страхової компанії несприятливих подій, що 

вважаються як виключними, проте можливими [80].  

Яранцева К.А. визначає стрес-тестування як модель, що вимагає 

розгляду позитивних і негативних сценаріїв для діяльності страхової компанії, 

під час яких перевіряється готовність всіх її елементів і структур до настання 

кризової ситуації [188]. 

Тлуста Г.Ю. вважає доречним розгляд стрес-тестування з двох позицій:  

 як інструмент контролю ризику;  

 як метод кількісної оцінки ризику.  
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Відповідно до першого підходу, стрес-тестування — це техніка 

управління ризиками, яка використовується для оцінки потенційних ефектів 

при фінансових умовах специфічної події (ризикової) та / або зміни в ряді 

фінансових змінних. Відповідно до другого підходу, стрес-тестування — це 

цілий ряд методів, які спрямовані на вимірювання чутливості будь-якого 

фінансового портфеля до ряду надзвичайних, але ймовірних потрясінь [154]. 

Клапків Л.М. визначає стрес-тестування як метод аналізу та оцінки 

впливу фінансового ризику на діяльність страхових компаній [72]. 

З наведених підходів до визначення поняття «стрес-тестування» 

очевидно, що більшість авторів погоджуються з тим, що основною його метою 

є оцінка впливу на фінансову стійкість об’єкта дослідження  несприятливих 

подій, які є ймовірними. Відмінність між підходами експертів полягає у 

процесі проведення стрес-тестування (табл.3.7). 

Таблиця 3.7 

Аналіз підходів до визначення поняття «стрес-тестування» 

Критерій 

аналізу 
Підходи до критерію 

Автори, які використовують даний критерій 

у своїх визначеннях «стрес-тестування 

Ключове слово 

Метод 

Банк Міжнародних Розрахунків, 

Міжнародний Валютний Фонд, 

Національний банк України, 

Нацкомфінпослуг, Клапків Л.М., 

Кондратенко Д.В., Кудрявцева М.Г., Тлуста 

Г.Ю. 

Інструмент IAIS, EIOPA, Ачкасова С.А., Тлуста Г.Ю.  

Модель Яранцева К.А. 

Техніка Тлуста Г.Ю. 

Об’єкт стрес-

тестування 

Фінансовий стан 

установи 

Банк Міжнародних Розрахунків, EIOPA, 

IAIS, Нацкомфінпослуг, Ачкасова С.А., 

Кудрявцева М.Г.  

Фінансова установа Клапків Л.М., Яранцева К.А. 

Фінансова система EIOPA 

Портфель фінансової 

установи 
Міжнародний Валютний Фонд, Тлуста Г.Ю.  

Стан активів 

фінансової установи 
Кондратенко Д.В. 

Джерело: складено автором  

 



164 

Таким чином, на нашу думку, під стрес-тестуванням варто розуміти 

сукупність методів оцінки впливу несприятливих, проте ймовірних, подій на 

рівень достатності активів страхової компанії, її фінансову стійкість та на 

фінансовий стан страхового сектору загалом. 

Широкого впровадження стрес-тестування спочатку набуло в 

банківському секторі, а протягом останніх років  — і в страховому. Особливий 

інтерес до нього почав з’являтися в часи азіатської фінансової кризи 1997 р., а 

протягом останнього десятиліття поширенню стрес-тестування сприяє 

популяризація комп’ютерного моделювання, яке на сучасному рівні розвитку 

технологій дозволяє досить достовірно описувати реальну ситуацію. Для 

фінансових компаній комп’ютерне моделювання сьогодні стає все більш 

важливим інструментом ризик-менеджменту, адже не можна побудувати 

макет, наприклад, страхової компанії і тестувати її діяльність в реальному 

світі. 

Застосування стрес-тестування в різних секторах економіки 

характеризується певними особливостями, що викликано специфікою певних 

видів діяльності, розміром компанії, індивідуальними ризиками, 

відмінностями у структурі активів і пасивів та ін. Зокрема, в банківському 

секторі стрес-тестування передбачає врахування операційного, валютного, 

процентного, кредитного ризику та ризику ліквідності, а основним критерієм 

стійкості банку до стресових ситуацій в економіці є достатність капіталу для 

покриття ймовірних втрат через реалізацію ризиків. Об’єктом ж стрес-

тестування підприємства нефінансового сектора є загальна фінансова 

стійкість компанії без деталізації впливу окремих видів ризику на його 

діяльність [8; 157]. Ціллю проведення  стрес-тестування страхової компанії є 

фінансова стійкість її портфеля до значних змін макроекономічного характеру 

та катастрофічних подій, що є малоймовірними, але все ж можливими 

кризовими ситуаціями, які погано піддаються прогнозуванню, проте в силу 

цього здатні привести до аномально великих збитків (прибутків) [157]. 
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У банківському секторі відповідно до рішень Базельського комітету з 

банківського нагляду банки, що використовують модель внутрішніх 

рейтингів, повинні здійснювати ретельне стрес-тестування для оцінки 

достатності капіталу [193]. Вимоги ж страхового регулювання Solvency II 

зобов’язують європейські страхові компанії регулярно проводити стрес-

тестування для перевірки адекватності капіталу відповідно до взятих на себе 

зобов’язань [197]. У деяких європейських країнах проведення стрес-тестів вже 

є чинною вимогою регулятора. В Україні ж Нацфінпослуг зобов’язала 

проводити стрес-тестування страхових компаній з 2014 року і надавати його 

результати комісії. Так, згідно з Розпорядженням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, «Про 

затвердження Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування 

страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів 

проведених стрес-тестів» № 484 від 13.02.2014 страхові компанії України 

повинні щорічно проводити стрес-тестування і надавати його результати 

держрегулятору [116]. 

Стрес-тести, затверджені Нацкомфінпослуг, враховують останні 

напрацювання Європейського комітету з нагляду за страхуванням і пенсійним 

забезпеченням (EIOPА — European Insurance and Occupational Pensions 

Authority) , зокрема QIS 5 (Quantitative Impact Study) — технічні специфікації, 

розроблені EIOPА для європейських страховиків з метою впровадження 

стандартної формули для розрахунку достатності капіталу згідно моделі 

Solvency II. Зокрема, саме звідти взяті деякі з обов’язкових сценаріїв для 

вітчизняних страховиків згідно із положенням. Також державним регулятором 

були враховані принципи та стандарти, що викладені у документі «Стрес-

тестування для страховиків», прийнятому Міжнародною асоціацією органів 

нагляду за страховою діяльністю (IAIS — International Association of Insurance 

Supervisors) в жовтні 2003 року [218].  

Стрес-тестування дозволить визначити можливість страхової компнанії 

зберігати належний рівень платоспроможності у випадку реалізації серйозних 
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потрясінь на фінансовому ринку. Так, відповідно до методики стрес-

тестування, страховик повинен самостійно оцінити достатність капіталу для 

вчасного виконання зобов’язань перед іншими суб’єктами ринку у випадку 

суттєвого зменшення вартості цінних паперів чи нерухомості, або ж істотної 

зміни обмінного курсу іноземних валют по відношенню до національної 

грошової одиниці. Наприклад, якщо долар або євро подорожчає або 

подешевшає або якщо страхові виплати зростуть, а також оцінити свою 

можливість покривати ці збитки [218]. 

Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №484 при проведенні 

стрес-тесту вимірюванню підлягають наступні події: 

 зменшення на 30% ринкової вартості акцій, які перебувають у 

лістингу на фондовій біржі, що включені до складу активів балансу; 

 зменшення на 40% ринкової вартості акцій, які не перебувають у 

лістингу, що включені до складу активів балансу; 

 зниження на 10% цін на облігації підприємств, що включені до складу 

активів балансу; 

 підвищення обмінного курсу іноземних валют відносно гривні 

на 25%; 

 зниження обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25%; 

 зниження ринкових цін на нерухомість на 25%. Для оцінки стресу 

балансова вартість нерухомості, що обліковується за справедливою 

вартістю, зменшується на 25%, а для нерухомості, яка обліковується 

за моделлю собівартості, страховик здійснює оцінку зменшення 

корисності такої нерухомості з урахуванням зниження ринкової 

вартості на неї на 25% [116]. 

Також регулятор врахував специфіку діяльності страхових компаній, що 

займаються страхуванням життя, надають послуги медичного страхування 

(безперервне страхування здоров’я) чи обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та ввів 
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додаткові події, вплив яких на свій фінансовий стан мають розраховувати такі 

страхові компанії. 

Вплив стресу на фінансовий стан страховика оцінюється через 

визначення зміни показника фактичного запасу платоспроможності (нетто-

активів) відносно кожної окремої події (стресу) станом на 31 грудня року, за 

який подаються звітні дані до Нацкомфінпослуг. Зміна величини нетто-активів 

обчислюється через визначення відношення між різницею величини нетто-

активів за звітними даними страхової компанії і величини нетто-активів, що 

оцінені з припущенням реалізації стресової ситуації, та величиною нетто-

активів, обчислених за звітними даними страховика [116].. Результати 

проведеного стрес-тестування страхові компанії зобов’язані подати 

державному регулятору відповідно до форми, разом з річною звітністю 

(Додаток Ж).  

Нацкомфінпослуг за результатами представлених страховими 

компаніями результатів проведених стрес-тестів реалізує якісний аналіз 

фінансової стійкості ринку страхування до зовнішніх можливих потрясінь, 

такм чином реалізуючи макропруденційний нагляд, на який і було націлено 

стрес-тестування. 

Існуюча практика функціонування стрес-тестування страхових компаній 

в Україні з 2014 року дозволяє уже побачити та виокремити її недоліки: 

 скорочений перелік ризиків (стресових ситуацій), яким можуть 

піддавати страхові компанії. Зокрема, є недооціненими страхові 

ризики, ризик дефолту контрагентів та операційний ризик, які 

протягом останніх років стали особливо актуальними та здійснюють 

достатній вплив на діяльність вітчизняних страхових компаній. 

 математичні та інформаційні можливості не використовуються 

повною мірою. 

Зважаючи на європейський досвід варто все-таки в Україні розробити та 

впроваджувати сучасніші модулі розрахунку ризиків, які б враховували 

значно більший спектр ризиків, що характерні для страхової діяльності. 
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Зокрема, Solvency II та  Стандартами IAIS визначено чотири основні групи 

ризиків (страхові, ринкові, кредитні та операційні), які повинні бути охоплені 

стрес-тестуванням. Така класифікація ризиків та приклади сценаріїв стрес-

тестування згідно із законодавством ЄС наведено в табл.3.8. 

До прикладу у 2018 році для здійснення стрес-тестування європейських 

страхових компаній, поміж стандартних ринкових ризиків, EIOPA 

застосовувала такі ризики, як зниження прибутковості в умовах нульового 

зростання процентної ставки для європейських країна протягом наступних 100 

років та розвиток серії стихійних лих та їх наслідки для страховиків 

(розглядалася можлива серія з чотирьох ураганів, двох повеней і двох 

землетрусів). 

Таблиця 3.8. 

Класифікація факторів ризику та сценаріїв стрес-тестування страхових 

компаній 

Група 

ризиків 
Фактори ризику Сценарії стрес-тестування 

Страхові 

ризики 

Ризик недостатності 

страхових премій та 

страхових резервів, 

катастрофічний ризик, 

ризик розірвання 

договорів страхування, 

ризик зростання витрат на 

ведення справи. 

Коливання частоти, середнього розміру і 

терміну виплати страхових відшкодувань; 

зміна рівня страхових виплат; коливання 

частки достроково припинених страхових 

договорів; неточне прогнозування 

катастрофічних подій. 

Ринкові 

ризики 

Ризик зміни процентних 

ставок, фондовий ризик, 

майновий ризик, ризик 

спреду, валютний ризик, 

ризик концентрації, ризик 

неліквідності премій. 

Коливання ринкової вартості акцій; коливання 

дохідності державних цінних паперів; 

коливання валютних курсів; коливання 

різниці в дохідності між корпоративними 

облігаціями та державними облігаціями; 

коливання ринкових цін на нерухомість; зміни 

рівня диверсифікації портфеля активів. 

Кредитні 

ризики 

Ризик дефолту 

контрагентів (банки, 

страхові компанії, 

клієнти) 

Зниження кредитного рейтингу 

перестраховиків; 

погіршення кредитоспроможності інших 

контрагентів та посередників; невиконання 

зобов’язань перестраховиками та 

боржниками. 
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Продовження табл.3.8. 

Операційні 

ризики 

Ризик, що виникає в 

результаті неадекватних 

чи невдалих внутрішніх 

процесів, або в результаті 

дій персоналу, або в 

результаті певних 

зовнішніх подій. 

Помилка при розрахунку тарифу чи розміру 

необхідного обсягу резервів; випадки 

страхового шахрайства; 

Зниження рівня довіри страхувальників до 

страховиків. 

Джерело: складено автором на основі [197; 200]. 

 

Розрахунок подібних ризиків включає доволі складні розрахунки, тому 

EIOPA для зручності представляє страховикам спеціальні Excel-таблиці, які є 

взаємопов’язаними між собою і входять до єдиної системи оцінки ризиків 

страхового ринку. Вітчизняна модель стрес-тестування для страховиків 

фактично побудована на ручному розрахунку заданих показників, що 

призводить до ускладнення і уповільнення самого процесу стрес-тестування. 

Для виправлення факту застарілості вітчизняної системи стрес-

тестування та її модернізації відповідно до сучасних європейських вимог та 

стандартів було б доцільним вдосконалення методики стрес-тестування, а саме 

розширення ризиків, вплив яких на фінансову стійкість відповідного 

страховика перевірятиме автоматизована програма (наприклад, Excel-таблиця 

із запрограмованими функціями), що виключить ручний підрахунок заданих 

показників, нівелює суб’єктивізм та людський фактор та дозволить 

комплексно оцінити рівень впливу стресів на фінансовий стан окремого 

страховика чи страхового ринку загалом. Подібна систематизація та генерація 

показників у єдиний модуль, який в подальшому піддаватиметься аналізу та 

автоматизованим підрахункам в електронному режимі, сприятиме зростанню 

об’єктивності стрес-тестування та полегшенню роботи контролерів, які 

здійснюватимуть перевірку на усіх рівнях. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

1. Значна частина вітчизняних страхових компаній є фінансово 

нестійкими, що обумовлюється не стільки нестачею коштів, скільки низьким 

рівнем управління ними. Такий стан справ перешкоджає подальшому розвитку 

страхового ринку в Україні та чинить негативний вплив на всі галузі 

вітчизняної фінансової системи і заважає їй успішно інтегруватись у 

європейський фінансовий простір. З метою вирішення зазначеної проблеми 

слід виокремити основні групи ризиків, що впливають на фінансову стійкість 

страхових компаній, серед яких: страховий, стратегічний, ринковий ризик, 

ризик неефективної структури капіталу, ризик зниження ліквідності страхової 

компанії, податковий ризик, інвестиційний ризик, ризик операційної 

діяльності, ризик неефективності організаційної структури підприємства та 

інформаційний ризик. В умовах мінливого зовнішнього середовища вплив цих 

ризиків лише посилюється, і тому особливого значення набуває мінімізація 

впливу зазначених ризиків на діяльність страхових компаній. Виходячи з 

цього, запропоновано чотирьохетапна стратегія  управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії, метою якої є ідентифікація ризиків зниження 

фінансової стійкості страховика, їх якісна та кількісна оцінка, а також 

розробка і запровадження відповідних заходів щодо мінімізації та усунення 

неприйнятних наслідків. 

2. Обгрунтовано необхідність запровадження інтегрального показника 

для оцінки фінансової стійкості страхової компанії, що спростить та водночас 

поглибить аналіз та дасть змогу рейтингувати об’єкти дослідження за 

результатом. Основними показниками, які повинні бути включеними до 

інтегральної оцінки, обрано наступні: рівень страхових виплат, участь 

перестраховиків у страховій премії, коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за страховими виплатами, коефіцієнт автономії, рівень 

покриття, коефіцієнт достатності страхових резервів, рентабельність активів, 
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рентабельність власного капіталу та коефіцієнт ділової активності. Серед 

ключових коефіцієнтів виділено показники-стимулятори, збільшення яких 

сприяє зростанню рівня фінансової стійкості, та показники-дестимулятори, 

перевищення нормативних значень якими негативно впликає на результат. 

3. Отримані результати інтегрального показника фінансовї стійкості 

страхових компаній дає можливість, на відміну від тестів раннього 

попередження, зрівняти між собою отримані результати кількох страховиків 

та проранжувати їх. Такий інструментарій буде корисним як державному 

регулятору для побудови єдриного рейтингу фінансової стійкості страховиків, 

так і звичайному страхувальнику у процесі вибору страхової компанії для 

подальшої співпраці. 

4. Проаналізовано стрес-тестування як інструмент прогнозування 

фінансової стійкості. Зокрема, виявлено, що відповідно  до законодавства 

вітчизняні страховики з 2014 року повинні здійснювати щорічно стрес-

тестування та представляти його результати державному регулятору. По факту 

ж методичні рекомендації Нацкомфінпослуг мають багато недоліків. Зокрема, 

сценарій стрес-тесту є одноваріантним із року в рік та не включає сучасні 

виклики зовнішнього середовища, що так сильно змінюються протягом 

останніх років. Крім того, вітчизняною практикою не розроблено зручної 

уніфікованої єдиної методики підрахунку результатів стрес-тестування. В 

цьому контексті вивчено досвід міжнародної організації ЕІОРА та 

запропоновано перейняти успішну практику стрес-тестування європейських 

страховиків.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено нове вирішення наукового завдання, що полягає в 

удосконаленні теоретичних підходів та розробленні практичних рекомендацій 

щодо забезпечення фінансової стійкості страхових компаній України для 

стабільного функціонування страхового ринку в умовах загострення кризових 

явищ в економіці країни. Результати дослідження дали змогу сформувати 

висновки і пропозиції теоретичного та науково-практичного характеру 

відповідно до поставленої мети і завдань. 

1. Фінансову стійкість страхової компанії доцільно розглядати як 

такий стан і якість грошових потоків страховика, за яких він здатен в повному 

обсязі та в обумовлений період виконувати взяті на себе зобов’язання перед 

усіма суб’єктами ринку під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища, забезпечувати відновлення своїх фінансових показників до 

нормативного рівня у разі впливу негативних чинників.  

2. З-поміж сукупності джерел забезпечення фінансової стійкості 

страховика виділено основні: власний капітал, обґрунтована тарифна 

політика, достатність обсягу страхових резервів, ефективна інвестиційна 

політика, здійснення операцій перестрахування, внаслідок чого визначено 

відповідні індикатори оцінки фінансової стійкості страховика. 

3. Узагальнення особливостей сфери страхування дозволило виділити 

внутрішні, які залежать від діяльності конкретної страхової компанії, та 

зовнішні чинники, які є результатом впливу на страхову компанію 

зовнішнього середовища та не залежать від страхової компанії і ефективності 

її роботи. Такі групи чинників тісно взаємопов’язані: зміна одних може 

викликати зміну інших, і, отже, їх вплив на рівень фінансової стійкості 

страхової компанії є взаємообумовленим. 

4. Як показало дослідження, процес управління фінансовою стійкістю 

страховика реалізується, базуючись на загальних принципах менеджменту, 
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принципах фінансового менеджменту, принципах ризик-менеджменту та на 

основі специфічних принципів управління фінансовою стійкістю страховика. 

Виходячи з цього, виділено чотири основні блоки серед компонентів 

управління фінансовою стійкістю страхової компанії, що також поєднали 

загальні особливості страховика, як фінансової організації, та врахували 

специфічні риси діяльності даного фінансово-кредитного інституту. Зокрема, 

виділено систему зовнішнього оцінювання і регулювання фінансової стійкості 

страхової компанії, систему методів управління, систему важелів управління 

та систему інструментів управління фінансовою стійкістю страхової компанії. 

5. На законодавчому рівні в Україні існує система нормативно-

правових актів, що закріплює статус та порядок оцінки фінансової стійкості 

страхових компаній на основі методики тестів раннього попередження. 

Водночас виявлено ряд недоліків даного інструменту, до яких можна віднести: 

недостатню репрезентативність 4-бальної системи оцінювання, що не 

дозволяє демонструвати динаміку рівня фінансової стійкості; неможливість 

рейтингування страхових компаній за рівнем фінансової стійкості; 

ігнорування особливостей функціонування страховика при оцінці його 

фінансової стійкості; непрозорість та нерегулярність оцінювання фінансової 

стійкості страховика. 

6. Проведений аналіз фінансової стійкості страхових компаній 

України за період 2014-2018 рр. продемонстрував, що з-поміж досліджуваних 

ТОП-25 ринку non-life страхування України лише одна компанія протягом 

п’яти років незмінно показувала стабільні результати і характеризувалась 

задовільним рівнем фінансової стійкості. Решта ж компаній отримала 

нестабільні результати із негативною тенденцією. Крім того, здійснений аналіз 

фінансової стійкості збанкрутілих протягом останніх років страхових 

компаній за тестами раннього попередження свідчить про низьку ефективність 

даної методики у напрямку сигналізування регулятора про наявні загрози 

щодо фінансового стану страховика. Запропоновано використовувати 

інтегральний показник для оцінки фінансової стійкості страховика, який 
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дозволить врахувати більшу кількість параметрів при оцінюванні (рівень 

страхових виплат, участь перестраховиків у страховій премії, коефіцієнт 

оборотності кредиторської заборгованості за страховими виплатами, 

коефіцієнт автономії, рівень покриття, коефіцієнт достатності страхових 

резервів, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, коефіцієнт 

ділової активності), а також диверсифікувати кожен показник відповідно до 

специфіки діяльності страхової компанії та порівняти результати оцінки 

страхових компаній між собою, що у майбутньому сприятиме зростанню 

конкурентоспроможності між страховиками.  

7. В умовах посилення нестабільності зовнішнього середовища одним 

із найбільш важливих ризиків для страхової компанії є ризик зниження її 

фінансової стійкості, який визначено як ймовірність погіршення фінансового 

стану компанії внаслідок впливу факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища в умовах його невизначеності, що призводить до неможливості 

виконання своїх зобов’язань страховиком.  

8. На основі проведеного дослідження встановлено, що рейтингова 

оцінка страхових компаній за рівнем фінансової стійкості необхідна для того, 

щоб визначити фінансовий стан і перспективи розвитку компанії, адже 

рейтинг є індикатором ділової активності, адекватно відображає 

кон’юнктурну ситуацію і дозволяє зробити точний прогноз змін, що 

відбуваються на ринку. Запропонована рейтингова оцінка фінансової стійкості 

страхових компаній є одним із варіантів доступного інструментарію щодо 

перевірки фінансового стану страховиків. На відміну від тестів раннього 

попередження, така інтегральна оцінка призначена для перевірки сукупності 

об’єктів дослідження, потребує формування бази показників діяльності 

страхових компаній для порівняння. Запропонована рейтингова оцінка може 

бути корисною як для державних органів, що зможуть побудувати загальний 

рейтинг українських страховиків за рівнем фінансової стійкості, так і для 

страхувальників, які з-поміж кількох страхових компаній зможуть обрати для 

співпраці найбільш фінансово стійку. 
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9. В якості інструменту прогнозування фінансової стійкості страхових 

компаній запропоновано використовувати стрес-тестування, що дозволяє 

враховувати різні сценарії зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, 

передбачати можливий фінансовий стан страховика та, за потреби, 

застосовувати відповідні заходи, адже страхові компанії, що приділяють 

належну увагу розвитку практики стрес-тестування та використання 

результатів стрес-тестів при розробленні та прийнятті стратегічних рішень, 

отримують можливість бути готовими до несприятливих ситуацій і більш 

успішно долати наслідки світової фінансової кризи.  
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Додаток А 

Таблиця А.1. 

Визначення поняття «фінансова стійкість» національними банками 

зарубіжних країн 

Центральний банк Визначення 

Європейський центральний 

банк 

Фінансова стійкість може бути визначена  як стан при 

якому фінансова система, що складається з фінансових 

посередників , ринків та ринкової інфраструктури, здатна 

протистояти шокам та фінансовим дисбалансам, тим 

самим, знижуючи вірогідність збоїв у процесі 

фінансового посередництва, що є достатньо серйозними 

для суттєвого погіршення розподілу заощаджень та 

прибутковості інвестиційних можливостей. 

Центральний банк 

Аргентини 

Фінансова стійкість це такий стан коли сектор 

фінансових послуг може спрямовувати заощадження 

населення  та підтримувати загальнонаціональну систему 

платежів, що буде ефективною, захищеною та стійкою у 

часі. 

Австралійський резервний 

банк 

Стійка фінансова система є такою, в якій фінансові 

посередники, ринки та ринкова інфраструктура сприяють 

однорідності плину грошових ресурсів між суб’єктами 

заощадження та інвесторами і, тим самим, сприяють 

зростанню економічної активності.  

Національний банк Австрії 

У найбільш стислому розумінні, фінансова стійкість 

відноситься до ситуації, в якій покладені на фінансові 

ринки функції реаліхуються задовільним чином, навіть у 

випадках шоків. 

Німецький Бундесбанк 

Бундесбанк визначає фінансову стійкість як можливість 

фінансової системи добре виконувати її ключові 

макроекономічні функції навіть в стресових ситуаціях та 

протягом періоду структурних перетворень. 

Національний банк Чехії 

Національний банк Чехії визначає фінансову стійкість як 

ситуацію, в якій фінансова система функціонує без 

серйозних збоїв або небажаних впливів на поточний та 

майбутній розвиток економіки загалом, в той же час 

демонструючи високий ступінь еластичності до шоків. 

Банк Фінляндії 

Фінансова система є стійкою та надійною тоді, коли вона 

спроможна спокійно виконувати свої завдання, 

включаючи посередництво у фінансуванні, передачу 

платежів, ціноутворення фінансових інструментів та 

розподіл ризиків. Додатково фінансова стійкість великих 

фінансових інститутів має бути достатньою для 

протистояння навіть значним зрушенням в економіці. 

Норвезький банк 

Фінансова стійкість означає що фінансова система є 

стійкою до зрушень у економіці та може спрямовувати 

капітал, виконувати платежі та перерозподіляти ризики 

належним чином. 
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Продовження табл.А.1 

Центральний банк Визначення 

Банк Японії 

Стійкість фінансової системи відноситься до ситуації, 

коли фінансова система функціонує належним чином, а її 

учасники, такі як юридичні та фізичні особи, мають 

довіру до фінансової системи. 

Південно-Африканський 

резервний банк 

Фінансова стійкість може бути описана як відсутність 

макроекономічних витрат при збуреннях фінансових 

відносин між домогосподарствами, бізнесом та 

постачальниками фінансових послуг. 

Центральний банк  

Шрі-Ланки 

Стійкість фінансовї системи означає безпечну та надійну 

фінансову систему, що може протистояти зовнішнім та 

внутрішнім шокам. 

Національний банк 

Швецарії 

Стійка фінансова система може бути визначена як 

система, в якій всі окремі компоненти – фінансові 

посередники та об’єкти інфраструктури фінансового 

ринку – виконують покладені на них завдання та 

виявляють стійкість до потенційних шоків. 

Центральний банк Ісландії 

Фінансова стійкість означає, що фінансова система 

готова протистояти шокам економіки та фінансових 

ринків, забезпечувати рух кредитів та платежів і 

перерозподіляти відповідним чином ризики. 

Джерело: складено автором на основі [203; 204; 206]. 
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Таблиця А.2. 

Систематизація науково-методичних підходів до визначення поняття 

«фінансова стійкість страхової компанії» 

Автор Визначення 

Александрова 

М.М. 

Перевага доходів над витратами в межах розрахунків за 

страховим фондом, яка забезпечується 

платоспроможністю страховика. 

Базилевич В.Д., 

Пікус Р.В. 

Здатність виконувати взяті зобов’язання за договорами 

страхування за умови дії  несприятливих чинників, а 

також змін в економічній кон’юнктурі. 

Балабанов І.Т. 

здатність компанії за рахунок власних коштів покривати 

кошти, вкладені в активи, не допускати невиправданої 

дебіторської та кредиторської заборгованості і своєчасно 

розраховуватись за своїми зобов’язаннями. 

Бойко А.О. 

Комплекс дій (фінансового, інвестиційного та 

організаційного характеру), спрямованих на постійну 

підтримку балансу між витратами і зобов’язаннями 

страховика та фінансовими ресурсами, необхідними для 

їх покриття або виконання, у результаті чого досягається 

ефективний розвиток страхової компанії, незважаючи на 

зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування 

економіки. 

Гвозденко О.А. 

Постійне балансування або перевищення доходів над 

витратами по страховому грошовому фонду, що 

формується зі сплачених страхувальниками страхових 

внесків (премій). 

Горбач Л.М. 
Постійна збалансованість або перевищення доходів над 

витратами страховика в цілому по страховому фонду. 

Дьячкова Ю.М. 

Здатність страхової компанії підтримувати задовільний 

рівень значень фінансових показників протягом певного 

періоду за умови ймовірних несприятливих впливів 

зовнішнього середовища на фінансові потоки 

Дюжиков Є.Ф., 

Сплєтухов Ю.А. 

платоспроможність є головною ознакою фінансової 

стійкості страховика. 
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Продовження табл.А.2 

Автор Визначення 

Єрмошенко А. 

такий стан фінансів страхової компанії, який 

характеризується збалансованістю фінансових 

показників та інструментів, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, дозволяє йому своєчасно та у повному 

обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, а також 

забезпечує ефективний розвиток страхової компанії. 

Заруба О.Д. Перевищення доходів над витратами. 

Іванюк І.С. 

Економічна категорія, що характеризує такий стан його 

фінансових ресурсів, їх розподілу й використання, за 

якого страхова компанія є платоспроможною і здатною 

своєчасно й у повному обсязі виконати 

Козьменко О.В., 

Кузьменко О.В. 

здатність системи підтримувати основні характеристики 

на стабільному рівні за умови незначних коливань ринку, 

адекватно сприймати та протистояти впливу зовнішніх 

факторів, а також підтримувати стан довгострокової 

динамічної рівноваги. 

Луконін С. 

здатність зберігати існуючий рівень платоспроможності 

протягом деякого часу при можливих зовнішніх і 

внутрішніх впливах на фінансові потоки. 

Орланюк-

Малицька Л.А. 

такий стан фінансових ресурсів компанії, який забезпечує 

платоспроможність і подальший розвиток її в умовах 

ризику, пов’язаного зі страховим захистом суб’єктів 

ринку. 

Рейтман Л.І. 

спроможність зберігати рівень платоспроможності 

протягом тривалого часу, а також при серйозних впливах, 

використовуючи при цьому фінансовий, технологічний 

та управлінський потенціали. 

Ткаченко Н.В. 

такий стан організації її грошових потоків (вхідних і 

вихідних), при якому страхова компанія здатна своєчасно 

та в повному обсязі виконувати зобов’язання за 

негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх 

чинників. 

Тронін Ю. 

здатність своєчасно і в передбаченому обсязі виконувати 

взяті на себе фінансові зобов’язання щодо усіх суб’єктів 

(включаючи державу) впродовж усього строку дії 

укладених між ними договорів. 
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Продовження табл.А.2 

Автор Визначення 

Шеремет А.Д. 
певний стан рахунків компанії, що гарантує його 

постійну платоспроможність. 

Шірінян Л.В. 
здатність не погіршувати значення своїх показників 

діяльності при зміні факторів впливу. 

Шумелда Я. 

наявність певного співвідношення між величиною 

зобов’язань компанії та розміром коштів, якими вона 

розпоряджається 

Джерело: складено автором на основі [7; 8; 41;  44; 58; 55; 101; 81, c. 289; 151; 136, 

c. 283; 179; 184; 206]. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Законодавчі вимоги до напрямів інвестування резервів страхових компаній в 

Україні 

Назва активу 

Для страховика, що 

здійснює страхування 

життя 

Для страховика, що 

здійснює страхування 

інше, ніж страхування 

життя 

Грошові кошти на поточних рахунках та 

банківські вклади на вимогу (за винятком 

коштів у розмірі резерву належних виплат 

страхових сум та коштів резерву заявлених, 

але не виплачених збитків) 

≤ 20% страхових 

резервів 

≤ 30% страхових 

резервів 

Банківські вклади (депозити), в тому числі в 

іноземній вільно конвертованій валюті, 

валютні вкладення згідно з валютою 

страхування 

≤ 70% страхових резервів 

(при цьому в кожному банку ≤ 20% страхових 

резервів) 

Нерухоме майно 
≤ 20% страхових резервів 

(при цьому в один об’єкт ≤ 10% страхових резервів) 

Акції, облігації іноземних емітентів та 

цінні папери іноземних держав 

≤
2

0
%

 с
тр

ах
о
в
и

х
 р

ез
ер

в
ів

 

 

≤ 20% страхових 

резервів 

≤ 10% страхових 

резервів 

Облігації місцевих позик ≤ 10% страхових резервів 

Іпотечні облігації, емітентом яких є 

Державна іпотечна установа, фінансова 

установа, більше ніж 50 відсотків 

корпоративних прав якої належать 

державі та/або державним банкам 

≤ 20% страхових резервів 

 

Облігації міжнародних фінансових 

організацій 

≤ 50% страхових 

резервів 

 

≤ 40% страхових 

резервів 

 

Державні облігації України  
≤ 95% страхових 

резервів 

 

≤ 80% страхових 

резервів 

 

Права вимоги до перестраховиків 

≤ 40% страхових 

резервів 

(при цьому права вимоги 

до кожного 

перестраховика-

резидента ≤ 5% 

страхових резервів; 

права вимоги до 

перестраховиків-

нерезидентів разом ≤
35% страхових резервів) 

≤ 50% страхових 

резервів 

(при цьому права вимоги 

до кожного 

перестраховика-

резидента ≤ 5% 

страхових резервів) 

Довгострокове фінансування (кредитування) 

житлового будівництва 

≤ 10% страхових 

резервів зі страхування 

життя 

 

Кредити страхувальникам — фізичним 

особам 

разом ≤ 20% страхових 

резервів зі страхування 

життя 
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Продовження табл.Б.1 

Назва активу 

Для страховика, що 

здійснює страхування 

життя 

Для страховика, що 

здійснює страхування 

інше, ніж страхування 

життя 

Інвестиції в економіку України за 

напрямами, визначеними Кабінетом 

Міністрів України, крім інвестування в 

розвиток ринку іпотечного кредитування 

шляхом придбання цінних паперів, 

емітентом яких є Державна іпотечна 

установа 

разом ≤ 10% страхових резервів 

(при цьому в окремий об’єкт інвестування ≤ 10% 

страхових резервів ) 

Банківські метали, в тому числі поточні та 

вкладні (депозитні) рахунки в банківських 

металах 

разом ≤ 15% страхових резервів 

Кошти, сплачені страховиками до 

централізованих страхових резервних фондів 

Моторного (транспортного) страхового бюро 

України 

 

не більше ніж розміри 

коштів, що 

використовуються 

виключно для здійснення 

страхових виплат за 

поточними 

зобов’язаннями 

страховика за 

договорами страхування 

цивільно-правової 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів 

Активи, розміщені у банках та боргових 

цінних паперах, кредитний рейтинг яких за 

національною рейтинговою шкалою нижче, 

ніж "А-", але в межах інвестиційного 

рейтингу 

разом ≤ 20% страхових резервів 

(при цьому в одній юридичній особі — ≤ 10%  

страхових резервів) 

Джерело: побудовано атвором на основі [117; 118]. 
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Додаток В 

Таблиця В.1. 

Структура активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі 

страхування життя страхових компаній, за період 2008-2018 рр. 

Активи, 

визначені ст.31 

Закону України 

«Про 

страхування» 

Структура активів 

Зміна, 

п/п 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Поточні рахунки 

у валюті 
* 0,9 1,5 0,8 0,4 0,4 5,1 2,1 2,0 1,4 1,1 0,2 

Поточні рахунки 

в гривнях 
8,1 5,5 4,9 6,4 3,5 5,4 1,8 4,9 6,3 6,2 6,2 -1,9 

Депозити у 

валюті 
* 7,2 6,6 6,5 3,4 3,2 4,4 9,1 6,0 5,0 3,8 -3,4 

Депозити у 

гривні 
29,1 25,0 17,8 16,7 14,5 21,3 17,9 25,5 26,9 28,9 30,9 1,8 

Банківські 

метали  
0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,5 

Нерухоме майно  7,9 8,4 7,9 7,2 4,4 5,2 5,0 6,1 7,4 7,4 7,4 -0,5 

Акції  34,2 40,2 39,4 43,7 61,2 47,0 44,0 32,7 22,7 18,4 12,5 -21,7 
Корпоративні 

облігації 
3,5 2,3 2,4 2,7 3,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,5 2,2 -1,3 

 Іпотечні 

сертифікати 
0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 1,0 1,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 

ОВДП 1,6 3,7 5,5 5,1 5,3 6,2 8,4 7,2 15,8 18,2 19,4 17,8 
Права вимоги до 

перестраховиків-

нерезидентів 

* 2,7 3,1 2,8 2,9 3,9 4,7 6,3 5,8 6,7 8,3 5,6 

Права вимоги до 

перестраховиків-

резидентів 

14,6 10,2 11,1 3,0 1,0 4,1 4,8 4,0 4,1 4,5 5,0 -9,6 

Інвестиції в 

економіку 

України  

0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 2,8 2,5 

Кредити 

страхувальникам-

громадянам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Готівка в касі 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

*— немає інформації 

Джерело: побудовано атвором на основі [60-70]. 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Основні параметри фінансової стійкості страхової компанії 

Автор Основні показники фінансової стійкості страхової компанії 

Александровa М.М. 

[3] 

 вірогідності браку коштів в страховому фонді на основі коефіцієнта 

Ф.Коншина;  

 коефіцієнта фінансової стійкості страхового фонду, розрахованого на 

основі зіставлення доходів та витрат по страховому фонду;  

 рентабельності діяльності страховика 

Габідулін І. [31] 

 збалансованість страхового портфеля;  

 розмір прибутку від страхової діяльності;  

 балансовий прибуток;  

 фінансова стійкість страхового фонду;  

 показник рентабельності страхових операцій;  

 фінансовий та інвестиційний леверидж. 

Мудрик  Д.  [93] 

 Кфс1 – частка власного капіталу у сукупному капіталі страховика; 

 Кфс2 – частка страхових резервів в капіталі страховика; 

 Кфс3 – частка позикових коштів в капіталі страховика; 

 Кфс4 – співвідношення власного капіталу до сформованих страхових 

резерів. 

Олійник В.М. [100] 

 коефіцієнт незалежності (власний капітал / величина технічних резервів 

 інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду). 

 коефіцієнт фінансової автономії. 

 коефіцієнт ліквідності страхових резервів (страхові резерви (резерви 

 незароблених премій на кінець звітного періоду) / ліквідні активи 

(грошові 

 кошти та їх еквіваленти)). 

 коефіцієнт залежності від перестрахування. 

 частка договорів, за якими не виконано страхових зобов’язань (кількість 

 договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов’язання / 

 кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду). 

 коефіцієнт достатності страхових резервів (страхові резерви (резерви 

 незароблених премій на кінець звітного періоду) / страхові премії 

(нетто)). 

 коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (кредиторська 

 заборгованість за страховими виплатами / валові надходження 

страхових 

 платежів (премій, внесків)). 

Шихов О.К. [175] 

 коефіцієнт власного капіталу, або коефіцієнт власності 

 коефіцієнт позикового капіталу 

 коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності 

коефіцієнт термінової ліквідності 
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Продовження табл. Г.1 

Автор Основні показники фінансової стійкості страхової компанії 

Національне 

рейтингове 

агентство 

«Рюрик»[88] 

 коефіцієнт збитковості; 

 коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за страховими 

виплатами; 

 коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт боргового навантаження; 

 коефіцієнт достатності страхових резервів;  

 коефіцієнт власного утримання в преміях;  

 коефіцієнт рентабельності продаж;  

 коефіцієнт автономії;  

 коефіцієнт ділової активності. 

«A.M. Best» [198] 

 рентабельність;  

 платоспроможність;  

 структура капіталу (величина і складові);  

 динамічність (рух і якість активів);  

 диверсифікація ризику (стабільність, динаміка й диверсифікація 

портфеля);  

 програма перестрахування (якість перестрахування, від-повідність 

програми пере-страхування взятому ризику);  

 інвестиційна діяльність (рентабельність і безпека інвестиційної 

діяльності);  

 формування резервів (стосується методів і практики формування 

резервів);  

 якість управління;  

 ринкова позиція.  

«Standard & Poor’s» 

[198] 

 оцінка оточення страховика та його позиції;  

 управління і стратегія діяльності;  

 аналіз операційної діяльності (рентабельність, андерайтинг, модель 

адекватності доходів);  

 операційна діяльність (диверсифікація, якість, ризик);  

 адекватність власного капіталу;  

 адекватність резервів;  

 динаміка грошових потоків;  

 еластичність фінансової політики (доступ до капіталу);  

 значення пов’язаних капіталів.  

«Moody’s» 

[198] 

 аналіз конкурентної ситуації й оточення;  

 специфіка діяльності (аналіз складових діяльності);  

 структура інвестиційного портфелю та профіль ризику;  

 ризик-менеджмент;  

 ціноутворення й андерайтинг;  

 управління активами й пасивами;  

 перестрахування;  

 фінансова політика (в частині рентабельності, підходів до підвищення 

власного капіталу й дивідендів, управління гнучкістю);  

 якість управління (мотивація, мета, здатність до діяльності в умовах 

конкуренції). 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Фактична та загальна оцінка фінансової стійкості ТОП-25 страхових 

компаній non-life за допомогою тестів раннього попередження 
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Коефіцієнт 0,04 0,1 0,06 0,18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,18 0,16 0,04 1 

А
Х

А
 

2014 0,04 0,4 0,10 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,4 0,04 2,8 

2015 0,04 0,3 0,12 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,48 0,04 2,9 

2016 0,08 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,08 3,3 

2017 0,08 0,4 0,18 0,72 0,24 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,08 0,4 0,16 0,72 0,22 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

У
н

ы
в
ер

са
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н

а
 

2014 0,04 0,04 0,06 0,36 0,24 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,12 2,5 

2015 0,04 0,4 0,06 0,36 0,24 0,06 0,06 0,12 0,72 0,16 0,12 2,5 

2016 0,04 0,4 0,06 0,36 0,18 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,12 2,6 

2017 0,04 0,4 0,06 0,54 0,24 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,12 2,6 

2018 0,08 0,04 0,06 0,54 0,24 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,12 2,5 

ІН
Г

О
 

2014 0,04 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,32 0,04 2,3 

2015 0,04 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,32 0,04 2,3 

2016 0,04 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,32 0,04 2,2 

2017 0,08 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,48 0,04 2,6 

2018 0,08 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,48 0,04 2,6 

У
н

ік
а
 

2014 0,04 0,4 0,12 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,48 0,04 2,3 

2015 0,04 0,4 0,12 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,48 0,04 2,4 

2016 0,04 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,08 2,7 

2017 0,08 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,8 

2018 0,08 0,04 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,8 
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Продовження табл.Д.1 

П
о

к
аз

н
и

к
 

П
о

к
аз

н
и

к
  

д
еб

іт
о

р
сь

к
о

ї 

за
б

о
р

го
в
ан

о
ст

і 

П
о

к
аз

н
и

к
 л

ік
в
ід

н
о

ст
і 

ак
ти

в
ів

 

П
о

к
аз

н
и

к
 р

и
зи

к
у

 с
тр

ах
у

в
ан

н
я
 

З
в
о

р
о

тн
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
 

п
л
а
то

сп
р

о
м

о
ж

н
о

ст
і 

П
о

к
аз

н
и

к
 д

о
х

о
д

н
о

ст
і 

П
о

к
аз

н
и

к
 о

б
ся

гі
в
 с

тр
ах

у
в
ан

н
я
 

(а
н

д
ер

р
ай

ти
н

гу
) 

П
о

к
аз

н
и

к
  

зм
ін

  
у

 к
ап

іт
ал

і 

П
о

к
аз

н
и

к
 з

м
ін

 у
 с

у
м

і 
ч

и
ст

и
х

 

п
р

ем
ій

 з
а 

в
сі

м
а 

п
о

л
іс

ам
и

 

П
о

к
аз

н
и

к
 н

ез
а
л
еж

н
о

ст
і 

в
ід

 

п
ер

ес
тр

ах
у

в
ан

н
я
 

П
о

к
аз

н
и

к
  

 в
ід

н
о

ш
ен

н
я
 ч

и
ст

и
х

 

ст
р

ах
о

в
и

х
 р

ез
ер

в
ів

 д
о

 к
ап

іт
а
л
у

 

П
о

к
аз

н
и

к
 д

о
х

о
д

н
о

ст
і 

ін
в
ес

ти
ц

ій
 

З
аг

ал
ь
н

а 
о

ц
ін

к
а
 

П
З

У
 

2014 0,12 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,7 

2015 0,12 0,4 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,7 

2016 0,12 0,4 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,36 0,64 0,04 2,9 

2017 0,16 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,36 0,64 0,04 3,0 

2018 0,12 0,4 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,34 0,64 0,4 2,9 

А
л
ь
я
н

с
 

2014 0,04 0,4 0,06 0,18 0,18 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,12 2,5 

2015 0,04 0,4 0,06 0,18 0,24 0,06 0,06 0,06 0,36 0,16 0,12 2,1 

2016 0,04 0,4 0,06 0,18 0,18 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,12 2,4 

2017 0,04 0,4 0,06 0,18 0,18 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,08 2,3 

2018 0,04 0,4 0,06 0,18 0,18 0,06 0,06 0,06 0,72 0,16 0,08 2,3 

А
р
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н
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2014 0,12 0,3 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,36 0,48 0,08 2,5 

2015 0,12 0,3 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,48 0,08 2,5 

2016 0,04 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,36 0,48 0,04 2,8 

2017 0,16 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,54 0,64 0,04 3,3 

2018 0,12 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,54 0,64 0,08 3,3 

Т
А

С
 

2014 0,04 0,3 0,12 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,36 0,64 0,04 3,2 

2015 0,04 0,4 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,2 

2016 0,04 0,3 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,2 

2017 0,04 0,4 0,12 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2018 0,04 0,3 0,12 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,2 

А
С

К
А

 

2014 0,04 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,72 0,32 0,04 3,3 

2015 0,04 0,4 0,12 0,72 0,24 0,06 0,06 0,06 0,72 0,48 0,04 3,3 

2016 0,12 0,4 0,06 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,72 0,32 0,04 2,9 

2017 0,08 0,4 0,12 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,54 0,48 0,08 2,9 

2018 0,08 0,4 0,12 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,54 0,48 0,08 3,0 
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Продовження табл.Д.1 
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У
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Г
 

2014 0,4 0,2 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,5 

К
н

я
ж

а
 

2014 0,12 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,8 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,4 

О
р

ан
та

 

2014 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,4 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,4 

П
ер

ш
а 

2014 0,04 0,2 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,4 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,3 

U
P

S
K

 

2014 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,2 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,4 
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Продовження табл.Д.1 
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Г
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2014 0,04 0,2 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

А
л
ь
ф

а-
ст

р
ах

у
в
ан

н
я
 2014 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

К
р

ед
о

 

2014 0,04 0,2 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

В
у

со
 

2014 0,04 0,2 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

П
р
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ст

о
-с

тр
ах

у
в
ан

н
я
 

2014 0,04 0,2 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,4 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,16 0,64 0,04 2,8 
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о
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о
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о
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о
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о
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ан
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о
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о

ш
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о
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П
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к
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н
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к
 д

о
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о
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н
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в
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ц

ій
 

З
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ь
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о

ц
ін

к
а
 

П
р

о
в
ід

н
а
 

2014 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,4 

2015 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,4 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

М
ег

а-
га

р
ан

т 

2014 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

М
о

то
р

-г
ар

ан
т 

2014 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,4 

З
ах

ід
-р

ез
ер

в
 

2014 0,04 0,1 0,18 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,4 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,2 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,3 

Є
в
р

о
ін

с-
У

к
р

аї
н

а
 2014 0,04 0,1 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,24 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,3 
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Продовження табл.Д.1 
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Т
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2014 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2015 0,04 0,1 0,24 0,72 0,12 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 2,9 

2016 0,04 0,2 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,1 

2017 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

2018 0,04 0,1 0,18 0,72 0,18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,64 0,04 3,0 

Джерело: складено автором на основі [2].  
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Показники для побудови рейтингу страхових компаній на основі оцінки 

фінансової стійкості 

№ 

п/

п 

Назва 

показника 
Суть показника Формула 

Стимулятор/д

естимулятор 

1.  Рівень 

страхових 

виплат 

характеризує 

активність 

страхової компанії 

з питання виплат за 

страховими 

договорами 

[98, c.280] 

КСВ =
СВ

СП
, 

де СВ – обсяг страхових 

виплат,  

СП – обсяг страхових 

премій (нетто). 

дестимулятор 

2.  Участь 

перестраховикі

в у страховій 

премії 

характеризує 

ступінь участі 

перестраховиків у 

страховій 

діяльності [43] 

Кперестр =
СПП

СП
, 

де СПп – обсяг страхових 

премій, переданих у 

перестрахування, 

СП – обсяг страхових 

премій (нетто). 

дестимулятор 

3.  Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

за страховими 

виплатами 

характеризує обсяг 

невиконаних 

зобов’язань 

(частково або в 

повному обсязі) 

страховика перед 

власними 

клієнтами 

[98, c.280] 

ККЗ =
КЗ

СП
, 

де КЗ – обсяг 

кредиторської 

заборгованості за 

страховими виплатами, 

СП – обсяг страхових 

премій (нетто). 

дестимулятор 

4.  Коефіцієнт 

автономії 

характеризує 

питому вагу 

власного капіталу в 

загальній сумі 

балансу [98, c.280] 

Кавт =
ВК

А
, 

де ВК – власний капітал, 

А – обсяг активів. 
стимулятор 

5.  Рівень покриття характеризує 

достатність 

оборотних коштів 

страхової 

організації для 

погашення своїх 

короткострокових 

зобов’язань [158] 

Кпокр =
ОА

ПЗ
, 

де ОА – оборотні активи, 

ПЗ – поточні страхові 

зобов’язання стимулятор 
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Продовження табл. Е.1 

№ 

п/

п 

Назва 

показника 

Суть показника Формула Стимулятор/д

естимулятор 

6.  Коефіцієнт 

достатності 

страхових 

резервів 

характеризує 

достатність 

страхових резервів 

для виконання  

страхових 

зобов’язань 

компанії 

[98, c.280] 

КСР =
СР

СП
, 

де СР – обсяг страхових 

резервів,  

СП – обсяг страхових 

премій (нетто). 

стимулятор 

7.  Рентабельність 

активів 

характеризує 

фінансову віддачу 

від активів 

компанії [98, c.280] 

ROA =
ЧП

А
, 

де ЧП – розмір чистого 

прибутку, 

А – обсяг активів 

стимулятор 

8.  Рентабельність 

власного 

капіталу 

характеризує 

ефективність 

використання 

власного капіталу 

[98, c.280] 

ROЕ =
ЧП

ВК
, 

де ЧП – розмір чистого 

прибутку, 

ВК – обсяг власного 

капіталу.  

стимулятор 

9.  Коефіцієнт 

ділової 

активності 

характеризує 

ефективність 

використання 

активів компанії 

[98, c.280] 

Кактив =
СП

А
, 

де СП – обсяг страхових 

премій (нетто), 

А – обсяг активів. 

стимулятор 
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Додаток Ж 

Форма для надання страховиком інформації щодо ключових ризиків та 

результатів проведеного стрес-тестування [116] 

1. Відображення впливу стресів на фінансовий стан страховика станом на_________ року  

і Стресова подія 
 

 

1 Зменшення на 30% ринкової вартості акцій, які перебувають у 

лістингу на фондовій біржі, що включені до складу активів балансу 
 

 
 

 

2 Зменшення на 40% ринкової вартості акцій, які не перебувають у 

лістингу, що включені до складу активів балансу 
 

 
 

 

3 Зниження на 10% цін на облігації підприємств, що включені до 

складу активів балансу 
 

 
 

 

4 Підвищення обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 

25% 
 

 
 

 

5 Зниження обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25%  

 
 

 

6 Зниження ринкових цін на нерухомість на 25%  

 
 

 

7 Збільшення загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням 

цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів страхування на 30% (для страховиків, що 

здійснюють таке страхування) 

 

 
 

 

8 Збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням 

(безперервним страхуванням здоров’я) на 40% (для страховиків, що 

здійснюють таке страхування) 

 

 
 

 

9 Збільшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорів 

медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), на 

10% (для страховиків, що здійснюють таке страхування) 

 

 
 

 

10 Збільшення рівня смертності для кожної вікової групи на 15% (для 

страховиків, що здійснюють страхування життя) 
 

 
 

 

11 Зменшення рівня смертності для кожної вікової групи на 20% (для 

страховиків, що здійснюють страхування життя) 
 

 
 

 

12 Збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, 

отримання травматичних ушкоджень, функціональних розладів 

здоров’я на 35% у перший рік дії договорів страхування та 

збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, 

отримання травматичних ушкоджень, функціональних розладів 

 

 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n51.emf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n51-1.emf
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здоров’я на 25% протягом наступних років дії договорів страхування 

(для страховиків, що здійснюють страхування життя) 

де 
 

- різниця між величиною нетто-активів відповідно до звітних даних 

страховика та величиною нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що 

описує i-ту стресову подію, у грн, що визначається за формулою  

; 
 

 

- загальна величина нетто-активів відповідно до звітних даних страховика у 

грн; 
 

 

- величина нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що описує i-ту 

стресову подію, у грн ( , n — кількість стресових подій, n=12); 
 

 

- зміна величини нетто-активів у відсотках, що визначається за формулою  

. 

2. Результат проведеного стрес-тестування  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

3. Заходи щодо зменшення впливу ризиків  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Керівник _______________  
(підпис) 

______________________  
(ініціали, прізвище) 

 

М.П. 

 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n52-2.emf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n52-3.emf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n52-4.emf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n52-5.emf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n52-6.emf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n52-7.emf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/23/p420444n52-8.emf
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Додаток З 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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Продовження додатку З 
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Додаток К 
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