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ВСТУП 

 

Впродовж останніх десятиліть безперервно зростає роль 

страхування як механізму гарантування і стабілізації фінансової 

системи, що сприяє розвитку національного господарства, 

забезпечуючи сталий соціально-економічний розвиток суспільства. З 

кожним роком значення страхових компаній виходить на якісно 

новий рівень за рахунок розширення асортименту страхових послуг, 

підвищення якості обслуговування клієнтів, впровадження 

комплексних фінансових продуктів та позиціонування себе як 

надійного інституційного інвестора. Незважаючи на швидкі темпи 

розвитку страхового ринку України в останні роки, на сьогодні 

залишається відкритим питання фінансової стійкості компаній та їх 

спроможності виконувати взяті на себе зобов’язання в майбутньому. 

Для вирішення цього завдання необхідні адекватні методичні підходи 

до управління фінансовою стійкістю страхових компаній, які 

ґрунтуються на повномасштабному, науково обґрунтованому аналізі 

всієї наявної інформаційної бази з використанням методів та 

інструментів економіко-математичного моделювання. 

На сьогодні страхові компанії функціонують в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища та тиску з боку конкурентів та 

регулюючих органів, що ускладнює процес прийняття вчасних та 

виважених управлінських рішень. У монографії систематизовано 

основні виклики сучасності та їх вплив на фінансову діяльність 

страхових компаній.  

Окрему увагу приділено трактуванню таких суміжних понять як 

«фінансова надійність», «фінансова стійкість» та «фінансова 

безпека». У рамках дослідження фінансової стійкості запропоновано 

її розглядати як – стан та якість фінансових ресурсів, за яких компанія 

здатна протистояти негативному впливу екзогенних та ендогенних 

факторів, залишаючись при цьому платоспроможною та надійною, а 

також забезпечуючи відновлення фінансових показників до 

необхідного рівня в разі дії деструктивних чинників. 

Учасники страхового ринку широко застосовують аналітичні 

методи та програмне забезпечення для вирішення завдань управління. 

Переважна більшість математичних методів і алгоритмів реалізовано 

в стандартному програмному забезпеченні або спеціалізованих 
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пакетах програм. Дані нововведення на ринку інформаційних послуг 

дозволили на більш якісному рівні використовувати математичні 

методи і моделі, підвищуючи ефективність прийнятих рішень 

страховими компаніями. Для моделювання діяльності страхової 

компанії та оцінювання її фінансового стану використовують різні 

методи дискримінантного, регресійного, імовірнісного та факторного 

аналізів тощо.   

Стабільний та ефективний розвиток страхових компаній 

можливий лише за умови постійного моніторингу ризиків, що 

виступає важливою науковою і практичною задачею. У роботі 

запропоновано розрахунок страхових тарифів на основі елементів 

теорії ймовірності та з використанням теорії корисності. Враховуючи 

перманентне становлення учасників страхового ринку здійснено 

моделювання імовірності їх можливого банкрутства на основі теорії 

нечітких множин. 

Попри активну участь держави в розвитку страхової справи в 

нашій країні, можна сміливо стверджувати, що кожна страхова 

організація переслідує перш за все отримання максимального 

прибутку, як і будь-яка підприємницька структура. Індикатором 

фінансової стійкості кожної компанії виступає страховий портфель. 

Враховуючи цей факт, у роботі визначено пріоритетні види 

страхування та розроблено методичний підхід до визначення 

оптимальної структури страхового портфелю, в основі якого модель 

Г. Марковіца. 

Ефективність діяльності страховика залежить від фінансового 

планування,  що дає можливість менеджменту уникати значних 

прорахунків та пов’язаних з ними втрат. У монографії планування 

прибутку страхових компаній здійснено з використанням мережевого 

планування. 

Побудова і реалізація системи статистичного моніторингу 

фінансового стану страхових компаній дозволить застерегти 

споживачів страхових послуг від проблемних компаній, перевірити 

рівень фінансової міцності компанії та її спроможність реагувати на 

зміни конкурентного середовища, а також визначити пріоритетні 

напрямки стратегічного розвитку для менеджменту компанії. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО 

ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

1.1 Економічна роль і особливості діяльності страхових  

компаній в умовах нестабільності ринкового середовища 

 

 

Страховий ринок є важливим елементом економіки будь-якої 

країни. Необхідна умова існування страхового ринку – наявність 

загальної потреби в страхових послугах та присутність страховиків, 

які спроможні задовольнити ці потреби. Крім того, страхування як 

один з ефективних ринкових механізмів управління ризиками 

створює умови для акумулювання довгострокових інвестиційних 

ресурсів та перерозподілу їх між різними секторами економіки.   

Ключовою ланкою на страхового ринку є страхові компанії, 

які акумулюють грошові кошти від юридичних і фізичних осіб з 

метою їх захисту від непередбачуваних або передбачуваних подій 

настання яких є невідворотним. 

Законодавчо страховиками визнаються юридичні особи, 

створені у формі акціонерних, повних, комадитних товариств або 

товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України 

«Про господарські товариства» [144] з урахуванням особливостей, 

передбачених Законом України «Про страхування» [148], а також тих, 

які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення 

страхової діяльності. Можна дійти висновку, що страховик 

характеризується такими ознаками: він є юридичною особою 

(здійснення страхової діяльності фізичними особами – підприємцями 

не допускається); має організаційно-правову форму, визначену 

Законом України «Про господарські товариства»; має ліцензію на 

здійснення страхової діяльності, видану Нацкомфінпослуг; кількість 

засновників є не менше трьох; він є резидентом України. 

Слід зазначити, що страхові компанії на території України 

майже на 70% представлені приватними акціонерними товариствами 

та на 20% – публічними.  

Залежно від мети створення на ринку можуть функціонувати 

страхові компанії таких видів: універсальні (надають широкий спектр 
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страхових послуг), спеціалізовані (орієнтовані на надання певного 

виду страхових послуг) та кептивні (створені промисловим або 

комерційним підприємством для покриття власних ризиків).  

Ключовою функцією страхових компаній є фінансове 

обслуговування учасників економічного кругообігу, під яким 

розуміється захист майнових інтересів страхувальника  в разі 

настання страхового випадку. Страховик формує в примусовому чи 

добровільному порядку фонди грошових коштів, цим самим 

гарантуючи надійність страхових виплат. Страхування передбачає 

можливість зменшення ймовірності настання страхових випадків та 

зниження можливих страхових збитків шляхом здійснення комплексу 

превентивних заходів правового та фінансового характеру. Для цього 

в структурі страхового тарифу закладається певний відсоток на 

створення фонду попереджувальних заходів. Правовий характер 

превенцій означає, що існують певні ризики, пов’язані з 

недотриманням чинного законодавства, які не можуть бути 

застраховані. 

Страхові компанії в процесі реалізації своєї основоположної 

функції активно взаємодіють з такими суб’єктами страхового ринку, 

як: 

− страхувальниками, що першочергово відображається в сплаті 

страхових премій юридичними й фізичними особами з наступною 

виплатою їм страхового відшкодування в разі настання страхового 

випадку; 

− відокремленими підрозділами (філіями, представництвами) – з 

приводу перерахування отриманих страхових платежів до головного 

офісу, а в окремих випадках для виконання зобов’язань перед 

страхувальниками у разі недостатності коштів на місцях; 

− іншими страховими компаніями – у разі вторинного 

перерозподілу страхового ризику, а саме: страхові премії та страхові 

виплати за договорами перестрахування, отримані й сплачені 

комісійні винагороди тощо; 

− страховими посередниками (прямі та непрямі) – сплата 

винагороди страховому агенту або брокеру та іншим страховикам за 

надані послуги з виконання (супроводження) договорів страхування й 

перестрахування в обмін на організацію надходжень страхових 

премій; внесення розрахунків з оплати праці в частині виконаної 

працівниками роботи з підготовки та укладення договорів 
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страхування, оцінки ризиків, прийнятих на страхування, 

співстрахування та перестрахування тощо. 

Ефективна діяльність страхових компаній дозволяє забезпечити 

стабільний соціально-економічний розвиток країни, захистити 

діяльність суб’єктів господарської діяльності від наявних та 

потенційних загроз, а також підвищити добробут населення.  

Отже, страхові компанії забезпечують кругообіг фінансових 

ресурсів між економічними суб’єктами, які функціонують на ринку, 

що наглядно зображено на рис. 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Роль страхових компаній в просторі взаємодії з іншими 

суб’єктами економіки 
Умовні позначення, використані на рис. 1.1: 

1 – сплата страхових платежів для захисту їх майнових інтересів; 

2 – виплата страхового відшкодування; 

3 – інвестування тимчасово вільних власних коштів та страхових резервів; 

4 – регулювання діяльності учасників страхового ринку; 

5 – регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній; 

6 – співпраця з компаніями-нерезидентами. 

Джерело: власна розробка автора 
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Учасники страхового ринку взаємодіють з суб’єктами, які 

формують основні потоки фінансових ресурсів. З метою захисту 

майнових інтересів суб’єкти господарювання та фізичні особи 

укладають договори страхування зі страховими компаніями, за якими 

передбачено зобов’язання страхувальника періодично сплачувати 

платежі, частина коштів за якими перераховується до страхових 

резервів. Водночас у разі настання страхових подій страховик 

зобов’язаний виплати страхове відшкодування страхувальнику. 

З метою стабільного функціонування страхового ринку, 

зважаючи на його значущість у соціально-економічному розвитку 

країни, встановлені різноманітні нормативно-правові вимоги до 

діяльності його учасників. 

Страхові компанії акумулюють значні за обсягом грошові 

кошти. Саме тому, одним з основних завдань страхових компаній є 

розміщення власних та залучених коштів в інструменти 

інвестиційного ринку. На сьогодні, за рахунок розміщення страхових 

резервів компанії виплачують страхувальникам гарантований та 

додатковий інвестиційній дохід в сумі в середньому від 12−20% в 

національній валюті та 5−8 % в іноземній валюті. 

В Україні законодавчо встановлені різні принципи та обмеження 

щодо здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями зі 

страхування життя й ризикового страхування. Це пов’язано з тим, що 

страхові компанії зі страхування життя, на відміну від ризикового 

страхування, мають можливість акумулювати довгострокові 

фінансові ресурси. Причиною цього є те, що договори страхування 

життя, як правило, укладаються на строк від 5 до 30 років, а 

зобов’язання страховика щодо виплати страхового відшкодування 

віддалені в часі і можуть бути досить точно прогнозовані наперед. 

Інші договори страхування укладають на строк до одного року, тому 

компанії з ризикового страхування зорієнтовані переважно на 

короткострокові ліквідні інвестиції [22].  

Держава регулює інвестиційну діяльність страховиків, що 

здійснюється за рахунок коштів страхових резервів. Власні кошти 

(власний капітал) страхові компанії мають право розміщувати вільно 

залежно від обраної інвестиційної стратегії. Закон України «Про 

страхування» [148] регламентує види активів, в які можуть бути 

інвестовані залучені кошти (кошти страхових резервів). Державне 

втручання в інвестиційний процес страхових компаній зумовлене 

намаганням державних органів контролю підтримувати інвестиційну 
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діяльність на стабільному рівні та не допустити вкладання коштів 

страхувальників у високоризикові активи. 

Крім регламентування видів активів, в які можуть бути вкладені 

кошти страхових резервів, держава закріплює ще й вимоги до частки, 

яку кожен із видів активів може займати в інвестиційному портфелі 

страховика [17]. Ці вимоги викладені в таких нормативно-правових 

актах України: Закон України «Про страхування» [148], Правила 

формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами 

страхування інших, ніж страхування життя [143], Правила 

розміщення страхових резервів із страхування життя [142].  

В умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів 

фактично відбувається розмиття чітких кордонів між країнами в 

процесі обігу фінансових ресурсів. Зв'язок вітчизняного страхового 

ринку та світового пояснюється участю компаній з іноземним 

капіталом у страхуванні та перестрахування ризиків, залученням 

послуг міжнародних рейтингових агентств, співпрацею з 

міжнародними організаціями в галузі страхування (Європейська 

організація з регулювання страхової діяльності та діяльності з 

недержавного пенсійного забезпечення  (EIOPA), Міжнародна 

асоціація нагляду за страховою діяльністю (IAIS), Міжнародна 

федерація страхових асоціацій (GFIA), Європейський комітет зі 

страхування (СЕА), Європейська Рада з системних ризиків (ESRB), 

Європейська система фінансових наглядачів (ESFS). 

Нині перелік функцій, які виконує страхова компанія на ринку, є 

настільки широким та різноманітним, що зрештою їх по праву можна 

називати універсальними учасниками фінансового ринку. Крім 

реалізації основної функції страхування – захисту майнових інтересів 

юридичних і фізичних осіб від визначеного кола страхових ризиків, 

страхові компанії на ринку можуть виступати  як: інституційні 

інвестори, фінансові посередники, емітенти, ризик-менеджери та 

установи соціального захисту й забезпечення. 

Акумулюючи тимчасово вільні кошти страхувальників та 

вкладаючи частину з них у фінансові інструменти з метою отримання 

певної економічної вигоди, страхові компанії фактично виконують на 

ринку функції інституційних інвесторів, а саме: 

–  мобілізацію фінансових ресурсів домогосподарств та 

суб’єктів підприємницької діяльності до страхового фонду та 

трансформацію їх в інвестиційний капітал; 
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– розміщення  залучених коштів в активи, а власних – 

індивідуально визначається страховою компанією; 

– збалансування попиту та пропозиції на ринку капіталів 

шляхом перерозподілу фінансових ресурсів між постачальниками та 

споживачами інвестиційного капіталу; 

– диверсифікацію ризиків інвестування в різні види активів; 

– створюють умови для підвищення ліквідності фінансових 

інструментів шляхом залучення послуг компанії з професійного 

управління активами; 

– забезпечують фінансування галузей економіки країни 

тощо [168]. 

Роль інституційних інвесторів більш властива компаніям, що 

спеціалізуються на страхуванні житті, оскільки залучають кошти на 

довгостроковий період. Згідно зі статистичними даними Європейської 

страхової асоціації (СЕА), сумарні активи страхових компаній 

зростають досить швидкими темпами, а саме: щороку в середньому 

на 8% та станом на кінець 2011 року становили 24,3 млрд  дол., або 

32,4%  активів інституційних інвесторів, тоді як пенсійних фондів – 

20,2 млрд дол., або 26,9%, інвестиційні фонди – 28,8 млрд дол., або 

38,3% [232]. Зауважимо, що близько 40% сумарних активів страхових 

компаній зосереджені в США. В Україні страхові компанії досі є 

недостатньо конкурентоспроможними порівняно з банками, активи 

перших становлять близько 2,5 млрд євро зі щорічним темпом 

приросту 22% [3].  

З метою залучення додаткових фінансових ресурсів страхові 

компанії теоретично можуть здійснювати емісію власних цінних 

паперів. Ураховуючи недостатній рівень розвитку вітчизняного 

фондового ринку та недокапіталізацію страхового ринку, страховики 

на практиці майже не використовують цей механізм залучення 

коштів. За всю історія розвитку фінансового ринку України лише 

страхова компанія – «Універсальна» – двічі (серпень 2006 р. та 

травень 2007 р.) виходила на ПФТС для первинного розміщення 

акцій, сумарно залучивши додаткового капіталу в розмірі 27,1 млн 

дол. [137].  

За видами фінансових інструментів, використовуваних 

страховими компаніями в процесі управління страховими ризиками, 

можна виділити безпосередньо цінні папери, пов’язані з договорами 

страхування (інструменти сек’юритизації страхових ризиків – 

облігації катастроф, облігації екстремальної смертності, 
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сек’юритизація вбудованої вартості, сек’юритизація регуляторного 

капіталу), деривативні контракти (інструменти хеджування ризиків – 

катастрофічні фондові опціони «пут», свопи катастрофічного ризику,  

умовний капітал, варант страхових збитків) та змішані інструменти 

управління страховими ризиками (перестраховий сайдкар, обмежене 

перестрахування) [135]. 

Одним із найбільш поширених інструментів сек’юритизації 

страхових ризиків у світі є облігації катастроф, загальна вартість яких 

у 2012 році становила 16,5 млрд дол. [234]. Механізм їх застосування 

передбачає передачу страховиком частини своїх ризиків спеціальній 

перестраховій установі, до функціональних повноважень якої 

належить здійснення емісії цінних паперів та їх розміщення на 

фондовому ринку. 

Крім того, в умовах інтенсивного розвитку світового 

господарства та посилення конвергентних процесів на фінансовому 

ринку страхові компанії виконують роль посередників, поширюючи 

банківські або інвестиційні продукти серед страхувальників, тобто 

фактично займаючись крос-сейлінгом. 

До основних факторів, що сприяли зближення страхового, 

банківського та фондового ринків, можна віднести: 

– зростання вартості майна в географічних районах, які 

найбільше зазнають катастрофічних ризиків. Так, ураган Катріна 2005 

р. наніс безпрецедентних збитків на суму 73,3 млрд  дол. [262, 263]. 

При цьому зазначений обсяг збитків є відносно значним у порівнянні 

з обсягом світового перестрахового ринку (165,5 млрд  дол.) і у 

водночас становить не більше 1% вартості американських акцій та 

облігацій. І тому логічним поясненням є вибір саме ринку капіталу 

для фінансування таких ризиків із застосуванням облігацій катастроф; 

– розвиток обчислювальних технологій, удосконалення 

процесів інформатизації  та операційних бізнес-процесів; 

– покриття страховим захистом постійно зростаючих ризиків у 

банківській системі; 

– впровадження практики формування єдиної системи 

управління ризиками (enterprise-wide risk management – ERM) в 

діяльності страхової компанії, що дозволяє приймати зважені рішення 

в напрямі можливого нарощення та зниження ризикованості 

діяльності. На основі розроблених моделей, які запроваджуються в 

рамках ERM, страховики мають уявлення про те, як різноманітні події 




