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ВСТУП 

 

 

В сучасних умовах розвитку економіки України як складної та 

динамічної системи значне місце займає питання підвищення рівня 

стабільності та ефективності функціонування фінансової системи в цілому та 

страхового і перестрахового ринків зокрема. Накопичений інструментарій 

економіко-математичного моделювання в своїй більшості містить підходи до 

вивчення економічних процесів у стаціонарних умовах за допомогою 

лінійних моделей, не приділяючи достатньої уваги аспектам нелінійності, 

динамічності та невизначеності. В той же час, з метою проведення всебічного 

аналізу ринків виникає необхідність використання математичного 

інструментарію, що враховує засади системного підходу та специфічні 

особливості відтворення визначальних закономірностей і зв’язків 

перестрахового ринку як об’єкту дослідження. 

Монографія присвячена висвітленю теоретичних аспектів моделювання 

та прогнозування розвитку перестрахового ринку - методичним основам 

проведення економіко-математичного моделювання та його формалізації, а 

також сучасному математичному інструментарію моделювання процесів у 

страхуванні та перестрахуванні. Крім того, відображені результати 

проведеного дослідження розвитку перестрахового ринку як об’єкту 

моделювання в розрізі формування економічних передумов його 

трансформації, оцінки ризику перестрахового ринку, аналізу сучасного стану 

та параметрів подальшого відокремлення від страхового ринку (місткості, 

рівня відкритості, фінансової безпеки), методологічних аспектів досягнення 

стабільності в межах моделювання попиту, пропозиції, рівноваги даного 

ринку. Значне місце серед питань висвітлення теоретичних аспектів 

моделювання та прогнозування розвитку перестрахового ринку займають 
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організаційно-економічні засади його формування та стратегічні напрямки 

розвитку в галузі банківсько-страхової інтеграції.  

Значну увагу в монографії приділено актуальності та розкриттю суті 

економіко-математичних методів аналізу та оцінювання ринку як об’єкту 

моделювання (імовірнісний підхід, теорія часових рядів, таксонометричний 

метод, нелінійне програмування, математичний аналіз, цілочислова 

оптимізація та теорія нечіткої логіки). Так, для оцінювання ризику 

перестрахового ринку запропоновано використовувати імовірнісний підхід 

при побудові економіко-математичних моделей формалізації категорії ризик 

та фінансових потоків учасників даного ринку. В процесі формування 

стратегічних напрямків розвитку перестрахового ринку в Україні застосовано 

теорію часових рядів, що дозволило розглянути даний ринок як чинник 

стабілізації економіки в цілому та страхового ринку зокрема в умовах 

фінансової кризи, а також провести моделювання взаємозв’язку із 

банківським сектором. Широко вживаний в сучасних економічних 

дослідження таксонометричний підхід був застосований для надання 

кількісної оцінки  на основі методу багатокритеріальної оптимізації таких 

параметрів функціонування перестрахового ринку як місткість, рівень 

відкритості та значення узагальнюючого показника рівня інтегреації з одного 

боку страхового і перестрахового ринків, з іншого – банківського сектору.  

Провести моделювання та прогнозування розвитку перестрахового 

ринку неможливо без застосування методів нелінійної оптимізації, оскільки 

ефективно та адекватно описати процеси функціонування складної та 

динамічної системи в умовах невизначеності можна на базі нелінійного 

програмування. Так, забезпечення організаційно-економічних основ 

формування даного ринку запропоновано досягти на основі методичних 

засад нелінійності в розрізі оптимізації структури активного перестрахування 

України за напрямками (країнами), формування конкурентних стратегій 

поведінки учасників ринку перестрахування та моделювання рівня 

конкуренції даного ринку. 
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Функціонування будь-якої економічної системи супроводжується 

певними обмеженнями, що математично формалізується за допомогою 

класичної задачі оптимізація з використанням апарату диференціального 

числення. Отже, дослідження рівноваги на перестраховому ринку 

пропонується провести на основі застосування інструментарію 

математичного аналізу економічних моделей попиту, пропозиції та оцінки 

фінансової безпеки. 

Останнім часом актуальності набуває дослідження питання розробки 

ефективних заходів подолання загроз в цілому та перестрахового ринку 

зокрема, що передбачають застосування методів цілочислової оптимізації та 

теорії нечіткої логіки. В розрізі моделювання параметрів функціонування 

розглянутого ринку на базі нечітко-логічного підходу пропонується провести 

кількісну оцінку ризику перестрахового ринку та формування 

методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на 

основі застосування нечітких когнітивних карт. Доцільність застосування 

цілочислової оптимізації в межах використання бінарних змінних управління 

виникає при моделюванні конкурентоспроможності учасників даного ринку 

та формалізації процесу його стабілізації. 

Видання призначене для широкого кола економістів, що займаються 

моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, студентів, 

аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також 

фахівців з питань страхової та перестрахової діяльності. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА 

ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

Необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості, формування 

оптимального за структурою портфеля ризиків та досягнення рентабельності 

функціонування учасників перестрахової діяльності виступає ефективна 

діяльність вітчизняного перестрахового ринку, а також взаємозв’язок його 

суб’єктів з міжнародними контрагентами. 

Для національного перестрахового ринку в Україні характерне його 

сприйняття невід’ємною складовою частиною страхового ринку, що 

відповідно обумовлює неможливість твердження про його самостійність. 

Переважаюча більшість компаній, які функціонують на вітчизняному 

перестраховому ринку, здійснюють як страхові, так і перестрахові операції, 

що обумовлене відсутністю ліцензування суто перестрахової діяльності. 

Негативним наслідком зазначеного аспекту виступає необов’язковість 

формування професійних перестраховиків, а також залежність від сукупності 

прийнятих страхових ризиків, підтвердженням чого виступає незначна частка 

обсягу відповідальності в розрізі прийнятих на перестрахування ризиків від 

нерезидентів  [163, 231, 347].  

Зазначені проблемні аспекти функціонування українського 

перестрахового ринку обумовлюють необхідність проведення комплексного 

аналізу сучасної позиції та дослідження  напрямків подальшого його  

розвитку в межах аналізу показника місткості перестрахового ринку; 

суб’єктів та об’єктів даного ринку; дослідження динаміки релевантних 

характеристик українського перестрахового ринку; проблемних напрямків та 

перспектив майбутнього розвитку. Розглянемо більш детально в розрізі 
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ключових моментів та специфічних особливостей кожен із перелічених 

пунктів аналізу вітчизняного ринку перестрахування. 

По-перше, розглянемо такий показник характеристики перестрахового 

ринку в Україні як місткість. Доцільність дослідження даного параметру 

ринку обумовлена його визначальною роллю в межах обсягу ризиків, 

витрати від появи яких відшкодовуються в рамках перестрахової діяльності. 

Крім того, необхідно зазначити, що в сучасних умовах одним із факторів 

функціонування вітчизняних перестраховиків в якості посередників виступає 

недостатня величина сформованого капіталу та фінансових ресурсів. 

Переходячи до питання визначення максимально можливого значення 

місткості перестрахового ринку, зазначимо наявність багатьох методик її 

розрахунку, кожна з яких спирається на сукупність різних показників 

характеристики перестрахового ринку. Так, в розрізі одного із подальших 

підрозділів буде розглянутий підхід до формування оптимальної моделі 

визначення місткості перестрахового ринку на базі застосування економіко-

математичного інструимнтарію. В розрізі даного підрозділу відстунія 

необхідність дослідження зазначеного аспекту, в той час як актуальності 

набуває ідентифікація ключових проблем та напрямків розвитку, що 

корелюють з показником місткості українського перестрахового ринку. Саме 

тому, пропонується розглянути розрахунок місткості зазначеного ринку на 

базі встановленого в сучасному законодавстві нормативу, а саме – 

максимально можливої величини власного утримання страхової компанії 

взятого на страхування одиничного ризику [323]. Зазначений норматив 

встановлений на рівні 10% від суми сплаченого статутного капіталу та 

сформованих страхових резервів. Розглянемо поетапно прцес розрахунків 

місткості перестрахового ринку в Україні: 

1) Сформуємо вхідні статистичні дані визначення місткості 

вітчизняного перестрахового ринку: сплачений статутний капітал та 

сформовані страхових резервів, динаміка яких за період з 2006 по 
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2013 роки представлена на діаграмі (рисунок 1.1) в розрізі 

поквартальних даних. 

 

Рисунок 1.1 – Діаграма динаміки часових рядів сплаченого статутного 

капіталу та сформованих страхових резервів 

 

2) Визначимо номінальну місткість перестрахового ринку як 

максимальне власне утримання по одиничному ризику (90% суми 

сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та 

страхових резервів), динаміку якої за період з 2006 по 2013 роки 

представимо на діаграмі (рисунок 1.2) в розрізі поквартальних 

даних. 

3) Оцінимо реальну місткість перестрахового ринку в Україні на 

основі корегування номінального значення, визначеного в рамках 

попереднього етапу, на певну множину суб’єктивних факторів, яка 

за оцінками аналітиків встановлюється на рівні 20% від 

розрахункового значення [173-178, 323]. Динаміку розрахованого 

показника за період з 2006 по 2013 роки представимо на діаграмі 

(рисунок 1.3) в розрізі поквартальних даних. 
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Рисунок 1.2 – Діаграма динаміки часового ряду номінальної місткості 

перестрахового ринку України за період з 2006 по 2013 роки 

 

 

Рисунок 1.3 – Діаграма динаміки часового ряду реальної місткості 

перестрахового ринку України за період з 2006 по 2013 роки 
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Проводячи детальний аналіз проведених розрахунків, результати  яких 

представлені на рисунку 1.3, можна зробити висновок про наявність 

постійної тенденції до зростання місткості вітчизняного перестрахового 

ринку в розрізі часового інтервалу з 2006 року по 2011 рік. Причиною 

зазначеної динаміки стало зростання основних факторів формування 

місткості українського пере страхового ринку за аналогічний часовий 

діапазон. В першу чергу, це обумовлене зростанням сплачного статутного 

капіталу на 5700,60 млн.грн. та сформованих страхових резервів відповідно 

на 5165,20 млн.грн. протягом 2006 – 2011 р.р. 

Зменшення величини місткості перестрахового ринку України 

спостерігалось у І кварталі 2009, 2010  та 2011 років, що складає відповідно 

5,93%, 4,98% та 4,54% у порівнянні з IV кварталом попереднього року. 

Зазначений аспект пов'язаний з різким зменшенням страхових резервів за 

аналізовані часові проміжки. Так, якщо в IV кварталі 2008 та 2009 року 

обсяги сформованих страхових резервів становили відповідно 10904,10 

млн.грн. та 10141,30 млн.грн., то у І кварталі 2009, 2010 вони скоротились на 

10,92% та 7,02%, складаючи 9713,30млн.грн. та 9428,90 млн.грн. 

Переходячи до аналізу величини максимально можливого ризику, 

розміщення якого є доцільним на вітчизняному перестраховому ринку, 

відмітимо встановлення даного показника на рівні 22743,99 млн.грн. у 2011 

році, що на 287,01 млн.грн. перевищує рівень 2010 року та, в свою чергу, в 

1,75 раз більше його значення у 2006 році. 

Порівнюючи номінальне та реальне значення місткості перестрахового 

ринку в ході ряду проведених досліджень, необхідно констатувати значно 

менший обсяг реальної місткості зазначеного ринку. Це пов’язане з 

використанням активів з метою формування як статутного капіталу, так і 

страхових резервів, а також високого ступеня взаємозалежності місткості 
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перестрахового ринку від множини факторів суб’єктивного характеру, що 

визначають можливість та обмеження щодо її використання. 

На основі зазначених вище аспектів в розрізі факторів впливу на 

місткість перестрахового ринку можна зробити висновок про значене 

перевищення розрахункового значення даного показника над фактичним 

обсягом відповідальності, яку можуть перестрахувати учасники ринку. 

Переходячи до кількісної оцінки місткості вітчизняного перестрахового 

ринку зазначимо, що за думкою експертів та практиків страхової справи 

величина даного показника складає приблизно 20% від обсягу потенційних 

можливостей, що за даними на кінець четвертого кварталу 2011 року 

становить 4548,80 млн.грн. 

Крім того, одним із проблемних аспектів функціонування вітчизняного 

перестрахового ринку виступає неспроможність суб’єктів даного ринку 

одноосібно виконувати взяті на себе зобов’язання у випадку перестрахування 

значних за обсягами ризиків, наслідком чого є створення та функціонування 

як перестраховиків-нерезидентів, так і об’єднання компаній на ринку. 

Наявність зазначеного факту призводить до актуалізації подальшого 

детального аналізу суб’єктів перестрахового ринку. 

В сучасних умовах функціонування українського перестрахового ринку 

значна частка суб’єктів припадає на універсальні страхові компанії, які 

займаються перестрахуванням ризиків в розрізі здійснення страхової 

діяльності. Проблемним напрямком даної ситуації виступає значене 

ускладнення договірних відносин між зазначеними універсальними 

страховими компаніями та страховиками. Це пов’язане з тим, що в процесі 

передачі ризику інформація про страховика стає відомою цеденту, який може 

запропонувати в такому випадку значно кращі умови страхування і, як 

наслідок, застрахувати ризик одноосібно. Отже, між унверсальнимим 

страховими компаніями на пере страховому ринку виникають відносини 
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взаємності, тобто наявність двостороннього перестрахування ризиків в 

обов’язковому порідку. [271].  

Вирішити зазначене вище протиріччя на вітчизняному перестраховому 

ринку пропонується шляхом створення професійних перестрахових 

компаній, діяльність яких стосується суто наданням перестрахових операцій. 

В свою чергу, професійні перестраховики не складають конкуренції 

страховим компаніям, що також функціонують на даному ринку. Але, 

нажаль, в Укрїні відсутнє ліцензування саме перестрахової діяльності, 

наслідком чого виступає відсутність на перестраховому ринку професійних 

перестрахових компаній. 

Коло суб’єктів вітчизняного перестрахового ринку не обмежується 

перестраховиками-резидентами. Так, на даному ринку функціонують також і 

перестраховики-нерезиденти. Основною метою діяльності закордонних 

перестраховиків є активне перестрахування, сутність якого полягає у 

здійсненні прийняття з метою подальшого перерозподілу ризиків, взятих на 

себе українськими страховими і перестраховими компаніями. Особливістю 

перестрахування нерезидентами виступає передача значних за обсягами 

ризиків, імовірність настання яких прямує до нуля, негативним наслідком 

чого в розрізі вітчизняного перестрахового ринку є втрата значних обсягів 

премій. 

В рамках розв’язання зазначених проблем пропонується створення 

перестрахових пулів в розрізі певних видів ризиків, що дозволить вирішити 

питання як передачі найбільших страхових премій за кордон, так і 

недостатньої величини показника місткості вітчизняного перестрахового 

ринку. В більшості випадків, перестрахові пули приймають участь в процесі 

перерозподілу ризиків, від чого залежить значною мірою соціально-

економічна безпека країни. Саме тому створення перестрахових пулів має 

проводитись з ініціативи державних органів управління в цілому та суб’єктів 

перестрахового та страхового ринків зокрема. 
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Проводячи аналіз сучасного перестрахового ринку в Україні 

відзначимо відсутність суто перестрахових пулів, а наявність лише ядерного 

та будівельного пулів, які займаються координацією здійснення 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду [321], 

забезпечення фінансової надійності страхування, а також реалізацією 

страхування будівельних ризиків здійснення обов'язкового страхування 

будівельно-монтажних робіт забудовником та обов'язкового страхування 

майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва 

[309]. Актуалізація перестрахової діяльності даних пулів виникає у випадку 

необхідності забезпечення достатнього рівня стійкості страховиків – членів 

пулу у випадку перевищення взятих зобов’язань над фінансовими 

можливостями. 

Підсумовуючи досліджені аспекти функціонування страхових пулів в 

Україні, вважаємо доцільним відмітити їх участь у здійсненні перестрахових 

операцій лише при проведенні вторинного перерозподілу ризиків між 

учасниками об’єднань, а також операцій ретроцесії з іншими 

перестраховиками або перестраховими пулами. 

Повертаючись до питання детального розгляду та аналізу суб’єктів 

перестрахового ринку, зазначимо, що важлива роль належить страховим 

компаніям, що здійснюють передачу значних за обсягами ризиків у 

перестрахування. Необхідність врахування діяльності даних суб’єктів при 

визначенні основних напрямків функціонування і розвитку перестрахового 

ринку обумовлена обсягами застрахованих ризиків, встановленого ліміту 

власного утримання страховими компаніями в розрізі андерайтингової 

політики, а також фінансових можливостей зазначених суб’єктів. 

Кількісним індикатором застосування вітчизняними страховиками 

механізму перестрахування ризиків виступає статистичний показник частки 

премій, переданих страховиком у перестрахування, в межах загальної 

величини премій, тобто рівень вихідного перестрахування (таблиця 1.1). 
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Значення показника рівня вихідного перестрахування повинно лежати в 

межах від 5% до 50%, що вважається оптимальним у випадку використання 

перестрахування як інструменту забезпечення фінансової стійкості 

страховика.  
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Таблиця 1.1  - Рівень використання страховими компаніями механізму перестрахування протягом 2002-2014 рр. 

(складено автором на основі 173-178, 286-288) 

Показники 
Рік 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всього страхових компаній в Україні 338 357 387 398 411 446 469 450 456 442 414 407 400 

Аналізована вибірка страхових 

компаній* у т. ч: 
60 50 50 50 100 115 109 94 90 50 50 50 - 

Частка досліджуваних компаній в 

загальній кількості по ринку, % 
18 14 13 13 24 26 23 21 20 11,31 12,08 12,29 - 

Кількість компаній, в яких питома 

вага вихідного перестрахування 

більше 50% 

30 27 15 18 21 31 28 24 23 - 3 8 - 

Частка даних компаній в 

аналізованій вибірці, % 
50 54 30 36 21 27 26 26 26 - 7,95 12,42 - 

Кількість компаній в яких питома 

вага вихідного перестрахування 

дорівнює 5%-50% 

30 23 31 32 71 73 69 60 58 - 33 35 - 

Частка даних компаній в 

аналізованій вибірці, % 
50 46 62 64 71 63 63 64 64 - 61,58 70,78 - 

Кількість компаній, в яких питома 

вага вихідного перестрахування 

менше 5% 

0 0 4 0 8 11 12 10 8 - 14 7 - 

Частка даних компаній в 

аналізованій вибірці, % 
0 0 8 0 8 10 11 11 9 

- 30,46 16,8 - 

 

* – частка валових страхових премій зібраних досліджуваною кількістю компаній складає більше ніж 50% 
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Розглянемо випадки невиконання зазначеного оптимального рівня в 

розрізі впливу на оцінку надійності страхової компанії: якщо рівень 

вихідного перестрахування не перевищує 5%-го значення, перестрахування 

не використовується в якості зазначеного інструменту; якщо рівень даного 

показника перевищує 50%-ве значення, існує досить щільна залежність 

фінансової стійкості від обсягів здійснених перестрахових виплат, а також 

досить активному застосування страховими компаніями механізму 

перестрахування в контексті оптимізації оподаткування або легалізації 

коштів отриманих злочинним шляхом [338]. 

На основі аналізу даних таблиці 1.1 можна зробити висновок про 

активне здійснення перестрахових операцій протягом досліджуваного 

часового інтервалу. Розглядаючи частку компаній, що здійснюють 

перестрахування ризиків в розрізі підтримки фінансової стійкості, тобто 

компаній, рівень вихідного перестрахуваннях яких належить проміжку від 

5% до 50%, відмітимо встановлення даного показника з 2004 року більше 

62%. В той же час, частка страхових компаній, рівень внутрішнього 

перестрахування яких перевищує 50%, останнім часом має стійку тенденцію 

до зниження. Крім того, частка страховиків, які майже не застосовують 

перестрахування або повністю залишають застраховані ризики на власному 

утриманні (питома вага перестрахування складає менше 5%) в розрізі 

досліджуваного часового інтервалу становить в середньому не більше 11%. 

Таким чином, на базі наведеного вище аналізу в розрізі частоти 

застосування механізму перестрахування з метою забезпечення фінансової 

стійкості страховими компаніями можна стверджувати, що зазначений 

механізм в більшості випадків не використовувався. Даний факт 

обумовлений як повільними темпами розвитку вітчизняного перестрахового 

ринку, так і сформованими стратегічними напрямками застосування його 

інструментів для забезпечення достатнього рівня фінансової стабільності 

страховиків. 
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Повертаючись до питання детального розгляду та аналізу суб’єктів 

перестрахового ринку, зазначимо, що провідна роль поряд із зазначеними 

вище належить перестраховим брокерам, які надають можливість підвищити 

обсяг здійснення перестрахових операцій. Важливість саме даних суб’єктів 

перестрахового ринку обумовлена тим, що використання інституту брокерів 

в умовах повільного розвитку ринку фінансових послуг призводить до 

інтенсифікації методів пошуку цесіонерів та ретроцесіонерів. Крім того, 

перестрахові брокери як спеціалізовані посередницькі організації на 

перестраховому ринку мають можливість як ефективно використовувати 

наявну базу даних про учасників-резидентів та нерезидентів ринку, так і 

перестраховувати ризики за найбільш сприятливих умов, забезпечувати 

своєчасне та повне покриття збитків у випадку настання несприятливих 

подій. 

 

Рисунок 1.1. Кількість брокерів, які надають послуги зі страхування та 

перестрахування ризиків в Україні (складено автором на основі [340]) 

 

Розглянемо динаміки кількості брокерів, які функціонують на 

страховому та пере страховому ринках України (рисунок 1.1). Так, протягом 

розглянутого часового діапазону кількість брокерів має постійну тенденцію 

до зменшення. Мінімального значення даний показник набуває у 2008 та 
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2010 роках на рівні 57 посередників, в той час як у 2003 році приймає 

максимальне значення в обсязі 80 посередників. Постійна тенденція до 

зменшення кількості брокерів, які функціонують на страховому та 

перестраховому ринках України, змінилась лише у 2009 році, коли значення 

показника було вище рівня попереднього року. Причиною виявленої 

спадаючої тенденції виступає постійне підвищення вимог державних органів 

до брокерської діяльності, внесення змін до діючого законодавства в галузі 

оподаткування та наявність процесу консолідації посередників в країні [112]. 

Базою надання кількісної характеристики вітчизняного перестрахового 

ринку виступають статистчині показники, досліджені в динаміці, а саме: 

загальна частка перестрахування в валових страхових преміях; динаміка 

обсягу страхових премій, які припадають на перестрахування, та частки 

перестрахування у резидентів і нерезидентів; структура перестрахування 

ризиків у нерезидентів; рівень виплат, здійснених перестраховиками 

резидентами та нерезидентами та інші. Розглянемо кожен із перелічених 

показників більш детально. 

 

Рисунок 1.2. Загальна частка перестрахування в валових страхових преміях в 

Україні (складено автором на основі 173-178, 286-288) 
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По-перше, проаналізуємо загальну частку перестрахування в валових 

страхових преміях (рисунок 1.2). Значення даного показника мало тенденцію 

до зростання, і як наслідок, розвитку перестрахового ринку України, 

незважаючи на ряд проблемних аспектів його функціонування. Даний факт 

пояснюється зростанням протягом аналізованого часового проміжку валових 

премій, темпи зростання яких в кожному наступному році перевищували 

рівень попереднього року. Порушення зазначеної тенденції характерне лише 

для 2005 та 2009 років, тобто скорочення абсолютного значення валових 

премій у порівнянні з попереднім роком. Крім того, необхідно зазначити 

наявність пікових значень показника валових страхових премій на 

перестраховому ринку України у 2004 та  2008 роках, що також відхиляються 

від загальноприйнятої динаміки даного показника. 

В той же час, загальна частка перестрахування в валових страхових 

преміях (сума часток перестрахування у резидентів та нерезидентів) як 

похідний показник від валових премій коливався від мінімального 15% у 

1997 році до 60% у 2004 році, підтверджуючи неоднорідність розподілу 

протягом досліджуваного часового діапазону та значний рівень варіації 

(ризикованості перестрахових операцій). Крім того, можна виділити 

проміжки, які характеризувались наявністю чіткої тенденції до постійного 

зростання показника (з 1997 року  по 2000 рік, з 2001 року по 2004 рік, з 2007 

року по 2011 рік), а також його зменшення (з 1996 року по 1997 рік, з 2000 

року по 2001 рік, з 2004 року по 2007 рік). 
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Рисунок 1.3. Динаміка обсягу страхових премій, які припадають на 

перестрахування, та частки перестрахування у резидентів і нерезидентів 

(складено автором на основі 173-178, 286-288) 

 

По-друге, розглянемо динаміку обсягу страхових премій, які 

припадають на перестрахування, та показник частки перестрахування у 

резидентів і нерезидентів (рисунок 1.3). Співвідношення частки 

перестрахування у резидентів і нерезидентів мало тенденцію до зміни. Так, 

протягом 1996 – 2003 років частка перестрахування ризиків у закордонних 

перестраховиків буда більшою, ніж у вітчизняних, набуваючи максимального 

значення в розрізі 2003 році на рівні 34,77%. Починаючи з 2003 року частка 

внутрішнього перестрахування перевищувала частку перестрахування у 

нерезидентів з досить значним розривом. Крім того, починаючи з 2003 року 

спостерігалась кардинальна зміна тенденції розглянутого показника до 

зростання, а саме – різке зменшення у 2004 – 2005 роках у порівнянні з 2003 

роком до рівнів 9,82% та 5,26% відповідно, та коливання в межах від 4,06% 

до 5,40% в подальші роки розглянутого часового інтервалу. Причиною 

зазначених коливальних тенденцій виступає прийняття 4 лютого 2004 

Постанови Кабінету міністрів України відносно вимог здійснення 

перестрахування у перестраховиків-нерезидентів [318]. Специфічна риса 
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прийнятої Постанови в розрізі регулювання перестрахових операцій полягає 

у введені вимоги щодо рівня платоспроможності перестраховика-

нерезидента не нижче відповідного рейтингу стійкості, наданого Standard & 

Poor's (США), Fitch Ratings (Великобританія), Moody's Investors Service 

(США), A.M.Best (США). 

Таблиця 1.2 - Структура перестрахування ризиків у нерезидентів 

(складено автором на основі 173-178, 286-288, 339, 341,) 

Країна 

Рік 

2003 2004 2005 2006 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

Литва та 

Латвія 
2388,3 75,2 1430,4 75,0 - - - - 

Росія  257,2 8,1 228,9 12,0 198,5 29,4 202,0 36,0 

Великобр

итанія 
184,2 5,8 38,1 2,0 101,0 14,9 11,2 2,0 

Німеччин

а 
25,4 0,8 76,3 4,0 92,2 13,6 89,8 16,0 

США - - 19,1 1,0 56,9 8,4 134,7 24,0 

Польща  - - - - 56,9 8,4 - - 

Франція - - 19,1 1,0 56,8 8,4 50,5 9,0 

Австрія - - - - 48,4 7,2 28,1 5,0 

Швейцарі

я 
15,9 0,5 - - 16,6 2,5 33,7 6,0 

Казахстан - - - - - - - - 

Бельгія - - - - - - - - 

Йорданія - - - - - - - - 

Інші 304,9 9,6 95,4 5,0 49,0 7,2 11,2 2,0 

Всього 3175,9 100,0 1907,3 100,0 676,3 100,0 561,1 100,0 

 

Продовження таблиці 1.2 

Країна 

Рік 

2007 2008 2009 2010 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

млн. 

грн. % 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

Литва та 

Латвія 
- - - - - - - - 
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Росія  153,9 20,0 148,8 14,3 136,4 12,4 172,2 17,4 

Великоб

ританія 
261,6 34,0 339,2 32,7 369,2 33,4 298,0 30,1 

Німеччи

на 
123,1 16,0 218,9 21,1 172,4 15,6 110,7 11,2 

США 61,6 8,0 27,6 2,7 25,1 2,3 19,4 2,0 

Польща  - - 23,3 2,2 18,5 1,7 13,8 1,4 

Франція 30,8 4,0 43,5 4,2 67,8 6,1 53,0 5,3 

Австрія 61,6 8,0 101,7 9,8 91,7 8,3 49,9 5,0 

Швейцар

ія 
23,1 3,0 31,2 3,0 98,5 8,9 121,4 12,2 

Казахста

н 
- - 29,4 2,8 20,6 1,9 7,8 0,8 

Бельгія - - 19,4 1,9 21,7 2,0 20,7 2,1 

Йорданія - - - - - - 21,5 2,2 

Інші 53,9 7,0 54,9 5,3 82,1 7,4 102,8 10,4 

Всього 769,5 100,0 1037,9 100,0 1104,0 100,0 991,2 100,0 

 

Продовження таблиці 1.2 

Країна 

Рік 

2011 2012 2013 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

Обсяг премій, 

переданих 

нерезидентам 

млн. 

% 

млн. 

% 

млн. 

% грн. грн. грн. 

Литва та Латвія - - - - - - 

Росія  222,7 18,8 250,6 19,4 632,1 38,7 

Великобританія 322,3 27,2 251,1 19,4 238,8 14,6 

Німеччина 132 11,2 219,7 17,0 251 15,4 

США 24,2 2,0 59,9 4,6 38,8 2,4 

Польща  14 1,2 20,2 1,6 12,3 0,8 

Франція 74 6,3 83,2 6,4 4,7 0,3 

Австрія 82,3 7,0 100,7 7,8 90,3 5,5 

Швейцарія 142,5 12,0 136,8 10,6 182,4 11,2 

Казахстан 9,1 0,8   0,0   0,0 

Бельгія 14,6 1,2 20,3 1,6 22,9 1,4 

Йорданія 33 2,8 23,3 1,8   0,0 

Італія 18,3 1,5 10,4 0,8 10,8 0,7 

Ірландія 14,2 1,2 10,8 0,8   0,0 

Нідерланди 12,4 1,0 18,8 1,5 19,3 1,2 

Чеська Республіка 12,1 1,0 23,3 1,8 22,6 1,4 

Індія 6,9 0,6   0,0   0,0 

Іспанія 6,3 0,5   0,0 12,4 0,8 

ОАЄ 4,8 0,4   0,0   0,0 



23 

Швеція 3,9 0,3   0,0   0,0 

Інші 33,2 2,8 62,9 4,9 96 5,9 

Всього 1182,8 100 1292 100 1634,4 100 

 

По-третє, розглянемо структуру перестрахування ризиків у 

нерезидентів (таблиця 1.2), що дозволить провести аналіз впливу діяльності 

закордонних перестраховиків на розвиток національного перестрахового 

ринку. На основі дослідження статистичних даних, представлених в 

зазначеній таблиці 1.2, можна констатувати постійну волатильність 

напрямікв здійснення перестрахування резидентами. Крім того, протягом 

2003 та 2004 років активне залучення перестраховиків-нерезидентів 

відбувалось лише з метою легалізації доходів, отриманих кримінальним 

шляхом, а також відтоку фінансових ресурсів з країни. Так, в розрізі Литви і 

Латвії, які в своїй більшості використовувались із зазначеною метою, частка 

премій, переданих у перестрахування, становила не менше 75% від обсягу 

розглянутої сукупності. Переломним моментом для перестрахування в межах 

даних країн стало прийняття Постанови [318]  у 2004 році, яка забороняла 

проводити операції перестрахування у нерезидентів, рейтинг яких не 

відповідав поставленим вимогам нагляду за страховою і перестраховою 

діяльністю. 

Протягом розглянутого часового діапазону різні закордонні країни 

приймають на перестрахування неоднорідні за обсягами ризики від 

українських страховиків. Так, в розрізі США, перестраховики даної країни до 

2006 року постійно проявляли все більше зацікавлення в роботі з 

українськими компаніями, нарощуючи обсяги взятих на перестрахування 

ризиків. За показниками 2006 року показник структури перестрахування 

ризиків у нерезидентів (США) становив 134,66 млн.грн., що на 24% більше 

значення даного показника на початок розглянутого часового діапазону. В 

той же час, встановлена тенденція до зростання обсягів перестрахування 

ризиків українських компаній перестраховиками з США порушувалась у 
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2008 році, починаючи з якого спостерігалось постійне поступовне зменшення 

частки перестрахування ризиків. 

На відміну від США, інші перестраховики-нерезиденти нарощували 

частку прийнятих у перестрахування ризиків від учасників вітчизняного 

перестрахового ринку. В першу чергу, зазначена тенденція була характерна 

для Німеччини. Так, на початку розглянутого часового діапазону (у 2003 

році) німецькі страхові компанії отримали 1% загального обсягу страхових 

премій, взятих на перестрахування, що на 193,6 млн.грн. (21,1%) менше 

значення цього ж показника у 2008 році. Причиною виявленої динаміки в 

розрізі премій, отриманих перестраховиками з Німеччини виступає політика 

однієї з трьох найбільших компаній в галузі перестрахування ризиків Munich 

Re – перестраховика-нерезидента багатьох країн світу в цілому та України, 

зокрема. Поряд із зазначеними зростаючими тенденціями зростання частки 

премій, переданих німецьким перестраховикам, в кризовий період часу 

значення даного показника зменшилось як за абсолютним значенням, так і у 

відносних величинах. 

Наступним, але не менш важливим перестраховиком-нерезидентом 

виступають страхові компанії з Великобританії, на частку премій, які вони 

отримали від українських контрагентів, припадає не менше 30% усіх премій, 

що за абсолютним значенням становить 260 млн. грн. 

В розрізі частки премій, переданих російським страховим компаніям на 

перестрахування протягом розглянутого часового діапазону, спостерігається 

скорочення даного показника з рівня не менше 29% на початку аналізованого 

періоду (у 2005, 2006 роках) майже вдвічі - до 14,3% у кризовий 2008 рік. 

Причиною зазначеної тенденції до зменшення обсягів перестрахування 

виступають нормативні заборони перестрахування ризиків у нерезидентів, 

що не входять до складу СОТ, які набули актуальності у зв’язку із вступом 

України до даної міжнародної організації. [277]. Пожвавлення частки премій, 

переданих російським страховим компаніям спостерігалось лише у 2010 році. 
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В рамках розгляду питання аналізу структури перестрахування ризиків 

у нерезидентів, набуває необхідності дослідження перестраховиків-

нерезидентів з Польщі, Франції, Австрії, Казахстану, які за показником 

частки премій, переданих у перестрахування компаніями із зазначених країн, 

займають 12,5%. В розрізі інших перестраховиків-нерезидентів з інших 

країн, заслуговує на увагу Бельгія, оскільки починаючи з 2006 року 

компаніями даної країни було передано не менше 2% страхових премій. 

 

Рисунок 1.4. Рівень виплат, здійснених перестраховиками резидентами та 

нерезидентами (складено автором на основі 173-178, 286-288) 

 

По-четверте, розглянемо показник - рівень виплат, здійснених 

перестраховиками резидентами та нерезидентами протягом досліджуваного 

часового діапазону (рисунок 1.4). В розрізі загальної характеристики даного 

показника варто зауважити встановлення його на рівні менше 11%, що є 

підтвердженням факту прибуткового функціонування вітчизняних компаній 

на перестраховому ринку. Крім того, необхідно зазначити, що специфічною 

рисою українських перестрахових компаній виступає перевищення рівня 

прибутковості над загально ринковими в межах глобального перестрахового 

ринку. Так, значення рівня виплат страхових відшкодувань в результаті 

настання стахових випадків в середньому за досліджуваний період часу склав 
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8,7%, в той час як в розрізі перестраховиків-нерезидентів даний показник 

постійно зростав і сягнув у 2007 році 42,3% величини зібраних премій, після 

чого почав поступово знижуватись. 

Виявлені тенденції в розрізі розглянутого показника рівня виплат, 

здійснених перестраховиками резидентами та нерезидентами, дозволяють 

зробити висновок про неефективне проведення перестрахових операцій, 

незважаючи на їх високу рентабельність, а також нецільове використання 

перестрахування з метою визначення оптиміьних підходів до оподаткування 

та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. 

Таблиця 1.3 - Характеристика діяльності перестрахових брокерів у 

розрізі перестрахових платежів та страхових виплат в Україні (складено 

автором на основі 99-101, 173-178, 286-288) 

Показники 
Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Перестрахові платежі (премії, 

внески), отримані 

перестраховиками резидентами 

та нерезидентами за договорами 

перестрахування, укладеними 

брокером на користь 

перестрахувальників, тис. грн. 

151930

,9 

249942

,0 

263284

,8 

300255

,7 

228211

,7 

267920,

08 

368905,

90 

428112,

10 

Частка в загальному обсязі 

премій, переданих в 

перестрахування, % 

2,7 3,9 2,9 3,4 2,1 4,54 14,62 4,90 

Перестраховики-резиденти, тис. 

грн. 

75553,

1 

123259

,1 

84755,

8 

35432,

7 

12515,

4 

12351,3

3 
4859,70 5593,90 

Частка в загальному обсязі 

премій переданих 

перестраховикам-резидентам, % 

1,5 2,2 1,1 0,5 0,1 0,05 0,01 0,01 

Перестраховики-нерезиденти, 

тис. грн. 

76377,

8 

126682

,9 

178529

,0 

264823

,0 

215696

,3 

255568,

75 

364046,

20 

422518,

20 

частка в загальному обсязі 

премій переданих 

перестраховикам-нерезидентам, 

% 

13,6 16,5 17,2 24,0 21,8 0,22 0,28 0,26 

Страхові виплати 

(відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами 

та нерезидентами за договорами 

перестрахування, укладеними 

брокером на користь 

перестрахувальників, тис. грн. 

284,2 1028,5 
20765,

2 

30772,

0 

84953,

2 

59686,1

9 

27288,6

0 

36350,5

0 

Частка в загальному обсязі 

страхових виплат, 

компенсованих 

перестраховиками, % 

0,1 0,2 2,2 3,2 16,7 8,16 5,07 7,47 
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Перестраховики-резиденти, тис. 

грн. 
8,8 0,0 128,9 369,4 162,1 0,00 0,00 

15959,2

0 

Частка в загальному обсязі 

страхових виплат, 

компенсованих 

перестраховиками-резидентами, 

% 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,00 0,00 18,73 

Перестраховики-нерезиденти, 

тис. грн. 
275,4 1028,5 

20636,

3 

30402,

6 

84791,

1 

59686,1

9 

27288,6

0 

20391,3

0 

Частка в загальному обсязі 

страхових виплат, 

компенсованих 

перестраховикам-

нерезидентами, % 

0,2 0,3 4,9 10,6 29,3 20,61 4,81 5,72 

 

 

По-п’яте, розглядаючи перестрахових брокерів і акцентуючи увагу на 

їх ролі в ефективній діяльності учасників перестрахового ринку (таблиця 

1.3), варто відмітити незначну частку премій перестраховиків, отриманих за 

участі брокерів протягом 2006 – 2013 років, яка коливалась в межах від 2% 

до 4%. В той же час, в розрізі аналізу показника пресій, сплачених як 

вітчизняним, так і закордонним перестраховикам, необхідно відмітити 

переважно більшу частку договорів перестрахування з нерезидентасми, 

укладених за участі посередників. Підтвердженням зазначеного факту 

виступають величини даного показника в межах від 13,6% до 24,0%  від 

обсягу всієї сукупності премій протягом аналізованого часового діапазону, на 

відміну від вітчизняних перестраховиків, на частку яких припадало 1,1-2,2%. 

Переходячи до аналізу такого показника характеристики 

функціонування брокерів на перестраховому ринку як розмір виплат, 

здійснених за їх участі, зазначимо встановлення даного показника на рівні 

3,2% від загального обсягу здійснених перестраховиками виплат. 

Визначальним аспектом зазначного показника виступає припадіння 99,9% 

виплат на користь закордонних перестраховиків. Аномальним для 

розглянутого часового ряду виступає 2010 рік, коли частка виплат за 

операціями перестрахування ризиків, здійснених за участі брокерів, сягнула 

16,7%. 
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Підсумовуючи наведений аналіз статистичних даних таблиці 1.3, 

необхідно зазначити наявність низького ступеня впливу перестрахових 

брокерів на формування та подальший розвиток перестрахового ринку 

України в той час, як потенціальні можливості даних посередників є досить 

значними. 

Проаналізувавши суб’єктів перестрахового ринку, виникає 

необхідність детального розгляду динаміки показників характеристики 

об’єктів даного ринку, які пропонується оцінити за наступними напрямками: 

аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного 

ринку перестрахування (таблиці В.1 – В.8 за період з 2003 р. по 2010 р., 

таблиці 1.4 за період з 2011 р. по 2013 р.); аналіз видів страхування, за якими 

перестрахування було здійснено за участю брокерів (таблиці В.9 – В.15 за 

період з 2006 р. по 2010 р., таблиці 1.5  за 2013 р.). 

Таблиця 1.4 - Аналіз об’єктів (видів страхування, які 

перестраховуються) українського ринку перестрахування в 2011-2013 р. [287] 

Показники 

Рік 

2011 

Частки 

страхових 

премій, які 

сплачуються  

перестраховикам, 

тис. грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам 

(внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 5 906 168,7 1 218 945,9 4 687 222,8 

Види страхування інші, ніж 

страхування життя 5 867 896,6 1 180 774,8 4 687 121,8 

Страхування життя 38272,1 38171,1 101,0 

 2012 

Всього з усіх видів страхування: 2 522 256,5 1 322 912,3 1 199 344,2 

Види страхування інші, ніж 

страхування життя 2 480 359,3 1 281 083,1 1 199 276,2 

Страхування життя 41897,2 41829,2 68 

 2013 

Всього з усіх видів страхування: 8 744 828,1 1 689 695,3 7 055 132,7 

Види страхування інші, ніж 

страхування життя 8 707 316,9 1 652 339,6 7 054 977,2 

Страхування життя 37511,2 37355,7 155,5 

 

Переходячи до аналізу першого із заначених показників в розрізі 

об’єктів перестрахового ринку, розглянемо загальний тренд щодо 
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перестрахування певних видів страхування ризиків. Так, найбільшу частку 

перестрахування мали ризики, пов’язані з добровільним страхуванням майна, 

оскільки протягом досліджуваного часового проміжку частка премій, 

переданих перестраховикам, складала в середньому за кожен рік 85% від 

обсягу всієї сукупності премій. Поряд із зазначеним видом страхування, на 

частку інших видів, а саме добровільного особистого страхування та 

страхування відповідальності, необов’язкового державного страхування, 

припадає незначна частка в обсязі не більше 25% загальної сукупності усіх 

ризиків. В розрізі останнього зазначеного виду страхування спостерігається 

відсутність переданих перестраховикам премій за розглянутий проміжок 

часу. 

Проводячи детальний аналіз структури премій, переданих 

перестраховикам, в розрізі добровільного страхування майна, необхідно 

зазначити наявність значної частки премій саме у перестрахуванні 

фінансових ризиків. Підтвердженням зазначеного факту виступає значення 

даного показника в середньому за досліджуваний проміжок часу не менше 

34% від обсягу всієї сукупності. Аномальними роками за зазначеним 

показником виступали 2003-2004 роки, оскільки в цей період частка премій, 

переданих перестраховикам, в розрізі добровільного страхування майна 

склала більше половини усіх ризиків. Порушення виявленої та описаної 

тенденції в межах структурних змін та кількісних варіацій видів ризиків 

спостерігалось починаючи з 2010 року. Це пов’язане, в першу чергу, зі 

зміною частки фінансових ризиків, а саме зменшення до рівня 2% від 

загального обсягу сукупності, або в абсолютному вираженні до рівня 1,4 млн. 

грн.. у порівнянні із попереднім роком. 

Переходячи до детального дослідження обсягів премій, передних 

вітчизняним та закордонним перестраховикам в розрізі кожного виду 

страхування, виникає необхідність констатування факту пріорітетності 

перестрахових компаній резидентів, починаючи з 2004 року в структурі усіх 
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видів страхування без врахування обов’язкового недержавного страхування, 

де переважали нерезиденти. Це стосується отримання більшої частки 

страхових премій, оскільки найбільші за обсягами збитків види ризиків 

(страхування цивільної авіації та страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 

внаслідок ядерного інциденту) в своїй більшості покривались за рахунок 

перестраховиків-нерезидентів. 

Таблиця 1.5 - Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було 

здійснено за участю брокерів в 2013 р. [99] 

Показник 

Рік 

2013 

Добровільне страхування 

О
б
о
в'

яз
к
о
ве

 

ст
р
ах

у
ва

н
н

я 

В
сь

о
го

  

ж
и

тт
я 

о
со

б
и

ст
е 

м
ай

н
о
ве

 

ві
д
п

о
ві

д
а

л
ьн

о
ст

і 

Перестрахові платежі (премії, 

внески), отримані 

перестраховиками резидентами 

та нерезидентами за договорами 

перестрахування, укладеними 

брокером на користь 

перестрахувальників, тис. грн., у 

т. ч.: 

0,0 693,7 264 253,5 22 791,1 140 373,8 
428 

112,1 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 3,9 4 446,4 1 143,6 0,0 5 593,9 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 689,8 259 807,1 21 647,5 140 373,8 
422 

518,2 

Страхові виплати 

(відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами 

та нерезидентами  за договорами 

перестрахування, укладеними 

брокером на користь 

перестрахувальників, тис. грн., у 

т. ч.: 

0,0 7,6 36 324,6 18,3 0,0 36 350,5 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 15 959,2 0,0 0,0 15 959,2 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 7,6 20 365,4 18,3 0,0 20 391,3 

Сума винагороди за надання 

посередницьких послуг у 

перестрахуванні, отриманих 

брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у 

т. ч.: 

0,0 28,3 9 866,1 2 034,6 5 229,4 17 158,4 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,6 452,6 36,0 109,2 598,4 
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Другим важливим показником в розрізі аналізу об’єктів 

перестрахового ринку виступає кількісна оцінка діяльності перестрахових 

брокерів в межах різних видів страхування (таблиці В.9 – В.15 за період з 

2006 р. по 2010 р., таблиці 1.5 за 2013 р.). Так, в розрізі перестрахування 

взятих на страхування майнових ризиків зазначені посередники проявили 

найвищий рівень активності, підтвердженням чого виступає прийняття 

показником питомої ваги зібраних премій, які отримали перестраховики за 

посередництвом перестрахових брокерів, на рівні 55% обсягу загальної 

сукупності зібраних премій. Визначальним аспектом динаміки розглянутого 

показника виступає початок у 2008 р. проведення операцій з 

перестрахування життя, підтвердженням чого виступає укладення угоди по 

лайковому перестрахуванню, за умовами якої закордонний перестраховик 

отримав величину страхової премії в розмірі 1509,4 тис. грн., в той час, як 

130,6 тис. грн. отримав перестраховий брокер за надані послуги. Протягом 

подальших двох років розглянутого часового діапазону перестрахування 

лайкових видів страхування не здійснювалось.  

Аналізуючи структуру сум отриманих винагород брокерами на 

перестраховому ринку, зазначимо припадіння найбільшої часкти на операції 

в розрізі особистого страхування, в межах якого середньорічний обсяг 

винагороди протягом розглянутого періоду часу становив 578 грн. 

Зазначений факт виступає свідченням активізації перестрахових операцій за 

участі посередників. 

Наступним важливим аспектом дослідження розвитку перестрахового 

ринку як об’єкту економіко-математичного моделювання виступає 

ідентифікація та аналіз проблемних аспектів та можливих напрямків їх 

подолання. Розглянемо детально кожен із аспектів поставленого завдання. 

Так, на основі дослідження сучасної економічної літератури, можна 

виділити наступні проблемні моменти подальшого розвитку перестрахового 

ринку. 

По-перше, в процесі функціонування універсальних перестраховиків 

спостерігається слабкий рівень розвитку операцій перестрахування ризиків 

та наявність недовіри страховиків до перестраховиків. Шляхом вирішення 
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зазначеної проблеми виступає як введення процедури ліцензування 

перестрахової діяльності, так і створення спеціалізованих перестрахвоих 

компаній. Запровадження зазначених напрямків сприятиме поступовому 

удосконаленню вітчизняного механізму здійснення перестрахових операцій 

та трансформації ринку професійних перестраховиків. 

По-друге, в розрізі показників функціонуваня перестрахових компаній 

спостерігається недостатній рівень капіталізації, що проявляється у 

зниженні можливості перестраховувати великі за обсягами ризики, 

отриманні низької частки обсягів перестрахування від закордонних 

страхових компаній, а також високому ступеню впливу обсягу ризиків, що 

перерозподіляються на внутрішньому перестраховому ринку, на діяльність 

перестрахових компаній. Крім того, недостатність капіталізації 

перестраховиків-резидентів супроводжується значними втратами премій, 

що передаються перестраховикам-нерезидентам. Подолання зазначених 

проблемних аспектів, в першу чергу, пов’язане з проведеням змін 

законодавчого характеру в розрізі посилення вимог щодо розміру 

статутного капіталу та страхових резервів. Значний вплив на подолання 

низького рівня капіталізації вітчизняних перестрахових компаній виступає 

консолідація перестрахового ринку, що призведе до створення потужних 

перестраховиків з фінансової точки зору, а також формування державної 

перестрахової компанії зі значними обсягами фінансових ресурсів. 

Впровадження перелічених напрямків подальшого розвитку вітчизняного 

перестрахового ринку дозволить збільшити місткість даного ринку, 

перестраховувати значні за обсягами ризики не тіьки на вітчизняному, але і 

на глобальному ринку. В той же час, функціонування державної 

перестрахової компанії сприятиме перерозподілу специфічних видів ризиків 

(з невизначеним значенням імовірності їх настання) та підвищення рівня їх 

страхування. 

По-третє, функціонування перестрахового ринку України 

супроводжується неефективністю застосування операцій перестрахування 

ризиків, що проявляється в незнаній частці страхових компаній, які 

використовують перестрахування в межах забезпечення своєї фінансової 
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стійкості, а також неціловому використанню перестрахових операцій з 

метою дегалізації кримінальних доходів та мінімізації оподаткування. 

Значне місце в неефективному використанні перестрахування займає 

відсутність економіко-математичних моделей оптимізації страхового 

портфеля та управління рівнем платоспроможності компаній за рахунок 

використання перестрахових операцій. Шляхами подолання вказаниї 

недоліків пропонується активне застосування закордонних робіт та досвіду 

в розрізі моделювання фінансової стійкості за рахунок використання 

перестрахування та розробці відповідних положень та рекомендацій. Крім 

того, підтримка перестрахової діяльності з боку держави сприятиме 

запобіганню нецільового застосування перестрахування. Наслідками 

впровадження запропонованих аспектів виступають формування 

збалансованого страхового портфеля, досягнення достатнього рівня 

фінансової стійкості та платоспроможності страхових компаній, а також 

створення потенціалу подальшого вдосконалення застосування 

перестрахування з метою стабілізації учасників перестрахового ринку. 

По-четверте, в розрізі сформованих статутного капіталу та обсягів 

резервів спостерігається їх низька якість та недостатня ліквідність, що може 

призвести до посилення нормативних вимог та процесу контроля за 

здійснення перестрахових операцій. Подалати даний проблемний аспект 

функціонування вітчизняного перестрахового ринку можна за рахунок 

гарантування виконання взятих перестраховиками зобова’язань щодо 

строків та повноти відшкодування збитків у випадку настання 

несприятливих подій, а також досягнення цілеспрямованості використання 

сформованих страхових резервів. 

По-п’яте, в межах перестрахування соціальнонебезпечних ризиків 

відсутній механізм діяльності перестрахових пулів та недостатній рівень 

розвитку посередників на перестраховому ринку, операцій, що 

здійснюються за їх участі. Для подолання зазначених проблем держава має 

стимулювати створення та функціонування перестрахових пулів, здатних 

перестрахувати значні за обсягами автотранспортні, енергетичні, морські 

ризики, ризики природніх катастроф та сільськогосподарські ризики. Крім 
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того, виникає необхідність підвищити рівень поінформованості учасників 

перестраховоого ринку в розрізі ефективності залучення перестрахвоих 

брокерів та сворення ефективної бази регулювання та контролю за 

дільністю посередників на даному ринку. Перевагами впровадження 

зазначених аспектів виступає посилення захисту страхувальників від 

ризиків катастрофічного масштабу та формування ефективної системи 

перестрахування ризиків перестаховими пулами. Крім того, можна буде 

значо підвищити обсяг перестрахових операцій за якісними та кількісними 

характеристиками, а також рівень забезпеченості пере страхового ринку з 

точки зору інформструктури та покращення комунікацій. 

По-шосте, у сфері перестрахування спостерігається низька якість 

підготовки фахівців юристів та актуаріїв, низький рівень конкуренції та 

відсутність виконання вимоги своєчасності та повноти здійснення 

страхових виплат. Перспективними шляхами подалання перелічених 

недоліків виспає як формування спеціальних навчальних центрів з 

підготовки відповідних фахівців, так і підтримка контрою державних 

органів щодо гарантування здійснення страхових виплат за рахунок 

виконання вимоги формування страхових резервів у визначених 

законодавством обсягах. Крім того, забезпечтит належний рівень 

конкуренції на перестраховому ринку можна шляхом контролю з боку 

держави процесу визначення обсягів тарифних ставок в межах вітчизняного 

перестрахового ринку. Це може призвести до підвищення ефективності 

перестрахових операцій за рахунок моделювання, пришвидшення процесу 

документообігу в даній галузі, підвищення обсягі перестрахування за 

рахунок досягнення гарантій впевненості страховиків у відшкодуваннф 

збитків при настанні страхової події, а такж забезпечення ринкових засад 

функціонування перестрахового ринку в Україні. 

По-сьоме, потребує вдосконалення існуючий стан регулювання та 

контролю перестрахування на ринку, що проявляється у низькому рівні 

поінформованості суб’єктів щодо рейтингу перестраховиків та поточного 

рівня стійкості, недосконалість нормативно-правової бази. Шляхами 

подолання зазначених проблем функціонування перестрахового ринку в 
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Україні є наступні: здійсного потсійного поточного моніторингу 

перестрахової діяльності державними органами, постійне здійснення 

превентивних заходів подолання можливих порушень. Крім того, виникає 

необхідність створення дієвої системи аналізу поточного фінансового стану 

компаній-учасників перестрахового ринку. Впровадження зазначених 

перспективних напрямків у практичну діяльність суб’єктів перестрахового 

ринку призведе до досягнення вимоги функціонування усіх компаній за 

однакових умов на ринку, що регулюється нормативно-правовими актами, 

будуть створені рівні можливості розвитку усіх перестраховиків на ринку. 

Підсумовуючи перелічені вище аспекти можна зробити висновок про 

почтковий етап розвитку сучасного перестрахового ринку в Україні. Саме 

тому одним із важливих питань постає проблема регулювання та розробки 

нормативно-правового забезпечення функціонування компаній на ринку, 

досягнення бажаного рівня якості надання перестрахових послуг, дуже 

низькому рівню капіталізації страхових компаній-учасників та 

недостатньою величиною місткості даного ринку. В розрізі дослідження 

подальших напрямків розвитку перестрахового ринку необхідно зазначити 

такі шляхи, як формування належного нормативно-правового забезпечення 

регламентації суб’єктів даного ринку. 
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РОЗДІЛ 2. ОЗНАКИ І ПРОБЛЕМИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ 

ПЕРЕСТРАХОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

 

Постійне збільшення обсягів здійснення страхових операцій та 

залучення до використання страховиками нових інструментів і методів 

актуарних розрахунків вимагає здійснення перерозподілу ризиків між 

декількома учасниками. Це пояснюється необхідністю підвищення якості 

надання страхових послуг, забезпеченням гарантованості і своєчасності 

страхових виплат, а також прагненням страхових компаній підтримки 

відповідного рівня ефективність функціонування в конкурентному 

середовищі. Значна частка операцій страхування великих за обсягами 

ризиків, взятих на себе страховиками, виходить за межі внутрішнього 

страхового ринку, не відповідаючи визначеним нормам регламентації. Саме 

тому виникає необхідність не лише відокремлення ринку перестрахування в 

рамках ринку фінансових послуг, а також визначення його особливостей і 

характерних рис. 

Дослідженню питань аналізу страхового ринку, шляхам його 

подальшого розвитку та структурним змінам присвячені роботи авторів 

Базилевича В. Д., Базилевич К. С.[57], Власенко О. О.[105], Козьменко О. 

В.[194, 195], Позднякової Л. О.[293], Фурмана В. М.[364], Шахова В. В. [373] 

та інших дослідників. Аналіз останніх наукових публікацій, присвячених 

питанням трансформації учасників ринку фінансових послуг, показав, що 

додаткового дослідження потребує вплив відокремлення ринку 

перестрахування на зміну механізму, принципів і моделей функціонування в 

сучасних умовах, а також функцій наглядових органів. Отже, виникає 

необхідність визначення особливостей функціонування, принципів, методик і 

дієвого механізму управління якісними та кількісними змінами ринку 
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перестрахування на сучасній фазі його життєвого циклу і, як наслідок, 

відокремлення ринку перестрахування від страхового ринку. 

Визначення економічної категорії ринок перестрахування виступає 

складним поняттям, що включає різні аспекти здійснення перестрахових 

операцій, грунтується на основних засадах теорії страхування та відображує 

концептуальні підходи ринкових відносин. Отже, надання сутнісної 

характеристики даного поняття вимагає ґрунтовного вивчення та 

дослідження понять перестрахування та ринок. 

Розглянемо та проведемо детальний аналіз існуючих в сучасній 

економічній літературі підходів до формування категорії перестрахування. 

Так, на думку Карпінського Б.А. та Герасименко О.В., перестрахування 

виступає страхуванням одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) 

на визначених договором умовах ризику виконання всіх або 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 [183, с. 128]. 

Підтримуючи основні засади описаного вище підходу, Загородній А.Г. 

та Вознюк Г.Л. висвітлюють досліджуване поняття наступним чином [160, с. 

636]. Перестрахування – страхування страховиком в іншого страховика 

ризику щодо виконання своїх обов’язків перед страхувальником. Оскільки 

перестрахування надає можливість розподілити значні засовами обсягами 

ризики між кількома страховиками, то вчені пропонують трактувати 

розглянуту категорію особливою формою страхування, що передбачає 

вторинний перерозподіл ризиків як за разовими угодами (факультативне 

перестрахування), так і на підставі постійних договорів (договірне 

перестрахування). 

В цілому відображуючи сутнісну характеристику перестрахування у 

відповідності з розглянутими вище точками зору, але роблячи акцент саме на 

ризикованості страхового портфеля, вчені Мочерний С.В., Ларіна Я.С., 

Устенко О.А., Юрій С.І. розглядають дане поняття як комплекс економічних 
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(в т.ч. організаційних) відносин, за яких страхувальник бере на себе страхові 

ризики, частину відповідальності за якими передає на узгоджених умовах 

іншим страхувальникам з метою забезпечення збалансованого портфеля 

страхування і рентабельності цих операцій [267, с. 76]. 

 

Рисунок 1 – Систематизація існуючих підходів до тлумачення поняття 

перестрахування 

 

Послідовно переходячи до висвітлення категорії ринок, розглянемо 

особливості та поширені трактування даного економічного поняття. Так, 

авторами роботи [183, с. 165-167] Карпінським Б.А. та Герасименко О.В. 

пропонується ринок розглядати як підприємство сфери торгівлі, 

функціональними обов’язками якого є надання послуг по забезпеченню 

належних умов для здійснення продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів за цінами, що складаються в залежності від попиту і пропозиції, 

створення необхідних зручностей для їх купівлі. Виходячи з даного поняття, 

необхідно зазначити, що ринок трактується як певний суб’єкт 

господарювання, метою створення та функціонування якого виступає 

надання послуг та забезпечення належних умов для продавців і покупців в 

процесі купівлі-продажу товарів та послуг у відповідності до цін, 

сформованих на основі взаємодії між попитом і пропозицією.  

Протилежної позиції притримуються науковці [160, с.791], згідно з 

думкою яких, ринок – це сфера товарного обміну, де виникають і 

реалізуються відносини купівлі-продажу та здійснюється конкретна 

господарська діяльність щодо просування товарів і послуг від їх виробників 
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до споживачів, причому основними складовими ринкового механізму 

виступають попит, пропозиція і ціна.  

Продовжуючи аналіз висвітлених в сучасній економічний літературі 

[267, с. 250] засад щодо визначення економічної категорії ринок вважаємо 

доцільним звернути увагу на підхід, згідно з яким ринок пропонується 

трактувати наступним чином: регульована сукупність економічних відносин 

між фізичними та юридичними особами – суб’єктами різних типів і форм 

власності та господарювання в межах окремих країн і світового господарства 

з приводу організації та купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг 

відповідно до законів товарного виробництва. В той же час, авторами 

зазначається, що у випадку акцентування уваги на політологічному аспектів 

висвітлення даного поняття, ринок означає систему відносин економічної 

власності з приводу вторинного привласнення й відповідного відчуження у 

сфері обміну через механізм цін на товари і послуги, механізм інфляції, а 

також державного та наддержавного регулювання цін, попиту і пропозиції. 

 

Рисунок 1 – Систематизація існуючих підходів до тлумачення поняття 

ринок 

 

Оскільки ринок перестрахування виступає специфічним видом ринку, 

необхідності набуває розгляд сутнісних характеристик специфічних 

фінансових ринків. Отже, ринок капіталів трактується як фінансовий ринок, 
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що функціонує з метою проведення довгострокових вкладів та обігу цінних 

паперів. В свою чергу, ринок позикового капіталу являє собою систему 

економічних відносин, яка забезпечує акумуляцію вільних коштів, 

перетворення їх у позиковий капітал і його перерозподіл між учасниками 

процесу відтворення.  

Подібна тенденція розглядати ринок як систему економічних відносин 

прослідковується у визначенні такого специфічного ринку як валютний, що 

інтерпретується наступним чином: система соціально-економічних і 

організаційних відносин з купівлі-продажу іноземних валют та платіжних 

документів в іноземних валютах; механізм, за допомогою якого відбуваються 

міжнародні розрахунки у зовнішній торгівлі [183, с. 165]. 

Крім того, провести ґрунтовну систематизацію існуючих підходів в 

розрізі досліджуваного питання дозволить аналіз визначень наступних 

ринків. Так, інформаційний ринок – система економічних, організаційних і 

правових відносин щодо продажу і придбання інформаційних ресурсів, 

технологій, продукції та послуг [160, с. 795]. Іпотечний ринок – система 

організованих на певних принципах і правових нормах економічних 

відносин, які виникають під час купівлі та продажу фінансових зобов’язань, 

забезпечених нерухомістю. 

Ринок послуг – сукупність організаційно-економінчих і відносин 

економічної власності щодо організації та купівлі-продажу послуг, причому 

перші пов’язані з організацією купівлі-продажу цього особливого товару, 

другі виникають у процесі створення послуг та їх споживання (своєрідного 

привласнення). 

Враховуючи той факт, що ринок перестрахування базується на 

принципах і засадах теорії страхування, необхідності набуває дослідження 

поняття страхового ринку, який в сучасній економічній літературі 

трактується як система економічних відносин, які складають сферу 

діяльності страховиків і перестраховиків у певній країні, групі країн чи в 

міжнародному масштабі щодо надання страхових послуг страховикам. 
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Об’єктами купівлі-продажу на цьому ринку є страхові послуги, що 

надаються спеціалізованими страховими організаціями юридичним і 

фізичним особам.  

Наступним підходом виступає розуміння ринку як частини іншого 

більш масштабнішого ринку, на якому проводяться певні операції, 

здійснюється рух, перетворення та перерозподіл специфічних фінансових 

потоків, досягається компроміс між суб’єктами, що мають різні інтереси. 

Так, ринок цінних паперів – це частина ринку позикового капіталу, де 

здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів. Крім того, позабіржовий 

ринок розглядається як ринок цінних паперів, який складається дилерами, що 

здійснюють операції з цінними паперами компаній, які можуть бути чи не 

бути членами фондової біржі. 

Прикладами поширення розглянутого підходу до визначення 

специфічних ринків виступають наступні поняття: ринок банківських 

акцептів – частина ринку позикових капіталів, де здійснюється купівля-

продаж векселів та інших платіжних документів, що підлягають 

банківському акцептуванню. Ринок деривативів – частина ринку цінних 

паперів, на якому здійснюють операції з купівлі-продажу похідних цінних 

паперів [160, с. 792-793]. 

Паралельно з описаними вище підходами необхідності набуває аналіз 

підходу до тлумачення ринку як сфери надання специфічних послуг. 

Прикладом такого підходу виступає визначення страхового ринку – сфери 

надання послуг із страхування, здійснюваних страховими компаніями. 

Доповненням перших чотирьох підходів до визначення специфічних 

ринків (одним з яких виступає ринок перестрахування) виступає точка зору 

вчених [160, с.798, 801], згідно з якою пропонується трактувати розглянуте 

поняття як сукупність установ та фінансових інститутів щодо надання чи 

споживання специфічних послуг. Підтвердженням даного підходу є 

розуміння ринку фінансових послуг як діяльності державних установ та 

фінансових інститутів  щодо надання та споживання певних фінансових 
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послуг: професійних послуг на ринках банківських, страхових, 

інвестиційних, фондових та інших послуг щодо обігу фінансових активів. 

Крім того, наведена тенденція прослідковується у визначенні ринку праці, 

який розуміють як сукупність установ працевлаштування, підготовки кадрів, 

сприяння зайнятості, матеріальної підтримки непрацюючих. 

 

Рисунок 2 – Систематизація існуючих підходів до тлумачення 

специфічних фінансових ринків 

 

В сучасних умовах поширення глобалізаційних процесів механізмом 

забезпечення зрушень у світовій економічній діяльності виступає 

трансформація фінансових ринків. Вона полягає в тому, що постійно 

відбуваються не лише структурні зрушення, але й зміна ролі і меж 

функціонування основних учасників фінансових ринків. Так, ринок 

перестрахування, початком формування якого, а також систематичного 

використання перестрахових операцій, вважають кінець дев’ятнадцятого 

століття, поступово переходить від однієї до іншої фази життєвого циклу 

(див. табл..1): формування, поширення, відокремлення, зростання, зрілість, 

спадання, поглинання. На кожній із зазначених фаз життєвого циклу ринку 

перестрахування відбуваються зміни пріоритетних напрямків розвитку, ролі 

та функцій учасників ринку, а також відтворення стабілізаційних процесів. 

Таблиця 1 – Фази життєвого циклу ринку перестрахування 

Характеристика Фаза життєвого циклу 

Підходи до визначення специфічних ринків 

частина 

іншого 

більш 

масштаб

нішого 
ринку 

система 

соціально-

економіч-

них і 

організацій

них 

відносин 

механізм 

руху, 

перетворенн

я і 

перерозпо-

ділу 

фінансових 

потоків 

сфера 

надан-

ня 

специф

іч-них 
послуг 

сукупність 

установ та 

фінансових 

інститутів щодо 

надання чи 

споживання 

специфічних 

послуг 

підсистема 

зв’язків між 

суб’єктами 

господарюванн

я з приводу 

купівлі-

продажу 

специфічних 

послуг 
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Законодавче регулювання + + + + - - - 

Кількісні зміни - + + + + + + 

Якісні зміни - - + - - - + 

Зростання обсяів перестрахових операцій 

(фінансові потоки) 

- - - + + - + 

Залучення до використання страховиками 

нових інструментів і методів актуарних 

розрахунків 

+ + + + + - + 

Рівень конкуренції - - + + + - + 

Рівень ризику + + + + - + + 

Рівновага ринку перестрахування - - - - + - - 

 

На сучасному етапі розвитку ринок перестрахування проходить етап, 

коли кількісні зміни показників функціонування (поширення перестрахових 

операцій) переходять в якісні зміні (відокремлення та зміна ролі) в рамках 

ринку фінансових послуг. Характерними рисами сучасної фази життєвого 

циклу ринку перестрахування виступають: розподіл ризиків за обсягами і 

можливими наслідками на дрібні і великі як один із факторів відокремлення 

страхового ринку і ринку перестрахування; взаємодія внутрішніх та 

зовнішнього страхових ринків призводить до виникнення частини страхових 

операцій значних за обсягами ризиків, які вимагають розробки єдиних норм 

регламентації, виступаючи передумовою відокремлення ринку 

перестрахування. 

Отже, ринок перестрахування, на сучасній фазі його життєвого циклу, 

визначається як сукупність взаємовідносин між страховими компаніями, з 

одного бору, як страховиками, а з іншого, як страхувальниками, з метою 

перерозподілу значних за своїми обсягами і можливими наслідками ризиків; 

визначена сфера грошових відносин, де об’єктом укладення угод виступає 

страховий захист страхових компаній, формується попит і пропозиція на 

нього.  
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Формально трансформація ринку перестрахування, яка передбачає 

перехід до такої фази розвитку, як відокремлення, визначається формуванням 

нових аспектів і зміною існуючих в розрізі: 

- принципів функціонування в сучасних умовах; 

- моделей поведінки суб’єктів ринку; 

- механізму встановлення рівноваги та стратегій діяльності основних 

учасників ринку; 

- методик та інструментарію актуарних розрахунків щодо 

перестрахових операцій; 

- функцій наглядових органів; 

- напрямків формування та використання стабілізаційних фондів; 

- інформаційного поля прийняття управлінських рішень. 

В свою чергу, виділення перестрахування в окрему частину від 

страхового ринку супроводжується формуванням функцій, які здійснюються 

тільки на ринку перестрахування; функцій, які пов’язують страховий ринок і 

ринок перестрахування, а також розробкою методик досягнення однорідності 

перестрахових операцій. 

Таким чином, в умовах впливу глобалізаційних процесів на 

функціонування як внутрішнього, так і зовнішнього страхових ринків на 

сучасному етапі їх розвитку відбуваються структурні зрушення і зміна ролі 

основних структурних складових даних ринків. В першу чергу це пов’язане з 

перерозподілом значних як за своїми обсягами, так і можливими наслідками 

ризиків, що доводить необхідність відокремлення ринку перестрахування, 

визначення його особливостей і характерних рис на сучасній фазі життєвого 

циклу. Варто зазначити, що характерними рисами відокремлення ринку 

перестрахування від страхового як сучасної фази життєвого циклу 

виступають зміні принципів і моделей функціонування в сучасних умовах; 

механізму встановлення рівноваги та стратегій діяльності основних 

учасників ринку; методик та інструментарію актуарних розрахунків щодо 



45 

перестрахових операцій; надання наглядовим органам нових специфічних 

функцій. 
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РОЗДІЛ 3. ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У 

ПЕРЕСТРАХУВАННІ 

 

 

В сучасних умовах трансформації перестрахового ринку лише незначна 

частка питань теоретичного та практичного характеру його функціонування 

досліджена метаматичними методами. Це призводить до накопичення 

інформаційної бази кількісного оцінювання параметрів перестрахової 

діяльності в окремих напрямках розвитку, і, як наслідок, необхідності 

прийняття управлінських рішень в умовах неповноти інформації та 

невизначеності. Зазначені аспекти обумовлюють актуалізацію задачі 

ідентифікації невирішених раніше проблем функціонування перестрахового 

ринку як з економічної точки зору, так і в розрізі економіко-математичного 

моделювання шляхом розробки відповідного математичного забезпечення. 

Аналіз сучаних літературних джерел, присвячених дослідженню 

розвитку економіко-математичного забезпечення функціонування 

перестрахового ринку, результати якого детально висвітлені у підрозділі 1.3, 

дозволяє систематизувати існуючі проблеми на основі виділення наступних 

задач моделювання: 

- формалізація категорії ризику перестрахового ринку та розробка 

методологічних підходів до його оцінювання з урахуванням 

імовірнісного характеру основних системоутворюючих показників 

характеристики даного ризику; 

- дослідження параметрів функціонування ринку перестрахування 

(місткості, рівня відкритості та кількісної оцінки фінансової 

безпеки) як часових рядів, а також базуючись на складному 

характері взаємозв’язків між ними; 

- розробка методологічних засад досягнення стабільності на 

перестраховому ринку як компромісту між максимізацією 
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корисності суб’єктів даного ринку та мінімізацію ризиків в умовах 

фінансової кризи з урахуванням тенденцій попиту і пропозиції на 

перестрахову послуги, а також можливостей досягнення рівноваги; 

- моделювання організаційно-економічних засад конкуренції на ринку 

перестрахування з урахуванням цілочисловості кількісних 

характеристик даної категорії та нелінійності функцій, рівнянь і 

нерівностей, які математично формалізують зв’язки між учасниками 

розглянутого ринку; 

- визначення стратегічних напрямків розвитку перестрахового ринку 

в умовах невизначеності та неповноти інформації як в розрізі 

актуалізації та оптимізації структури активного перестрахування, 

так і досягнення рівноважної точки; 

- моделювання рівня взаємозв’язку ринку перестрахування, 

страхового ринку та банківського сектору, кожен з яких виступає 

складною динамічною системою, а також ідентифікація фінансових 

потоків, які кількісно описують виявлений взаємозв’язок. 

Розглянемо кожну із перерахових задач більш детально з точки зору 

концептуальної постановки проблеми та можливостей інструментарію 

економіко-математичного моделювання, які дозволяють їх вирішити з 

урахуванням визначених вимог та обмежень. Отже, оскільки однією із 

основних категорій економіко-математичного моделювання оцінювання та 

прогнозування розвитку перестрахового ринку виступає категорія «ризик 

перестрахового ринку» поряд із поняттями модель, математична модель, 

економіко-математична модель, моделювання, виникає необхідність 

математичної формалізації даного поняття та розробки методологічних 

підходів до його оцінювання, що є сутністю першої задачі. Крім того, при 

визначення ризику перестрахового ринку доцільно враховувати наступні 

обмеження та вимоги: 



48 

- надавати кількісне вимірювання рівня ризику, що враховує як 

ступінь досягнення бажаного результату, так і величину відхилення 

від значення прогнозного варіанту; 

- отримувати статичну та динамічну інтегральні оцінки ризику, які 

враховують як поточні превентивні заходи страхової (перестрахової) 

компанії, так і стратегічні напрямки його врахування та подолання; 

- ризик повинен бути можливим, що передбачає факт настання 

страхового випадку, так і можливість ненастання несприятливої 

події, описуючи імовірнісну природу даного поняття; 

- враховувати різні фази життєвого циклу несприятливої випадкової 

події, яка виступає об’єктом укладеної страхової угоди з 

відповідною страховою (перестраховою) компанією; 

- ризик має характеризуватись визначеним інтервалом можливих 

значень, мінімальною та максимальною граничними межами; 

- має бути проведена чітка якісна інтерпритація ступеня ризику в 

залежності від отриманої кількісної характеристики в залежності від 

різної комбінації міри досягнення максимально можливих значень в 

розрізі кожної окремо взятої кількісної характеристики; 

- враховувати фінансові потоки страхової (перестрахової) компанії 

різних обсягів та змістовного навантаження, які супроводжують та 

по-різному описують характер страхового випадку; 

- реалізація ризику не повинна бути обумовлена волевиявленням 

страховика, страхувальника чи будь-якої іншої зацікавленої особи; 

- надавати інформаційну базу прийняття менеджментом страхової 

(перестрахової) компанії науково обґрунтованих альтеративних 

управлінських рішень; 

- надавати можливість об’єктивно виміряти та кількісно оцінити 

наслідки реалізації ризику у випадку настання несприятливої події; 



49 

- можливість проведення оперативного і перспективного планування 

обсягів збитків в результаті настання страхового випадку і, як 

наслідок, формування обґрунтованого обсягу резервного фонду; 

- надання кількісної оцінки синергетичного ефекту ризику від 

одночасного виникнення фактів настання страхового випадку за 

декількома кількісними критеріями. 

Врахувати перелічені вище вимоги дозволяє застосування такого 

методу математичного моделювання економіки як імовірнісний підхід. Так, 

на основі застосування імовірнісного підходу запропоновано провести 

формалізацію ризику при здійсненні перестрахових операцій як комбінації 

трьох складових (імовірність настання страхового випадку; міра мінливості 

отриманого результату; ступінь відхилення від бажаного результату) у 

вигляді неявної функції – коефіцієнта контингенції. В межах імовірнісної 

оцінки проведення аналізу якісної характеристики ризику перестрахового 

ринку пропонується на основі застосування кількісної характеристики її 

ступеня, яка визначається на основі отриманих бінарних показників та 

Байєсовського (імовірнісного) підходу, який передбачає корегування 

поточного рівня ризику перестрахового ринку з урахуванням його значення 

за попередній період та уточнюючих показників поточного періоду. 

Наступною задачею дослідження ринку перестрахування як об’єкту 

моделювання виступає визначення параметрів функціонування ринку 

перестрахування таких як місткість, рівень відкритості та кількісна оцінка 

фінансової безпеки. Розкриття сутності поставленої задачі полягає у 

вирішенні ряду проблемних питань, результатом чого повинні виступати: 

- розрахунок показників оцінки сучасного стану та динаміки розвитку 

ринку; 

- дослідження однорідності та стаціонарності масиву даних в межах 

кожного із розглянутих статистичних показників як часового ряду; 

- отримання узагальненої характеристики ступеня мінливості 

розглянутого показника в сукупності;  
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- визначення індикатоів нестаціонарності часових рядів і, як наслідок, 

наявність значних піків та спадів; 

- отримання значень рівнів часового ряду, що не відповідають 

потенційним можливостям розглянутого ринку перестрахування і 

здійснюють суттєвий вплив на значення основних характеристик 

даного часового ряду; 

- дослідження можливості поступового розширення меж ринку, 

відхилення сучасного стану ринку від рівноважного; 

- врахування кризових явищ на ринку перестрахування України, 

можливе послаблення довіри до суб’єктів даного ринку; 

- ідентифікація коливальних тенденцій перестрахового ринку з 

урахуванням часового лагу повторення його піків та спадів. 

Перелічені вимоги пропонується виконати шляхом розгляду параметрів 

функціонування перестрахового ринку як часових рядів, тобто значень 

показників місткості, рівня відкритості та кількісної оцінки фінансової 

безпеки, впорядкових за часовим фактором. Отже, провести аналіз поточного 

стану та динаміки розвитку перестрахового ринку в розрізі зазначених 

параметрів пропонується на основі застосування інструментарію теорії 

часових рядів та моделювання економічної динаміки. Доцільність 

застосування ссаме зазначених методів обумовлена тим, що вони дозволяють 

дослідити систематичну і несистематичну компоненти часових рядів, 

виявити аномальні рівні, які свідчать про порушення загальноприйнятих 

тенденцій та можливих кризових явищах, кількісно відобразити подальші 

перспективи розвитку ринку, що є важливими напрямками даного 

дослідження. 

Крім того, специфічними особливостями кількісного оцінювання 

кожного із виділених параметрів функціонування перестрахового ринку 

виступають вимоги: 

- ідентифікація показників, які з найбільшим ступенем достовірності 

відповідають кількісній характеристиці місткості ринку 
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перестрахування та виступають основними факторами його 

функціонування; 

- групування виділених показників характеристики місткості ринку на 

дві підгрупи реальної та уявної складових; 

- надання кількісної характеристики взаємозв’язку між реальною та 

уявною складовими та прогнозування одночасно значень двох даних 

складових частин;  

- визначення узагальнюючої характеристики місткості ринку 

перестрахування; 

- розрахунок прогнозних значень місткості ринку перестрахування 

для різних імовірнісних тенденцій його подальшого розвитку; 

- формалізація причинно-наслідкових зв’язків між напрямками 

активного і пасивного перестрахування; 

- формування статистичної бази та проведення комплексного аналізу 

обсягів і напрямків здійснення активного та пасивного 

перестрахування; 

- визначення рівня відкритості ринку перестрахування як 

узагальнюючої характеристики кількісних оцінок активного і 

пасивного перестрахування; 

- оцінювання рівня фінансової безпеки перестрахового ринку як 

похідного від страхового; 

- побудова тренд-циклічної моделі часового ряду рівня фінансової 

безпеки перестрахового ринку та визначення короткострокових 

прогнозних значень досліджуваного показника. 

Переходячи до аналізу методів і моделей, які дозволяють врахувати 

необхідність побудови інтегрального показника характеристики певного 

параметру перестрахового ринку як узагальнення показників його оцінки, 

співставлення показників між собою та можливість їх порівняння, орієнтації 

на нормативні рівні, вважаємо доцільним зазначити актуальність 

застосування таксонометричного методу та теорії нечіткої логіки. Саме 
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даний підхід дозволяє провести комплексне поєднання різних за своєю 

сутністю показників, враховуючи підходи багатокритеріальної оптимізації, а 

також врахувати потенційні можливості підвищення значень місткості, рівня 

відкритості та кількісної оцінки фінансової безпеки на основі співіставлення 

з еталонним рівнем кожного із них. 

Послідовно переходячи до розгляду наступної проблеми застосування 

економіко-математичного моделювання у перестрахуванні, виникає 

необхідність розробки методологічних засад досягнення стабільності на 

перестраховому ринку як компромісту між максимізацією корисності 

суб’єктів даного ринку та мінімізацію ризиків в умовах фінансової кризи з 

урахуванням тенденцій попиту і пропозиції на перестрахову послуги, а також 

можливостей досягнення рівноваги. Досягнення поставленої мети 

розкривається у деталізації напрямків дослідження, які набувають 

актуальності в розрізі вирішення поставленої задачі. Так, пропонується 

вимоги до побудови математичних моделей формалізації зазначеної 

проблеми представити у вигляді наступного списку: 

- ідентифікувати математичне співвідношення кількісної оцінки 

функцій попиту і пропозиції на перестраховому ринку; 

- врахувати очікувану корисність страховика та очікувану корисність 

прибутку страхової компанії від надання страхових послуг; 

- відобразити сучасну позицію даного ринку відносно рівноважного 

стану та якісні зміни у структурі балансу учасників ринку; 

- врахувати  величину страхового активу, імовірність настання 

страхового випадку; частку страхових виплат страхувальника у 

структурі застрахованого активу; грошову оцінку об'єкта 

страхування та частку страхових внесків страховика у структурі 

застрахованого активу; 

- визначити основні тактичні і стратегічні напрямки розвитку ринку, 

умови ефективного функціонування в рамках конкурентного 

середовища; 
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- розрахувати параметри рівноважного стану національного 

перестрахового ринку, а також можливого відхилятися від точки 

рівноваги; 

- провести моделювання оптимального рівня величини страхового 

активу, який максимізує корисність страхової компанії при 

функціонуванні в рамках національного перестрахового ринку; 

- визначити умови встановлення рівноважної точки перестрахового 

ринку, що передбачає балансування між оптимальними позиціями 

страховиків і страхувальників, які іноді є суперечливими; 

- розрахувати величину формування резервів страховими компаніями, 

при якій можна визначити такий рівень частки страхових внесків 

страховика у структурі застрахованого активу, який обумовлює 

песимістичну та оптимістичну ситуації щодо імовірності настання 

несприятливого випадку; 

- дослідити статичну та динамічну стабільність рівноважної точки 

перестрахового ринку, визначити умови її порушення, альтернативні 

напрямки поведінки учасників ринку в різних імовірнісних 

ситуаціях. 

Отже, для вирішення задач прийняття рішень в умовах невизначеності, 

неповноти інформації, ризику, випадкових факторів впливу на результативну 

ознаку та необхідності кількісного опису пріорітетів при ранжуванні наборів 

перестрахових послуг принцип оптимізації процесів формування попиту, 

пропозиції, рівноваги на ринку в цілому та перестраховому зокрема 

будується на основі засад теорії корисності. Крім того, формалізація 

оптимізаційних процесів в цілому, та в теорії корисності зокрема передбачає 

застосування апарату математичного аналізу в розрізі активного 

використання диференціального числення, що обумовлює доцільність 

роробки математичних моделей зазначеного характеру. 

Поряд із описами вище аспектами функціонування перестрахового 

ринку значне місце приділяється процесам моделювання організаційно-
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економічних засад конкуренції. Оскільки кількісні характеристики даної 

категорії в більшості випадків описуються цілими числами, а взаємозв’язки 

між ними нелінійними функціями, рівняннями і нерівностями, доцільно 

розглянути методи цілочислового і нелінійного програмування з метою 

вирішення проблем в даній галузі дослідження, перелік яких представлений 

як необхідінсть: 

- ідентифікувати та визначати оптимальне значення узагальнюючого 

показника концентрації ринку перестрахування; 

- проводити математичне представлення поточного рівня 

монополізації ринку перестрахування; 

- враховувати більшість існуючих показників оцінки концентрації 

ринку в розрізі різних аспектів дослідження ступеня монополізації 

ринку; 

- надати комплексну оцінку ринкової концентрації і конкуренції 

ринку перестрахування, яка базується на мінімізації комплексного 

показника синтезу суми часток найбільших компаній по наданню 

окремих послуг на ринку та ступенем їх впливу на стан ринку 

перестрахування; 

- врахувати різні аспекти кількісного виміру ступеня концентрації 

ринку перестрахування (нерівномірність та невпорядкованість 

розподілу часток ринку між компаніями, ступінь розкиданості 

обсягів надання послуг зі здійснення операцій перестрахування) та 

специфічні особливості існуючих показників оцінки рівня ринкової 

влади (ступінь ринкової (монопольної) влади відповідної компанії, 

норма економічного прибутку на одиницю інвестованого капіталу, 

відхилення від конкурентної позиції); 

- врахувати неоднорідну структуру конкурентного середовища на 

ринку перестрахування шляхом дослідження так званого «ядра», 

характеризуючи досліджуваний ринок з позиції олігополії та 
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визначаючи ступінь нерівності між лідируючими компаніями на 

ринку. 

Переходячи послідовно до вирішення наступної проблеми 

застосування економіко-математичного моделювання у перестрахуванні, 

відмітимо необхідність визначення стратегічних напрямків розвитку 

перестрахового ринку в умовах невизначеності та неповноти інформації на 

базі побудови відповідних моделей. Основними вимогами до запропонованих 

моделей конкурентних стратегій поведінки учасників ринку перестрахування 

є наступні: 

- аналізу операційних і маркетингових стратегій їх поведінки на 

ринку перестрахування 

- можливість сформувати комплексну характеристику суб’єктів 

даного ринку, напрямків їх діяльності та перспектив подальшого 

розвитку, а також отримати об’єктивні відомості про операції 

перестрахування та обсяги їх надання на ринку  

- отримувати характеристику ефективності функціонування суб’єктів 

ринку перестрахування; 

- необхідність розробки науково-методологічного підходу до 

оптимізації кількості перестрахувань певного виду ризику з метою 

підвищення прибутковості функціонування перестрахових компаній 

- формалізувати допустимі межі прибутковості діяльності 

перестрахових компаній; 

- планування діяльності перестрахових компаній в рамках проведення 

ситуативного аналізу, який передбачає розробку таких напрямків як 

огляд конкурентного середовища і ділового клімату на ринку 

перестрахування; позиціювання перестраховиків на стратегічних 

ринках; аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз 

компаній та їх результатів; 

- реалізація стратегій діяльності перестрахових компаній у 

відповідності із поточним рівнем попиту на ринку перестрахування 



56 

- надавати можливість здійснення порівняння кількох стратегічних 

проектів за декількома параметрами. 

Таким чином, складний аналітичний вигляд функцій опису зв’язків між 

параметрами стратегій діяльності суб’єктів перестрахового ринку, 

необхідність виконання вимоги адекватності моделей, що досягається 

шляхом застосування нелінійних залежностей обумовлюють доцільність 

застосування нелінійного програмування як методу формалізацій 

стратегічних напрямків розвитку даного ринку з математичної точки зору. 

Останньою, але не менш важливою задачею дослідження 

перестраховго ринку за допомогою математичних методів і моделей виступає 

моделювання рівня взаємозв’язку ринку перестрахування, страхового ринку 

та банківського сектору, кожен з яких є складною динамічною системою, а 

також ідентифікація фінансових потоків, які кількісно описують виявлений 

взаємозв’язок, яке формалізується шляхом розкриття сутності наступних 

наступних аспектів: 

- дослідження структурних взаємозв’язків між основними 

показниками функціонування страхового та перестрахового ринку, 

ринку банківських послуг; 

- візуалізації структурних та функціональних зв’язків між 

характеристиками зазначених систем; 

- виявлення багатофакторних регресійних залежностей між 

ендогенними та екзогенними змінними моделі взаємозв’язку ринку 

перестрахування, страхового ринку та банківського сектору; 

- аналіз регресійних рівнянь, які відображують співвідношення 

структурної моделі у взаємозв’язку страхового ринку, ринку 

банківських послуг та соціальної сфери; 

- проведення аналізу стійкості моделі структурного аналізу. 

Ефективним інструментарієм виявлення взаємозв’язків між елементами 

складної системи, який надає можливість не лише кількісно формалізувати 

причинно-наслідкові залежності економічних показників на основі 
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проведення регресійного аналізу, але і реалізувати факторний аналіз та 

дослідити адекватність побудованої моделі структурного аналізу і перевірити 

статистичну значимість її параметрів, виступає моделювання структурними 

рівняннями. 
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Додаток В 

Об’єкти ринку перестрахування в Україні 

Таблиця В.1 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2003 р. [176, 76] 

Показники 

Рік 

2003 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 5416900,0 3175900,0 2241000,0 

Види страхування інші, ніж страхування життя 5393000,0 3152000,0 2241000,0 

Страхування життя 23900,0 23900,0 0,0 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 5244400,0 3065300,0 2179100,0 

Добровільне майнове страхування 4854000,0 2746300,0 2107700,0 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 3112300,0 1944700,0 1167600,0 

Добровільне страхування відповідальності 300500,0 241800,0 58700,0 

Добровільне особисте страхування 89900,0 77200,0 12700,0 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 148600,0 86700,0 61900,0 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 

 

Таблиця В.2 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2004 р. [177, 76] 

Показники 

Рік 

2004 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 11674071,4 1907249,5 9766821,9 
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Продовж. табл. В.2 

Види страхування інші, ніж страхування життя 11634054,7 1867278,7 9766776,0 

Страхування життя 40016,7 39970,8 45,9 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 11480795,5 1788555,2 9692240,3 

Добровільне майнове страхування 10252101,3 1544437,0 8707664,3 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 6121560,1 991484,7 5130075,4 

Добровільне страхування відповідальності 1196297,7 240183,2 956114,5 

Добровільне особисте страхування 32396,5 3935,0 28461,5 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 153259,2 78723,6 74535,6 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 

 

Таблиця В.3 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2005 р. [173, 76] 

Показники 

Рік 

2005 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 6046971,3 676307,2 5370664,2 

Види страхування інші, ніж страхування життя 6001765,4 631143,9 5370621,6 

Страхування життя 45205,9 45163,3 42,6 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 5808209,5 507940,0 5300269,5 

Добровільне майнове страхування 5498945,5 471073,7 5027871,8 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 2737949,7 2582635,6 155314,2 

Добровільне страхування відповідальності 261393,4 33254,4 228138,9 

Добровільне особисте страхування 47870,6 3611,8 44258,8 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 193556,0 123203,9 70352,1 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 

 

Таблиця В.4 
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Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2006 р. [174, 76] 

Показники 

Рік 

2006 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 5621621,1 561070,3 5060550,7 

Види страхування інші, ніж страхування життя 5583896,7 523553,7 5060342,9 

Страхування життя 37724,4 37516,6 207,8 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 5416466,8 438285,8 4978181,1 

Добровільне майнове страхування 5121506,7 392948,1 4728558,6 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 1976253,0 24795,9 1951457,1 

Добровільне страхування відповідальності 249216,6 41248,2 207968,4 

Добровільне особисте страхування 45743,6 4089,4 41654,1 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 167429,8 85268,0 82161,9 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 

 

Таблиця В.5 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2007 р. [178, 76] 

Показники 

Рік 

2007 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 6423957,2 769515,2 5654441,9 

Види страхування інші, ніж страхування життя 6381860,1 727873,9 5653986,1 

Страхування життя 42097,1 41641,3 455,8 

Продовж. табл. В.5 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 6152177,4 604926,2 5547251,2 
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Добровільне майнове страхування 5742901,3 525447,8 5217453,5 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 2192692,4 52674,2 2140018,2 

Добровільне страхування відповідальності 305501,0 71588,9 233912,1 

Добровільне особисте страхування 103775,1 7889,4 95885,6 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 229682,7 122947,8 106734,9 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 

 

Таблиця В.6 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2008 р. [286, 98, 

76] 

Показники 

Рік 

2008 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 9064608,2 1037829,6 8026778,6 

Види страхування інші, ніж страхування життя 9005541,0 979059,8 8026481,2 

Страхування життя 59067,2 58769,8 297,4 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 8739641,4 834359,1 7905282,3 

Добровільне майнове страхування 7993961,9 681282,3 7312679,6 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 2365613,1 55729,6 2309883,6 

Добровільне страхування відповідальності 639134,3 136026,8 503107,5 

Добровільне особисте страхування 106545,1 17049,9 89495,2 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 265899,6 144700,7 121198,9 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 
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Таблиця В.7 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2009 р. [287, 76] 

Показники 

Рік 

2009 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 8888405,3 1133260,3 7755144,9 

Види страхування інші, ніж страхування життя 8844078,7 1089376,6 7754702,1 

Страхування життя 44326,5 43883,7 442,8 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 8403584,4 889723,1 7513861,3 

Добровільне майнове страхування 7593846,6 723505,6 6870341,0 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 1624137,0 41496,2 1582640,7 

Добровільне страхування відповідальності 656308,4 145506,9 510801,5 

Добровільне особисте страхування 153429,4 20710,6 132718,8 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 440494,3 199653,5 240840,8 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 

 

Таблиця В.8 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) вітчизняного перестрахового ринку в 2010 р. [288, 76] 

Показники 

Рік 

2010 

Частки страхових премій, 

які сплачуються  

перестраховикам, тис. 

грн., у т. ч.: 

перестраховикам-

нерезидентам  

перестраховикам-

резидентам (внутрішнє 

перестрахування) 

Всього з усіх видів страхування: 10745242,1 1036797,2 9708444,9 

Види страхування інші, ніж страхування життя 10706146,5 998225,8 9707920,7 

Страхування життя 39095,6 38571,5 524,1 
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Продовж. табл. В.8 

Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 10325807,3 774904,5 9550902,8 

Добровільне майнове страхування 9539928,3 654696,5 8885231,8 

у т. ч. сплачено за фінансовими ризиками 213996,0 95396,4 118599,6 

Добровільне страхування відповідальності 594335,2 95786,1 498549,1 

Добровільне особисте страхування 191543,8 24421,9 167121,9 

Всього з недержавного обов’язкового страхування: 380339,2 223321,2 157018,0 

Державне страхування 0,0 0,0 0,0 

 

Таблиця В.9 

Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було здійснено за участю брокерів в 2006 р. [99, 76] 

Показник 

Рік 

2006 

Добровільне страхування Обов'язкове 

страхування 
Всього  

життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 7935,6 88566,4 17211,1 38217,7 151930,9 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,00 1309,29 66008,58 6823,78 1411,48 75553,11 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,00 6626,31 22557,85 10387,35 36806,25 76377,76 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами  за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 0,0 284,2 0,0 0,0 284,2 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,00 0,00 275,40 0,00 0,00 275,40 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг 

у перестрахуванні, отриманих брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

101,0 820,3 1896,4 1378,1 732,6 4928,5 

сплачені резидентами, тис. грн. 101,00 803,56 1874,97 1356,77 729,50 4865,80 
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Продовж. табл. В.9 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,00 16,78 21,47 21,37 3,10 62,72 

Кількість договорів перестрахування, укладених 

брокером із перестраховиками резидентами та 

нерезидентами на користь перестрахувальників, од, у 

т. ч.: 

0 19 818 85 110 1033 

з резидентами, од. 0 12 793 69 66 941 

з нерезидентами, од. 0 7 25 16 44 92 

 

Таблиця В.10 

Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було здійснено за участю брокерів в 2007 р. [99, 76] 

Показник 

Рік 

2007 

Добровільне страхування Обов'язкове 

страхування 
Усього  

життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 4848,7 139593,0 75916,8 29583,5 249942,0 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,00 4362,30 92263,20 26308,80 324,80 123259,10 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,00 486,40 47329,80 49608,00 29258,70 126682,90 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами  за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 0,0 1028,5 0,0 0,0 1028,5 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,00 0,00 1028,50 0,00 0,00 1028,50 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг 

у перестрахуванні, отриманих брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 24,6 4181,3 2703,2 933,6 7842,8 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,00 24,60 4181,34 2703,02 933,10 7842,06 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 0,70 
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Продовж. табл. В.10 

Кількість договорів перестрахування, укладених 

брокером із перестраховиками резидентами та 

нерезидентами на користь перестрахувальників, од, у 

т. ч.: 

0 22 672 77 11 782 

з резидентами, од. 0 22 671 74 3 770 

з нерезидентами, од. 0 0 1 3 8 12 

 

Таблиця В.11 

Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було здійснено за участю брокерів в 2008 р. [99, 76] 

Показник 

Рік 

2008 

Добровільне страхування Обов'язкове 

страхування 
Всього  

життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

1509,4 1018,7 171332,6 42120,2 47303,9 263284,8 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 51,4 71055,8 12554,5 1094,1 84755,8 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 1509,4 967,3 100276,8 29565,7 46209,8 178529,0 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами  за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 0,0 18568,9 259,8 1936,5 20765,2 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 128,9 0,0 0,0 128,9 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 0,0 18440,0 259,8 1936,5 20636,3 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг 

у перестрахуванні, отриманих брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

130,6 58,8 4923,6 1314,5 2804,9 9232,4 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 23,0 711,0 94,9 162,1 991,0 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 130,6 35,8 4212,6 1219,6 2642,8 8241,4 
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Продовж. табл. В.11 

Кількість договорів перестрахування, укладених 

брокером із перестраховиками резидентами та 

нерезидентами на користь перестрахувальників, од, у 

т. ч.: 

1 34 745 54 40 874 

з резидентами, од. 0 15 607 16 8 646 

з нерезидентами, од. 1 19 138 38 32 228 

 

Таблиця В.12 

Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було здійснено за участю брокерів в 2009 р. [100, 76] 

Показник 

Рік 

2009 

Добровільне страхування Обов'язкове 

страхування 
Всього  

життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 775,6 136561,5 70962,3 91956,3 300255,7 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 1,6 32953,9 968,5 1508,7 35432,7 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 774,0 103607,6 69993,8 90447,6 264823,0 

Страхові виплати, компенсовані перестраховиками 

резидентами та нерезидентами  за договорами 

перестрахування, укладеними брокером на користь 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 0,0 24218,6 122,0 6062,0 30402,6 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 0,0 24218,6 122,0 6062,0 30402,6 

Сума винагороди, отриманих брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 
0,0 46,6 6823,3 1279,2 3843,7 11992,8 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,2 626,1 40,5 67,6 734,4 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 46,4 6197,2 1238,7 3776,1 11258,4 

Кількість договорів перестрахування, укладених 

брокером із перестраховиками резидентами та 
0 12 347 81 56 496 
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нерезидентами на користь перестрахувальників, од, у 

т. ч.: 
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Продовж. табл. В.12 

з резидентами, од. 0 2 153 14 7 176 

з нерезидентами, од. 0 10 194 67 49 320 

 

Таблиця В.13 

Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було здійснено за участю брокерів в 2010 р. [101, 76] 

Показник 

Рік 

2010 

Добровільне страхування Обов'язкове 

страхування 
Всього  

життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 512,3 90372,9 16827,7 120498,8 228211,7 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 10415,1 1874,7 225,6 12515,4 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 512,3 79957,8 14953,0 120273,2 215696,3 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами  за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 0,0 79188,7 59,3 5705,2 84953,2 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0 162,1 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 0,0 79026,6 59,3 5705,2 84791,1 

Сума винагороди, отриманих брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 
0,0 19,5 6325,0 1294,0 2381,5 10020,0 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 851,3 63,7 158,2 1073,2 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 19,5 5473,7 1230,3 2223,3 8946,8 

Кількість договорів перестрахування, укладених 

брокером із перестраховиками резидентами та 

нерезидентами на користь перестрахувальників, од, у 

т. ч.: 

0 8 334 79 39 460 

з резидентами, од. 0 0 163 14 0 177 

з нерезидентами, од. 0 8 171 65 39 283 



113 

 

Таблиця В.14 

Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було здійснено за участю брокерів в 2011 р. [101, 76] 

Показник 

Рік 

2011 

Добровільне страхування Обов'язкове 

страхування 
Всього  

життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 583,9 132 821,4 15 946,9 118 567,9 267 920,1 

сплачені резидентами, тис. грн.  0,0 10 867,8 1 453,9 29,6 12 351,3 

сплачені нерезидентами, тис. грн.  583,9 121 953,6 14 493,0 118 538,3 255 568,8 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами  за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 0,0 58 017,4 930,9 737,9 59 686,2 

сплачені резидентами, тис. грн.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сплачені нерезидентами, тис. грн.  0,0 58 017,4 930,9 737,9 59 686,2 

Сума винагороди, отриманих брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 
0,0 9,4 13 515,6 1 341,8 4 338,0 19 204,8 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 845,9 15,3 151,7 1 012,9 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 9,4 12 669,7 1 326,5 4 186,3 18 191,9 

Кількість договорів перестрахування, укладених 

брокером із перестраховиками резидентами та 

нерезидентами на користь перестрахувальників, од, у 

т. ч.: 

0,0 12,0 288,0 56,0 53,0 409,0 

з резидентами, од. 0,0 0,0 123,0 3,0 14,0 140,0 

з нерезидентами, од. 0,0 12,0 165,0 53,0 39,0 269,0 

 

Таблиця В.14 
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Аналіз видів страхування, перестрахування за якими було здійснено за участю брокерів в 2012 р. [101, 76] 

Показник 

Рік 

2012 

Добровільне страхування Обов'язкове 

страхування 
Всього  

життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 833,3 152 621,2 110 353,1 105 098,3 368 905,9 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 4,4 4 848,9 6,4 0,0 4 859,7 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 828,9 147 772,3 110 346,7 105 098,3 364 046,2 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані 

перестраховиками резидентами та нерезидентами  за 

договорами перестрахування, укладеними брокером 

на користь перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 

0,0 0,0 26 576,0 712,6 0,0 27 288,6 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 0,0 26 576,0 712,6 0,0 27 288,6 

Сума винагороди, отриманих брокером від 

перестрахувальників, тис. грн., у т. ч.: 
0,0 33,8 9 861,0 1 845,2 3 873,6 15 613,6 

сплачені резидентами, тис. грн. 0,0 0,7 882,5 0,0 106,1 989,3 

сплачені нерезидентами, тис. грн. 0,0 33,1 8 978,5 1 845,2 3 767,5 14 624,3 

Кількість договорів перестрахування, укладених 

брокером із перестраховиками резидентами та 

нерезидентами на користь перестрахувальників, од, у 

т. ч.: 

0,0 15,0 314,0 64,0 77,0 470,0 

з резидентами, од. 0,0 1,0 108,0 1,0 12,0 122,0 

з нерезидентами, од. 0,0 14,0 206,0 63,0 65,0 348,0 

 

 


