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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розвитку еконо-

міки значно посилюється роль спроможності страхового ринку щодо забез-

печення як стабільної фінансової, операційної та інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання, так і соціальної захищеності населення країни. 

Питання ефективності функціонування страхового ринку в Україні зали-

шається актуальним, особливо зважаючи на певну непрозорість проведення 

операцій на ньому та суттєве зменшення обсягу послуг на ринку в результаті 

дії фінансової кризи.  

Враховуючи необхідність інфраструктурного перетворення страхового 

ринку, і як результат – виходу його на якісно новий рівень розвитку та подо-

лання наслідків фінансової кризи, актуальності набуває питання формування 

цілісної системи забезпечення фінансової стійкості всіх суб’єктів даного 

ринку та страхових компаній зокрема. Така постановка проблеми обумовлює 

необхідність пошуку інструментів впливу на систему складових забезпечення 

фінансової стійкості страховика. Одним з найбільш дієвих, багатофункціо-

нальних та раціональних інструментів, здатних забезпечити стабільну діяль-

ність страхової компанії, виступає перестрахування, оскільки лібералізація 

світового ринку фінансових послуг надає можливість проводити як роз-

міщення, так і прийняття ризиків в межах країни та за кордоном.  

Вагомий внесок у розвиток методологічних засад управління фінансо-

вою стійкістю страхових компаній та дослідження інструментів її забезпе-

чення здійснено такими вітчизняними та зарубіжними науковцями, як М. М. 

Александрова, В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, В. Д. Бігдаш, 

О. І. Барановський, Д. Бланд, О. О. Гаманкова, О. А. Гвозденко, Н. М. Внукова, 

Ю. М. Дьячкова, А. О. Єпіфанов, О. Д. Заруба, О. В. Козьменко, Н. І. Машина, 

А. Манес, О. В. Меренкова, М. В. Мних, Л. А. Орланюк-Малицька, 

Л. В. Нечипорук, С. С. Осадець, В. Й. Плиса, К. Пфайффер, Н. В. Ткачен-

http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Машина%20Н.І.&RefType=AvtList&RefValue=19198&BaseType=BookList
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ко, К. Є. Турбіна, Т. А. Федорова, Д. Д. Хемптон, В. В. Шахов, 

Л. В. Шірінян, Я. П. Шумелда та іншими. 

Разом з тим узагальнення напрацювань з даної проблематики, накопи-

чений досвід та отримані результати щодо використання операцій пере-

страхування як інструмента підвищення рівня фінансової стійкості страхови-

ка дозволяють зробити висновок про незавершеність досліджень у даному 

напрямку та актуалізують потребу його подальшого розвитку. Зокрема, вдос-

коналення вимагають: механізм проведення операцій перестрахування, іден-

тифікація проблем, шляхів їх вирішення та перспектив подальшого розвитку 

вітчизняного ринку перестрахування, розробка системи забезпечення фінан-

сової стійкості страховика, визначення впливу перестрахування на забезпе-

чення фінансової стійкості страхової компанії, дослідження ключових ас-

пектів розвитку нагляду, регулювання та контролю за проведенням перестра-

хових операцій в Україні. Крім того, існує об’єктивна необхідність розвитку 

науково-методичної бази оцінки рівня платоспроможності страхової компанії 

та процесу оптимізації структури страхового портфеля. 

Актуальність вирішення вказаних проблем та недостатній рівень їх 

теоретико-методологічного обґрунтування обумовили вибір теми, мети та за-

вдань дисертаційної роботи, підкреслюють її актуальність та значущість тео-

ретичних і практичних рекомендацій. 

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

таційне дослідження узгоджується з пріоритетними напрямами наукових ро-

зробок, що були здійснені в рамках наступних науково-дослідних тем 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 

України»: «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» 

(номер державної реєстрації 0102U006965); «Формування страхового ринку 

України в контексті сталого розвитку» (номер державної реєстрації 

0107U01213). 

До звітів за даними темами увійшли пропозиції дисертанта щодо: 

підготовки рекомендацій відносно удосконалення нормативно-правової бази 

http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9B.%D0%92.
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з питань запобігання та протидії відмиванню кримінальних доходів при 

здійсненні перестрахування; оптимізації портфеля страхової компанії на ос-

нові застосування операцій перестрахування; проведення факторного аналізу 

впливу структури страхового портфеля на фінансовий результат діяльності 

страхової компанії; формування ренкінгу фінансової стійкості страховика. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є фор-

мування і розвиток науково-методологічного забезпечення та удосконалення 

науково-методичних і практичних рекомендацій щодо управління фінансовою 

стійкістю страхових компаній на основі застосування механізму пере-

страхування. 

Поставлена мета дисертаційного дослідження зумовила доцільність 

вирішення таких завдань: 

 узагальнити теоретичні підходи до сутності, функцій, механізму, 

принципів проведення та класифікаційних ознак перестрахування; 

 проаналізувати та систематизувати сучасний стан, проблеми та пер-

спективи розвитку ринку перестрахування в Україні; 

 визначити особливості забезпечення фінансової стійкості страхової 

компанії; 

 дослідити роль і місце перестрахових операцій у системі забезпе-

чення фінансової стійкості страхової компанії; 

 поглибити методичний підхід до проведення ренкінгу фінансової 

стійкості страхової компанії; 

 розробити науково-методичний підхід до формалізації процесу за-

безпечення платоспроможності страхової компанії за рахунок застосування 

операцій перестрахування; 

 запропонувати методичні засади побудови оптимального страхово-

го портфеля на основі механізму перестрахування; 

 визначити додаткові фінансові потоки страхової компанії, утворені 

внаслідок управління фінансовою стійкістю на основі перестрахування; 
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 обґрунтувати шляхи удосконалення системи нагляду, регулювання 

та контролю за проведенням перестрахових операцій. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають у проце-

сі діяльності страхової компанії щодо забезпечення її фінансової стійкості. 

Предметом дослідження є теоретичні аспекти і науково-методичні пі-

дходи до перестрахувальної діяльності як механізму забезпечення фінансової 

стійкості страховика. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослі-

дження виступають: фундаментальні положення теорії фінансів та страху-

вання, теорії оптимізації, актуарних розрахунків; напрацювання вітчизняних і 

зарубіжних науковців, присвячені проблемам функціонування страхового і 

перестрахового ринків, сучасних концепцій страхового менеджменту, а та-

кож наукові праці вчених-економістів з дослідження умов забезпечення фі-

нансової стійкості та безпеки суб’єктів господарювання. 

У процесі дослідження застосовуються наступні сучасні методи: емпі-

ричних і теоретичних досліджень (аналіз, синтез і групування) – при розк-

ритті сутності, функцій, механізму та принципів проведення операцій пере-

страхування та дослідження ролі і місця перестрахування в процесі забезпе-

чення фінансової стійкості страховика; логічне узагальнення – при визначен-

ні особливостей забезпечення фінансової стійкості страхової компанії; порів-

няльний і статистичний аналізи – при дослідженні особливостей розвитку 

ринку страхування і перестрахування в Україні; моделювання – при розробці 

підходу до побудови оптимальної структури страхового портфеля компанії; 

регресійний аналіз – при визначенні чистого фінансового потоку страхової 

компанії та вдосконаленні засад формування ренкінгу фінансової стійкості 

страховика. 

Інформаційну та фактологічну базу наукового дослідження склали за-

кони України; укази Президента України; нормативні акти Кабінету Міністрів 

України; офіційні дані Національного банку України, Державної комісії з регу-

лювання ринків фінансових послуг України, Державної служби фінансового 
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моніторингу України, Державного комітету статистики України, Ліги страхових 

організацій, Моторного (транспортного) страхового бюро України та інших фі-

нансових організацій; статистичні звіти науково-дослідних установ та наукові 

публікації вітчизняних та закордонних дослідників з питань страхування і пере-

страхування. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у вирішенні науко-

вої задачі щодо розвитку теоретичних засад та науково-методичного інстру-

ментарію забезпечення фінансової стійкості страхових компаній за рахунок 

використання механізму перестрахування. 

До найбільш істотних результатів, що визначають наукову новизну, 

належать наступні положення: 

вперше: 

 запропоновано науково-методичний підхід до формування оптима-

льної структури страхового портфеля за допомогою операцій перестрахуван-

ня на основі розробки та застосування економіко-математичної моделі дивер-

сифікації основних елементів портфеля страховика, обмеженнями якої висту-

пають: рівень платоспроможності страховика, ступінь однорідності страхово-

го портфеля страховика, імовірність настання страхових випадків, вартість 

договору перестрахування, рівень дохідності портфеля страхової компанії, 

ризик збитковості страхового портфеля; 

удосконалено: 

 науково-методичний підхід до розрахунку точечної та інтервальної 

оцінок рівня платоспроможності страхової компанії, який, на відміну від іс-

нуючих, базується на ідентифікації ключових параметрів управління (страхо-

ві премії, належні перестраховикам, та страхові виплати, що компенсуються 

перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування), що пі-

двищує обґрунтованість рішень щодо регулювання і контролю платоспромо-

жності страхової компанії;  

 науково-методичні положення визначення ефективності перестра-

хових операцій, які, на відміну від існуючих, передбачають оцінку впливу 
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перестрахування на зміну ренкінгу фінансової стійкості страховика, розрахо-

ваного на основі нормування релевантних показників дотримання умов стій-

кого функціонування страхової компанії; 

набули подальшого розвитку: 

 формалізація фінансових потоків страхової компанії, утворених 

внаслідок здійснення перестрахових операцій, націлених на забезпечення фі-

нансової стійкості страховика. Це дозволило за допомогою застосування ін-

струментарію моделювання структурними рівняннями визначити кількісну та 

якісну оцінки напрямку впливу структури та обсягів потоків, отриманих вна-

слідок здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності стра-

хової компанії, на величину чистого фінансового потоку страховика; 

 науково-методичний підхід до здійснення факторного аналізу впли-

ву структури страхового портфеля компанії на фінансовий результат діяль-

ності страховика, який, на відміну від існуючих, дозволяє надати комплексну 

оцінку ефективності проведення кожного виду страхування в межах визначе-

ної структури страхового портфеля; 

 обґрунтування ролі та місця перестрахування в системі забезпечен-

ня фінансової стійкості страхової компанії шляхом визначення напрямків 

впливу перестрахових операцій на базові та додаткові умови фінансово стій-

кого функціонування страховика; 

 напрями впорядкування системи нагляду, регулювання та контролю 

за проведенням перестрахових операцій на основі здійсненого узагальнення 

сучасних тенденцій розвитку ринку перестрахування в Україні (за місткістю 

ринку, суб’єктами, об’єктами та обсягами операцій). Це дозволило обґрунту-

вати перспективні засади розвитку страхового нагляду в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає у використанні теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій 

щодо розробки цілісної системи управління фінансовою стійкістю страхових 

компаній на основі використання операцій перестрахування. Так, зокрема:      

1) розроблений підхід до формування оптимальної структури страхового 
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портфеля страхової компанії на основі операцій перестрахування; 2) запро-

поновано визначення точечної та інтервальної оцінок рівня платоспроможно-

сті страховика; 3) розроблений підхід ідентифікації фінансових потоків стра-

хової компанії сформований в результаті застосування перестрахування. 

Висновки та рекомендації дисертанта щодо вдосконалення законодав-

ства, розвитку правової освіти у сфері запобігання та протидії легалізації до-

ходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму впроваджені в 

практичну діяльність ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» (довід-

ка від 13.04.2011 № 355/9100); щодо розробки методичних підходів до оцінки 

платоспроможності страхових компаній – в діяльність Антикризового комітету 

Ліги страхових організацій України (довідка від 13.05.2011 № 89/ІІІ-6); щодо 

оптимізації структури портфеля страхової компанії на основі застосування опе-

рацій перестрахування – ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (довідка від 

10.05.2011 № 160); щодо врахування рівня використання перестрахових опера-

цій при визначенні ренкінгу страховика – в діяльність ТДВ «Страхова компанія 

«Надія» (довідка від 13.05.2011 № 40); щодо формування фінансових потоків 

страхової компанії, пов’язаних з управлінням її фінансовою стійкістю – 

у діяльність Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» (довідка від 

17.11.2010 № 253/109). 

Результати наукових розробок використовуються у навчальному про-

цесі ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 

України» при викладанні дисциплін: «Актуарні розрахунки», «Економіко-

математичне моделювання», «Економіко-математичні методи і моделі (опти-

мізаційні методи і моделі)» (акт від 27.01.2011), «Державний фінансовий мо-

ніторинг», «Страхові послуги», «Страхування» (акт від 26.01.2011). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною науковою роботою. Наукові положення, висновки, рекомендації 

і розробки, які виносяться на захист, одержані автором самостійно і відобра-

жені в опублікованих працях. Результати, опубліковані дисертантом у 

http://www.fin.uabs.edu.ua/dfm
http://www.fin.uabs.edu.ua/dfm
http://www.fin.uabs.edu.ua/sp
http://www.fin.uabs.edu.ua/str
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співавторстві, використані у дисертаційній роботі лише в межах особистого 

внеску. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисерта-

ційного дослідження оприлюднені, обговорювались і отримали схвальну 

оцінку на науково-практичних конференціях, серед яких: ІІ Міжнародна науко-

во-практична конференція «Якість економічного розвитку: глобальні та локаль-

ні аспекти» (2009 р., м. Дніпропетровськ); VIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Укра-

ины» (2009 р., м. Алушта); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Управління фінансами в умовах вступу до СОТ» (2009 р., м. Харків); ІV 

Міжнародна науково-практична конференція «Современные проблемы управ-

ления производством» (2009 р., м. Донецьк); VII Всеукраїнська науково-

практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» 

(2010 р., м. Черкаси); Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки 

України в умовах глобалізації» (2011 р., м. Харків).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисер-

таційного дослідження опубліковано в 16 наукових працях загальним обся-

гом 22,56 друк. арк., з яких особисто автору належать 6,52 друк. арк., у тому 

числі 2 колективні монографії, 6 статей у фахових виданнях, 6 публікацій у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 278 сторінок, у тому числі на 110 

сторінках розміщено 12 таблиць, 26 рисунків, 9 додатків та список літератури 

з 203 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В 

КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

СТРАХОВИКІВ 

 

 

1.1. Узагальнення теоретичної бази дослідження перестрахування 

 

 

В умовах сучасної трансформації світової фінансової системи страху-

вання залишається стратегічним видом економічної діяльності. Так, у біль-

шості розвинутих країн страховий ринок є другим за розмірами активів після 

ринку банківських послуг та одним з найбільших сегментів ринку фінансо-

вих послуг за обсягом інвестиційної діяльності. 

В умовах світової фінансово-економічної кризи страхування стає ви-

значальним інструментом розвитку держави з огляду захисту інтересів суспі-

льства та економіко-виробничої діяльності суб’єктів господарювання від не-

сприятливих подій різного роду. Саме страхові операції дають можливість 

акумулювати та ефективно розподіляти фінансові ресурси, необхідні для ві-

дшкодування понесених страхувальниками збитків. Подальший розвиток 

страхування та його перетворення на дієвий елемент фінансової системи, 

який здатен збільшити інвестиційний потенціал та добробут і багатство нації, 

повинен базуватись на ефективному механізмі регулювання фінансового ста-

ну страховиків. Збереження високого рівня фінансової стійкості та плато-

спроможності страхових компаній є основою як виконання їх зобов’язань пе-

ред клієнтами, так і досягнення економічної безпеки держави [189]. 

У свою чергу, здійснюючи операційну діяльність, більшість страхових 

компаній не мають можливості створити збалансований портфель ризиків, 

який би виключав можливості відхилення розрахункової збитковості від її 

фактичного рівня. Зазвичай, страховий портфель складається з ризиків, які є 
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різними за величиною, характером, імовірністю настання страхового випадку 

та ступенем концентрації на відповідній території. З метою вирівнювання об-

сягу відповідальності за прийнятими у страхування подіями та приведення у 

відповідність фінансових можливостей страхової компанії з масштабами 

страхового відшкодування, і як результат – забезпечення фінансової стійкості 

страховика, використовують операції перестрахування [10, 77, 197]. 

За допомогою перестрахування страховики мають можливість дивер-

сифікувати власний портфель ризиків, взяти на страхування ризики, відшко-

дування по яким перевищують їх фінансові можливості та своєчасно, і в пов-

ному обсязі розрахуватись за прийнятими зобов’язаннями. 

Роль операцій перестрахування зростає в розрізі процесу концентрації 

капіталу в промисловій і фінансовій сферах, і, як результат, збільшенню вар-

тості об’єктів страхування, розширення видів страхових послуг та випере-

джаючих темпів зростання потреб в розмірах страхового покриття над наро-

щенням статутного капіталу та страхових резервів страхових компаній [39, 

67, 115]. 

З кожним роком збільшується роль перестрахування як глобального 

механізму перерозподілу ризиків у просторі та часі. Сьогодні має місце тен-

денція зближення страхових і перестрахових ринків різних країн світу та 

уніфікації правил і вимог роботи на них. Даний процес дозволяє страховим 

компаніям використовувати можливості не тільки національного ринку пере-

страхування, місткості якого в більшості країнах недостатньо для покриття 

великих ризиків, а й потенціал міжнародних перестраховиків. 

Крім того, перестрахування забезпечує не тільки фінансову стійкість 

страхової компанії, а й сприяє захисту працівників компанії від звільнення, 

акціонерів від неотримання винагород у вигляді дивідендів, а держави від 

втрати податкових надходжень. Перестрахування, забезпечуючи стабільне 

функціонування страхового ринку, здійснює суттєвий вплив і на інші взає-

мопов’язані ринки фінансових послуг. Так, у банківській сфері за рахунок 

страхування забезпечується безпека заставного майна та об’єктів, які прид-
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бані в кредит. Також, значні обсяги коштів страхових компаній зберігаються 

на депозитних рахунках у банках, забезпечуючи нарощення ресурсної бази 

банківської системи. Вплив страхування на інвестиційний ринок відбувається 

в межах вкладання фінансових ресурсів страхових компаній (акумульованих 

в страхових резервах) в інструменти фондового ринку, забезпечуючи зрос-

тання попиту на цінні папери, які обертаються на фондових біржах, і, як на-

слідок, призводить до зростання обсягів торгівельних операцій на них [57, 

124, 184].  

Отже, перестрахування дозволяє отримати синергетичний ефект, 

який впливає як на економіку кожної країни окремо, так і на міжнародну фі-

нансову систему в цілому (рис. 1.1). 

 
Рис 1.1. Складові синергетичного ефекту від застосування перестрахових 

операцій (складено автором на основі [9, 39, 67, 115, 124, 184]) 

 

Подальше дослідження сутності, механізму, методів та видів перестра-

хування надасть можливість встановити оптимальні умови та методи засто-
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сування даних операцій для покращення фінансової стійкості страхової ком-

панії. 

Аналіз науково-методичних підходів до розуміння сутності пере-

страхування, систематизованих нами в таблиці – А.1 додатку А, дозволяє 

стверджувати, що загальновизнаного та усталеного підходу до визначення 

даної економічної категорії як у вітчизняній, так і у зарубіжній економічній 

літературі не існує. Більшість авторів, зокрема: Базилевич В. Д. [11], Балаба-

нов І. Т. [13], Борисова В. А. [28], Василишин Р. Д. [30], Гінзбург А. И. [51], 

Горбач Л. М. [57], Грищенко Н. Б. [59], Дьячкова Ю. М. [67], Заруба О.Д. 

[77], Машина Н. І. [112], Осадець С. С. [124], Плиса В. Й. [131], Сплєтухов 

Ю. А. [164], Шахов В. В. [188] визначають перестрахування як складову час-

тину страхової діяльності. Разом з тим, останнім часом, з’явився цілий ряд 

наукових робіт, в яких перестрахування розглядається відокремлено від тра-

диційних операцій страхування: як окремий вид фінансової діяльності (Ко-

зьменко О. В. [98]), а також як база для формування специфічного сегменту 

страхового ринку (Ткаченко Н. В. [176]). Трактування перестрахування як 

окремого виду діяльності пояснюється тим, що воно представляє собою но-

вий вид послуг, пов’язаних з укладанням нового договору – договору пере-

страхування, і не пов'язаних з первинним страхуванням. Так, страховик є 

безпосередньо відповідальним перед страхувальником, а перестраховик – 

лише перед страховиком. У більшості випадків відповідальність страховика 

перед страхувальником та перестраховика перед страховиком не збігається 

не якісно, не кількісно. Під час перестрахування формується попит на нові 

продукти серед нових суб’єктів господарювання (страхові компанії, пере-

страхові брокери, універсальні страхові компанії, професійні перестраховики 

та перестрахові пули). 

Розглядаючи сутність перестрахування в розрізі аналізу суб’єктів дано-

го процесу, необхідно зазначити, що лише Осадець С. С. [124], який, повніс-

тю підтримує визначення перестрахування, запропоноване в ст. 12 Закону 

http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Гинзбург%20А.И.&RefType=AvtList&RefValue=14198&BaseType=BookList
http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Машина%20Н.І.&RefType=AvtList&RefValue=19198&BaseType=BookList
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України «Про страхування» [159], визначає міжнародний характер перестра-

хових операцій і звертає увагу на можливість перестрахування ризиків у не-

резидентів, якщо вони мають відповідний статус страховика або перестрахо-

вика в країнах, де вони зареєстровані. 

Аналізуючи перестрахування як систему відносин, зауважимо, що на 

думку авторів робіт [30, 57, 77] перестрахування виступає лише як система 

відносин між страховиками з приводу передачі частини відповідальності за 

прийнятими ризиками, інші автори, зокрема Базилевич В. Д. [11], Балабанов 

И. Т. [13], Гінзбург А. И. [51], Грищенко Н. Б. [59], Шахов В. В. [188] уточ-

нюють дану систему відносин категорією «економічні» (система економіч-

них відносин), підкреслюючи фінансову основу процесу перестрахування, під 

час якого відбувається перерозподіл ризиків і грошових фондів страховиків. 

Поряд із зазначеною трактовкою, Дьячковою Ю. М. [67] сутність категорії 

перестрахування висвітлюється з урахуванням того, що страховик, передаю-

чи частину ризику іншому страховику (перестраховику), укладає договір пе-

рестрахування, розширюючи значення перестрахування до особливого виду 

договірних економічних відносин. 

Інші науковці [124, 131, 164] вважають, що перестрахування – це про-

довження страхових відносин, відзначаючи, що в процесі перестрахування 

суб’єктами відносин є вже не страхувальник і страховик, а тільки страхові 

компанії, які діють на визначених, під час передачи ризиків, умовах. 

Розглядаючи перестрахування як систему відносин, окремі автори, на-

жаль, обмежуються дослідженням лише першої стадії цього процесу і не вра-

ховують перерозподіл ризику в процесі подальшого перестрахування, що сут-

тєво звужує розуміння перестрахування. На нашу думку, в процесі перероз-

поділу ризиків, переданих страхувальником страховику, бере участь не одна 

перестрахова компанія, особливо якщо це ризики, пов’язані з екологічними 

та техногенними катастрофами. Таких компаній може бути декілька або ж 

ризик взагалі може передаватись перестраховому пулу, в якому можуть брати 

http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Гинзбург%20А.И.&RefType=AvtList&RefValue=14198&BaseType=BookList
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участь десятки перестраховиків. Подальша передача ризиків обумовлена не-

обхідністю перестраховика підтримувати власну фінансову стійкість, анало-

гічно, як і страховика. 

Не дивлячись на вищеперераховані відмінності у визначенні сутності 

перестрахування, всі науковці єдині у думці, що метою перестрахування ви-

ступає створення збалансованого страхового портфелю, забезпечення рента-

бельної діяльності та досягнення фінансової стійкості страхової компанії. 

Таким чином, можна стверджувати, що у вузькому розумінні перестра-

хування розглядається як страхування одним страховиком іншого. У широ-

кому розумінні перестрахування – це система економічних відносин, у про-

цесі яких страховик, приймаючи на страхування ризики, (з урахуванням своїх 

фінансових можливостей) визначену частину відповідальності за ними пере-

дає, на погоджених умовах, іншим страховикам резидентам або нерезиден-

там, які мають статус страховика або перестраховика, згідно із законодавст-

вом країни, в якій вони зареєстровані. Метою даної операції перерозподілу 

ризиків є підтримка відповідного рівня фінансової стійкості страхової компа-

нії, створення збалансованого портфелю страхування та досягнення рентабе-

льності страхових операцій. 

На нашу думку, перестрахування слід розуміти, як самостійну га-

лузь страхування, яка характеризує процес передачі визначеної на основі 

договору частки відповідальності, за прийнятими на страхування ризи-

ками, одним страховиком (цедентом), з урахуванням власних фінансових 

можливостей, іншому страховику (цесіонеру) та подальшої, в разі необ-

хідності, передачі відповідальності виконання зобов’язань перестрахови-

ком (ретроцедентом) іншому перестраховику (ретроцесіонеру) з метою 

забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості, диверсифікації 

страхового портфелю та рентабельності діяльності учасників пере-

страхування. 
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Таким чином, на відміну від існуючих трактувань сутності перестраху-

вання, в запропонованому підході максимально враховані всі основні аспекти 

перестрахових операцій та сучасні тенденції розвитку даної операції: 

1. Визначена самостійність перестрахової діяльності. Перестрахові 

операції пов’язані з появою нових послуг та інструментів їх реалізації, а та-

кож нових суб’єктів, забезпечуючи діяльність відносно вторинного та пода-

льшого перерозподілу ризику. Тим не менш, необхідно розуміти, що пере-

страхування не може існувати окремо від страхування, оскільки перестрахові 

операції грунтуються на вторинному перерозподілі ризику, який прийняли на 

страхування страховики. Страхові компанії виступають єдиними споживача-

ми перестрахових операцій, що й обумовлює залежність перестрахової діяль-

ності від страхування. 

2. Акцентується увага на обсягах передачи ризику виходячи з фінан-

сових можливостей страховика. Враховуючи те, що в результаті перестраху-

вання відбувається паралельна передача ризиків і премій страховика, то ви-

значення оптимальної частки обсягу передачи ризику (виходячи з фінансових 

можливостей страховика, цедента або ретроцедента) є визначальним з огляду 

на кінцеві результати фінансової діяльності страховика (цедента, ретроце-

дента). 

3. Процес перестрахування необмежений одноразовим етапом пере-

розподілу ризику. Беруться до уваги учасники не тільки перестрахування (це-

сії), але й подальшого перерозподілу ризику (ретроцесії). Це дає змогу розг-

лядати перестрахування більш широко, аналізуючи процес перерозподілу ри-

зику прийнятого страховиком до остаточного його покриття учасниками пе-

рестрахування з урахуванням власних фінансово-економічних інтересів кож-

ного з них. 

4. Підкреслюються основні цілі та переваги, які переслідують 

суб’єкти перестрахування. Так, проводячи диверсифікацію портфеля ризиків 
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за допомогою перестрахування, страховики (цеденти, ретроцеденти) досяга-

ють фінансової стійкості і, як результат, рентабельності власної діяльності. 

Підводячи підсумок, схематично зобразимо всі виокремленні нами на-

уково-методичні підходи до розуміння сутності перестрахування (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Виокремлення підходів до визначення сутності перестраху-

вання (складено автором) 
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рис. 1.3 представлені функції перестрахування, визначені на основі крити-

чного аналізу та систематизації наукових досліджень Базилевича В. Д. 

[11], Василишина Р. Д. [30], Внукової Н. М. [39], Горбача Л. М. [57], Зару-

би О. Д. [77], Плиса В. Й. [131], а також власних досліджень автора. 

 
Рис. 1.3. Функції перестрахування (складено автором на основі [11, 30, 39, 

57, 77, 131]) 
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Поряд з допоміжними функціями, розкритими в роботах [11, 30, 39, 57, 

77, 131], нами пропонується виділити ще три важливі функції перестра-

хування:  

– можливість страховиків використовувати досвід оцінки і управлін-

ня ризиками, який вони здобувають в процесі ведення діяльності з перестра-

ховиком; 

– збільшення місткості національного страхового ринку; 

– забезпечення гарантій виконання прийнятих страховиком зо-

бов’язань. 

Перестрахування, як і будь-який інший вид фінансової діяльності, 

вимагає формалізації. Виходячи з цього, необхідно зазначити, що відносини 

між учасниками перестрахування виникають на підставі договору, який ви-

значає форми та методи перестрахування, тарифи і комісійні винагороди, 

взаємні зобов'язання сторін, терміни відповідальності, порядок взаєморозра-

хунків та інші необхідні умови забезпечення надійності перестрахових опе-

рацій [17, 59]. У більшості випадків основою підписання договору перестра-

хування, як підкреслюється в роботах [39, 67], виступає укладення сліпу, тоб-

то документу, що містить коротко сформульовані найбільш важливі умови 

перестрахування, інформацію відносно учасників перестрахування та харак-

теристики ризику. Згідно договору перестрахування, одна сторона – страхо-

вик, виходячи з діючої фінансової стратегії та економічних можливостей, пе-

редає визначену частину страхового ризику іншій – перестраховику. Пере-

страховик, отримавши у вигляді плати за свої послуги частину премій стра-

ховика за даним ризиком, зобов’язується відшкодувати страховій компанії, в 

разі настання страхової події, визначену в рамках договору перестрахування 

частину страхового відшкодування. Процес передачі ризику від страховика 

перестраховику отримав назву «перестрахувальна цесія». 

Страховик, який несе відповідальність перед страхувальником за при-

йняті ризики та передає їх повністю або частково іншому страховику, нази-

вається цедентом (перестрахувальником). Перестраховик, що акцептував 
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(прийняв) ризик на страхування від перестрахувальника (цедента), назива-

ється цесіонером (цесіонарієм, перестраховиком) [1, 8, 58]. 

Цесіонер, виходячи з власного фінансового становища та напрямків 

диверсифікації портфеля ризиків, має можливість, в свою чергу, передати ві-

дповідальність за прийнятими ризиками іншому перестраховику. Даний про-

цес носить назву «ретроцесія», підкреслюючи вторинний перерозподіл ризи-

ку. Відповідно, страхову компанію, яка передає ризик, називають ретроцеде-

нтом, а компанію, що приймає ризик – ретроцесіонером (ретроцесіонарієм). 

Досліджуючи основні етапи та процедури в межах операції перестра-

хування, зауважимо, що традиційно в літературі та на практиці не виокрем-

люють чітку кількість етапів розподілу та перерозподілу ризику. Так, якщо 

ретроцесіонер вважає, що ймовірність настання ризику є великою або даний 

вид ризику займає значну частину його страхового портфелю, то він має мо-

жливість передати частину ризику іншому ретроцесіонарію. Крім того, це-

дент та ретроцедент мають можливість перерозподілити ризик між двома або 

більше перестраховиками, передаючи кожному з них відповідну частину за-

гальної відповідальності. Процес передачі ризиків відбувається до тих пір, 

поки відповідальність за ризиком не буде розділена між перестраховиками з 

урахуванням економічних інтересів кожного з них [2, 4, 47]. 

У процесі цесії та ретроцесії ризик може розподілятись як серед націо-

нальних страхових та перестрахових компаній, так і за межами держави на 

зовнішніх страхових ринках у перестраховиків-нерезидентів. Дана особли-

вість дає можливість значно розширити місткість національного ринку пере-

страхування. 

Розміщення значних за розмірами ризиків як в межах національного 

ринку, так і за участю закордонних страхових і перестрахових компаній, час-

тіш за все, відбуваються із залученням перестрахових брокерів. Діяльність 

посередників на ринку перестрахування відіграє визначальну роль, оскільки 

одноосібно страховику розмістити специфічний ризик, для якого характерна 
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висока вартість, рідкість появи на ринку та розміщення якого може проводи-

тись тільки на спеціалізованих ринках, самому цеденту або ретроцедену ви-

являється дуже важко. Витрати на пошук цесіонера та ретроцесіонера можуть 

бути набагато більше ніж комісійна винагорода за послуги перестрахового 

брокера. 

Перестрахові брокери розглядаються як юридичні особи, що здійсню-

ють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого іме-

ні на підставі брокерської угоди зі страховиком, що має потребу в перестра-

хуванні. 

Перестраховий брокер займається підготовкою усієї необхідної інфор-

мації для формування пропозиції і розміщення ризику оптимальним спосо-

бом, консультує клієнта та представляє його інтереси протягом ведення пере-

говорів. Якщо розміщення пропозиції відбулось успішно, з урахуванням ви-

мог обох сторін, то перестраховий брокер готує договір перестрахування, а 

після його підписання веде справи пов’язані з документообігом [5, 43]. 

Поряд з перестраховими брокерами значну роль на ринку перестраху-

вання відіграють перестрахові пули. Функціонування даних об’єднань дає 

змогу вирішувати питання, пов’язані з консолідацією фінансових ресурсів, 

необхідних для страхування унікальних та значних за обсягами ризиків (яде-

рних, авіаційних, космічних, морських), а також забезпечувати фінансову 

стійкість страховиків та гарантувати виконання зобов’язань взятими страхо-

виками перед страхувальниками. За своєю сутністю, перестраховий пул є до-

бровільним об'єднанням універсальних страховиків та професійних пере-

страхових компаній, що створюється на підставі відповідної угоди з метою 

перестрахування значних ризиків [17]. 

Учасники перестрахового пулу самостійно здійснюють страхування, а 

до пулу направляють лише частину ризиків, яка перевищує їх фінансові мо-

жливості. Розподіл значних за обсягами ризиків, переданих у перестраховий 

пул, відбувається з урахуванням максимального розміру відповідальності 
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кожного учасника пулу. Частка власного утримання кожного з учасників ро-

зраховується виходячи з визначеного відсотку, сплаченого ним статутного 

капіталу, сформованих страхових і вільних резервів, та фіксується в угоді про 

перестраховий пул на початку його створення [54]. 

Учасники пулу мають право брати участь як у ризиках, які вони самос-

тійно прийняли на страхування і гарантовано мають перестраховий захист за 

ними, так і в ризиках, переданих іншими учасниками пулу. Це дає можли-

вість кожному з учасників перестрахового пулу диверсифікувати свій порт-

фель ризиків, зменшити можливість кумуляції ризиків та імовірність настан-

ня страхових випадків протягом одного проміжку часу [182]. 

При недостатній місткості перестрахового пулу для покриття відпові-

дальності за прийнятим ризиком частина непокритої відповідальності за да-

ним ризиком може бути передана на перестрахування до іншого перестрахо-

вого пулу (зазвичай – це пул, який перестраховує такий же вид ризику, але в 

іншій країні). Крім того, можлива ситуація, коли перестрахові пули обміню-

ються між собою однаковими типами ризиків для розподілу відповідальності 

в просторі і часі. 

Отже, перестраховий пул виступає своєрідним посередником на ринку 

перестрахування, забезпечуючи розподіл відповідальності за ризиками, пере-

даними в перестрахування між учасниками пулу. 

Виходячи з цілей створення перестрахових пулів, як формалізовано в 

роботах [17, 67], вони поділяються на декілька видів (рис. 1.4). 

Таким чином, у результаті функціонування перестрахових пулів дося-

гається максимальне використання фінансової спроможності його учасників, 

можливість страхування та подальшого розподілу катастрофічних ризиків і, 

як результат, збільшення місткості національного ринку перестрахування. 

На основі детального розгляду сутності перестрахових операцій та ви-

значення їх учасників, на нашу думку, механізм перестрахування логічно 

представити у вигляді наступної схеми (рис. 1.5). 
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Рис. 1.4. Види перестрахових пулів (складено автором на основі [7, 17, 124]) 
 
Як видно з рис. 1.5, страхова компанія повинна враховувати не тільки 

можливість зменшення власної відповідальності за прийнятими ризиками, але й 
фінансові витрати, які вона несе в результаті передачі перестраховику частини 
премій та пов’язані з веденням перестрахових операцій (оформлення договорів, 
бухгалтерській облік операцій, комісійні винагороди брокерам тощо). Таким 
чином, визначальними факторами при прийнятті управлінського рішення щодо 
використання перестрахування страховими компаніями є вартість перестра-
хових операцій та граничний обсяг власного утримання. 

Ліміт власного утримання цедента представляє собою максимальний 
обсяг відповідальності за прийнятим страховою компанією ризиком, який вона, 
виходячи з власного рівня фінансової стійкості, має змогу покрити за рахунок 
власних фінансових ресурсів. Частина відповідальності, яка перевищує ліміт 
власного утримання страхової компанії, передається в перестрахування [39, 
100]. 

Економічно обґрунтоване встановлення страховиком ліміту власного 
утримання є необхідною умовою його фінансової стабільності. Так, при встано-
вленні ліміту власного утримання цеденту на низькому рівні виникає проблема 
втрати частини премій переданих перестраховику, а при встановленні на висо-
кому рівні страхова компанія може зазнати значних фінансових збитків при на-
станні страхової події [6, 188]. 

Види перестрахових пулів 

Централізований (національ-
ний, урядовий) 

 

Андеррайтерський 
 

Ринковий 

створюється більшіс-
тю страховими та пе-
рестраховими компа-
ніями, що діють на 
національному або 

міжнародному ринках 
для покриття відпові-
дальності за екологіч-
ними та катастрофіч-

ними ризиками. 

створення перестрахового пу-
лу відбувається на державній 
основі з метою недопущення 

передання значних обсягів пе-
рестрахових премій перестра-
ховикам нерезидентам. За да-

них умов всі страхові компанії, 
які надають страхові послуги в 
окремій державі, повинні пе-

рестраховувати ризики в 
централізованому пулі. 

створюється між досвідче-
ними страховими та пере-

страховими компанії та 
компаніями, які не мають 

відповідних знань і навичок 
у перестрахуванні унікаль-

них та значних за розмірами 
ризиків, з метою набуття 

останніми досвіду в управ-
лінні ризиками та покра-
щенні своєї фінансової 

стійкості. 
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Рис. 1.5. Механізм перестрахових операцій (складено автором) 
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Визначення ліміту власного утримання цедента, який би враховував 

особливості діяльності і фінансових можливостей кожної страхової компанії, 

є складним процесом. Так, на думку автора роботи [188], оптимальний рівень 

ліміту власного утримання цеденту може бути встановлений на основі аналі-

зу статистичних даних відносно його діяльності протягом 5-10 років. Крім 

того, протягом даного періоду страховик повинен мати стабільну структуру 

страхового портфелю. У наукових роботах [8, 17, 67, 164], у своїй більшості, 

виділяється визначений комплекс факторів, збалансоване використання яких 

є основою для визначення ліміту власного утримання цеденту (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Фактори, які впливають на визначення ліміту власного утримання 

цедента (складено автором на основі [8, 17, 67, 164]) 

 

Розглядаючи вищенаведені фактори, необхідно зазначити, що: 

– при визначенні ліміту власного утримання страхова компанія повин-

на враховувати ймовірність настання страхового випадку та максимально мо-

жливий обсяг збитку (чим менша середня збитковість за певним ризиком, тим 

більший ліміт власного утримання цеденту); 

– отримання цедентом значних обсягів страхових премій при страху-

ванні однорідних ризиків дає йому можливість встановлювати високий рі-

вень ліміту власного утримання; 

Ліміт власного утри-
мання цеденту 

Рівень витрат пов’язаних з 
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Середня збитковість за 
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Рівень концентрації 
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дповідній території 

Рентабельність операцій 
за відповідним видом 

страхування 

 

Підготовка та досвід ан-
деррайтерів та актуаріїв 

фактори впливу 

фактори впливу 
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– незначні аквізаційні витрати дають змогу цеденту збільшити ліміт 

власного утримання; 

– зосередження страхових об’єктів на одній території призводить до 

зменшення ліміту власного утримання цеденту; 

– можливість андеррайтера адекватно оцінити ступінь ризику, обсяг 

максимального збитку та тарифну ставку за визначеним видом страхування 

дає можливість цеденту оптимально визначити ліміт власного утримання. 

Паралельно з передачею ризику і премій перестраховику страхова ком-

панія або посередники за організацію залучення ризику від страхувальника 

мають змогу отримати комісійну винагороду з премії перестраховика. На 

рис 1.7 представлено класифікацію комісійних винагород. 

 
Рис.1.7. Комісійні винагороди, які сплачуються при проведенні пере-

страхових операцій (складено автором на основі [17, 39, 124,164]) 

 

Таким чином, необхідність визначення страховою компанією оптима-

льних умов перестрахування вимагає детального аналізу всіх видів та методів 

перестрахової діяльності. 
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ється з премії на 
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ховика (цедента) 

База нарахування та суб’єкти, на користь яких сплачується комісійна винагорода 

Процес, в ході якого відбувається сплата комісії 
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ся з премії на ко-

ристь ретроцедента 

 

Комісія відраху-
ється з премії на 
користь брокера 

Комісія відрахуєть-
ся з суми чистого 

прибутку на користь 
цедента 

 
 
Дана комісія вико-
ристовується при 

ретроцесії 

Комісія покриває 
витрати, пов’язані 
з розміщенням до-
говору перестраху-

вання за участі 
брокера 
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ефективного веден-

ня справ 
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страхувальної цесії 
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З огляду на складність відносин, які виникають між цедентом та цесіо-

нером під час укладання договору перестрахування, існує значна кількість 

різних форм та видів перестрахування. В основі класифікації перестрахо-

вих операцій покладено ступінь відповідальності кожного з учасників за ри-

зиками, які прийняті на страхування та перестрахування, розмір власного 

утриманням цедента, ставки премій, частка комісійних винагород, можли-

вість участі суб’єктів перестрахових відносин у прийнятті рішень та ін. 

Так, узагальнюючи підходи до визначення форм та методів перестра-

хування вітчизняними [11, 17, 39, 67, 197] та закордонними науковцями [ 6, 

13, 48, 55, 59, 164, 188], можна відмітити, що, в своїй більшості, залежно від 

ступеня участі цедента та цесіонера в передачі та прийомі ризиків в пере-

страхування розрізняють: факультативне, облігаторне, факультативно-

облігаторне та облігаторно-факультативне перестрахування.  

Відносно способу розподілу ризиків між цедентом та цесіонером виді-

ляють: пропорційне і непропорційне. 

У свою чергу, залежно від форм здійснення перестрахування пропор-

ційне може мати такі види, як: квотне, ексцедентне, квотно-ексцедентне, а 

непропорційне відповідно поділяється на ексцедент збитку і ексцедент збит-

ковості.  

Крім того, деякі автори, зокрема Александрова М. М. [3], Базилевич В. 

Д. [9], Гвозденко А. А. [48] Горбач Л. М. [57], Грищенко Н. Б. [59], Плиса В. 

Й. [131] Шахов В. В. [188], Шумелда Я. П. [197] за способом дії виділяють 

активне та пасивне перестрахування. Активне передбачає прийняття ризиків 

на страхування (продаж страхових гарантій), а пасивне полягає в купівлі га-

рантій на покриття власних ризиків (передача ризику в перестрахування). В 

той же час, ефективна діяльність перестрахових компаній забезпечується, як 

продажем страхових гарантій, так і їх покупкою. 

Схематично вищенаведені методи перестрахування, а також їх перева-

ги та недоліки представлено на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Методи перестрахування, їх переваги та недоліки (складено автором на основі 10, 13, 48, 59, 70) 
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Форми перестрахування та їх види логічно згрупувати у певні групи, 

оскільки, як раніше зазначалось, кожній з форм перестрахування відповідає 

декілька видів з певними особливими характеристиками (табл. 1.1). 

Проблема застосування різних методів, форм та видів перестрахування 

полягає в технічній складності їх організації в практичній діяльності страхо-

вих та перестрахових компаній. Усталених форм договорів в перестраховій 

практиці не існує. Компанії використовують власні розробки та узгоджують 

за контрагентами всі умови договору в індивідуальному порядку. У більшос-

ті випадків укладання договорів з використанням різних форм та методів пе-

рестрахування пов’язано зі значною кількістю підготовчих розрахунків та 

значного часу з оцінки ризиків, що вимагає високого рівня підготовки від ак-

туаріїв та андеррайтерів компаній. 

Таблиця 1.1 

Характеристика форм та видів перестрахування (складено автором 

на основі [6, 44, 54, 77, 120]) 
Форми перестрахування 

Пропорційне Непропорційне 
Відповідальність розподіляється між всіма учасниками 
цесії відповідно до визначеного в умовах договору спів-
відношення. Отримання премій та виплата відшкодування 
відбувається пропорційно встановленому співвідношенню 

Відповідальність перестраховика 
обумовлена тільки розміром збитку, 
отриманого цедентом в разі настання 
страхового випадку 

квотне ексцедентне квотно-
ексцедентне ексцедент збитку ексцедент збит-

ковості 
Полягає у вста-
новленні визна-
ченої частки від-
повідальності 
(квоти) згідно з 
якою перестрахо-
вик приймає всі 
ризики цедента. 
Квота встанов-
люється у відсот-
ковому значенні 
до страхової су-
ми. Розмір премій 
і збитку визнача-
ється пропорцій-
но до визначеної 
квоти 

Передбачає 
участь цесіонера 
тільки в тих ри-
зиках відповіда-
льність за якими 
перевищила вла-
сне утримання 
цедента. Страхові 
виплати і премії 
здійснюються 
відповідно до 
відсотка участі 
цедента і цесіо-
нера в відповіда-
льності за взятий 
на страхування 
ризик 

Основане на пе-
рестрахуванні за 
допомогою квот-
ного механізму 
ризиків відпові-
дальність за яки-
ми не перевищує 
власне утриман-
ня, а за умови 
перевищення 
страхових сум 
ліміту власного 
утримання вико-
ристовують 
принципи ексце-
дентного пере-
страхування 

Передбачає вста-
новлення ліміту 
відповідальності 
за понесеними 
збитками як з 
боку цедента, так 
і з боку перестра-
ховика. Цесіонер 
відшкодовує це-
денту всі збитки 
понад його влас-
не утримання, але 
не більше ніж 
власний ліміт 
відповідальності 
самого перестра-
ховика 

Має на меті за-
хист цедента від 
фактичних збит-
ків, які можуть 
настати в резуль-
таті надзвичай-
них ситуацій. 
Збитковість, при 
цьому, визнача-
ється на основі 
розрахунку від-
ношення страхо-
вих виплат до 
отриманих стра-
хових премій в 
цілому за страхо-
вим портфелем 
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Підводячи підсумок, необхідно зазначити, враховуючи, що перестраху-

вання має визначальне значення для стабільного функціонування не тільки 

кожного з учасників даної операції, але і економіки держави в цілому, актуа-

льною проблемою стає впорядкування перестрахових відносин та відповідне 

регулювання ринку перестрахування. Ефективність проведення перестрахо-

вих операцій забезпечує перерозподіл ризиків як на внутрішньому ринку, так 

і за його межами, запобігаючи їх акумуляції в середині країни. 

Розвиток національного перестрахового ринку та його інтеграція в мі-

жнародний простір є необхідною умовою збільшення місткості вітчизняного 

ринку перестрахування та забезпечення стабільності функціонування страхо-

виків. Взаємовигідна співпраця всіх учасників перестрахових операцій (це-

денти, цесіонери, ретроцесіонери, перестрахові брокери, перестрахові пули) у 

результаті призводить до покращення фінансової стійкості кожного з них. 

Виходячи з цього, актуальності набуває дослідження сучасного стану, 

проблем та перспектив розвитку перестрахових операцій та ринку перестра-

хування в Україні. Саме цим питанням і буде присвячений наступний підроз-

діл дисертаційної роботи. 

 

 

1.2. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку ринку 

перестрахування в Україні 

 

 

Досягнення фінансової стійкості, збалансованості портфеля ризиків та 

рентабельності діяльності учасників перестрахових операцій неможливе без 

ефективного функціонування національного ринку перестрахування та взає-

мовигідного співробітництва його суб’єктів з міжнародними партнерами. 

В Україні ринок перестрахування виступає невід’ємним складовим еле-

ментом ринку страхування і про його самостійність в даний момент часу 

стверджувати дуже складно. На вітчизняному ринку перестрахування пере-
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важно функціонують універсальні перестрахові компанії, які здійснюють 

операції як страхування, так і перестрахування. Це пов’язано з відсутністю 

ліцензування перестрахової діяльності, і, як наслідок – необов’язковістю 

створення професійних перестрахових компаній. Крім того, український ри-

нок перестрахування значно залежить від обсягу прийнятих на страхування 

ризиків, оскільки обсяг відповідальності за ризиками, прийнятими на пере-

страхування від нерезидентів, становить незначний відсоток [76, 105, 174].  

Таким чином, на нашу думку, більш детальний та всебічний аналіз су-

часного стану, проблем і перспектив розвитку українського ринку перестра-

хування доцільно проводити за наступними напрямками: 

1. Аналіз місткості вітчизняного ринку перестрахування. 

2. Суб’єкти українського ринку перестрахування. 

3. Динаміка основних показників, які характеризують ринок перестра-

хування. 

4. Об’єкти ринку перестрахування в Україні. 

5. Проблеми та перспективи розвитку. 

Переходячи до аналізу місткості ринку перестрахування України, не-

обхідно зазначити, що даний параметр ринку є визначальним з огляду на об-

сяг ризиків, витрати при настанні яких можуть бути покриті перестраховими 

компаніями. У сучасних умовах недостатній рівень капіталу та фінансових 

ресурсів призводить до діяльності вітчизняних перестраховиків у ролі посе-

редників, які передають ризики в ретроцесію суб’єктам закордонних ринків 

перестрахування. 

Розрахунок максимально можливої місткості ринку перестрахування 

може проводитись з використанням багатьох методик, які базуються на ос-

нові різних характеристик ринку перестрахування. Визначення оптимальної 

моделі розрахунку місткості перестрахового ринку з урахуванням всіх мож-

ливих факторів впливу на неї може бути подальшим напрямком наукових ро-

зробок та досліджень. У межах даної роботи вищерозглянутий аспект не є 
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метою дослідження, а важливості набуває визначення основних проблем та 

напрямків подальшого розвитку, які пов’язані з місткістю вітчизняного ринку 

перестрахування. Виходячи з цього, розрахунок місткості буде проводитися 

на основі законодавчо встановленого нормативу – максимального власного 

утримання страхової компанії по одиничному ризику, який вона отримала на 

страхування [159]. Даний норматив складає 10% суми сплаченого статутного 

капіталу та сформованих страхових резервів. Розрахунки відносно визначен-

ня місткості ринку перестрахування в Україні наведені на рис. 1.9. 

На основі цих розрахунків можна стверджувати, що місткість україн-

ського ринку перестрахування протягом 2001-2010 рр. мала постійну тенде-

нцію до зростання. Дана динаміка обумовлена збільшенням за аналізований 

період показників, які безпосередньо впливають на обсяг місткості вітчизня-

ного ринку перестрахування. Так, сума сплаченого статутного капіталу про-

тягом 2001-2010 рр. збільшилась на 13392,4 млн. грн., а обсяг сформованих 

страхових резервів, відповідно – на 10192,7 млн. грн. 

Скорочення місткості ринку перестрахування відбулося лише в 2005 р. 

(значення даного показника протягом року зменшилось на 18%). Дана ситуа-

ція обумовлена різким скороченням обсягів страхових резервів. Так, якщо в 

2004 р. страхові резерви становили 8272,2 млн. грн., то за 2005 р. вони змен-

шились в 1,64 рази і склали 5045,8 млн. грн. (у свою чергу, це є результатом 

зменшення в 2005 р. технічних резервів на 42%). 

Аналізуючи абсолютне значення максимально можливого ризику, який 

може бути розміщений на ринку перестрахування України, необхідно зазна-

чити, що в 2010 р. даний показник дорівнював 2580,1 млн. грн., що на 78,37 

млн. грн. більше, ніж в 2009 р., та майже в 12 раз більше від відповідного 

значення 2001 р. 
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Рис. 1.9. Розрахунок місткості ринку перестрахування в Україні (складено автором на основі [85-90, 159]) 
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Визначається законодавчими нормативами, якими регулюються перестрахові відносини в країні. В Україні пере-
страхові операції регламентовані Законом України «Про страхування» [159], постановами Кабінету Міністрів Укра-
їни і Національного банку України [141, 154], Розпорядженнями Держфінпослуг та Податковим кодексом України 
[132, 137, 142, 143, 147-152]. Відсутність єдиної та цілісної нормативно-правової бази значно ускладнює регулю-

вання та контроль відносин у сфері перестрахування та відповідно знижує забезпечення їх надійності 
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На основі проведених нами досліджень можна стверджувати, що реа-

льне значення місткості перестрахового ринку України буде набагато 

меншим. Так, формування статутного капіталу та страхових резервів вітчиз-

няних страхових компаній відбувається за допомогою активів, ліквідність 

яких є дуже низькою. Крім того, місткість перестрахового ринку залежить і 

від значної кількості суб’єктивних факторів (доступність, зручність вико-

ристання, надійність), які обумовлюють можливість та межі її використан-

ня. 

Таким чином, беручи до уваги фактори, які впливають на місткість 

ринку перестрахування, слід відзначити, що практичне значення відповіда-

льності, яку можуть взяти на себе учасники перестрахового ринку України, 

значно менше розрахункового. Так, за оцінками експертів та практиків у 

сфері страхування, місткість вітчизняного ринку перестрахування стано-

вить приблизно 20% від її потенційних можливостей, тобто 516,02 млн. 

грн. в 2010 р. 

Неспроможність вітчизняних перестраховиків одноосібно виконувати 

зобов’язання за значними ризиками призводить до функціонування на укра-

їнському ринку перестрахування перестраховиків-нерезидентів та об’єднань 

страхових і перестрахових компаній. Даний факт обумовлює подальшу не-

обхідність проведення аналізу суб’єктів перестрахових операцій.  

У даний час на вітчизняному ринку перестрахування функціонують пе-

реважно універсальні страхові компанії, для яких перестрахування виступає 

одним з напрямків страхової діяльності. Дана ситуація призводить до значно-

го ускладнення договірних відносин між страховиками та універсальними 

страховими компаніями. Передаючи ризик, цедент розкриває інформацію про 

страхувальника, що може спричинити ситуацію, коли цесіонер запропонує 

покупцю страхової послуги більш вигідні умови страхування і, як результат – 

застрахує його ризик самостійно. Це призводить до існування «взаємності» 

між універсальними страховими компаніями, у ході чого відбувається 

обов’язкова двостороння передача ризиків у перестрахування [119].  
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Змінити дану ситуацію на українському ринку перестрахування мож-

ливо завдяки діяльності професійних перестрахових компаній, які займа-

ються лише наданням перестрахових послуг і не виступають прямими кон-

курентами страхових компаній. Відсутність сьогодні в Україні таких ком-

паній пояснюється, переважно, відсутністю ліцензування перестрахової дія-

льності. 

Крім вітчизняних перестрахових компаній, на ринок перестрахування 

України виходять і закордонні перестраховики. Здебільшого перестрахови-

ки-нерезиденти займаються активним перестрахуванням, тобто прийняттям 

та подальшим перерозподілом ризиків вітчизняних страхових і перестрахо-

вих компаній. Зважаючи на той факт, що закордонним компаніям переда-

ються в перестрахування найбільші за обсягами ризики з незначною ймові-

рністю настання страхового випадку, то вітчизняний ринок перестрахування 

втрачає значні суми премій. 

Засобом вирішення проблем, пов’язаних з недостатньою місткістю 

українського перестрахового ринку, і, як наслідок – передачею страхових 

премій за кордон, може стати організація перестрахових пулів за окремими 

видами ризиків. Дані процеси повинні проходити за ініціативи як безпосе-

редньо учасників страхового і перестрахового ринків, так і державних орга-

нів, оскільки, в основному, перестрахові пули беруть участь у перерозподілі 

ризиків, які впливають не тільки на економічну, а й на соціальну безпеку 

держави.  

У даний час в Україні не існує жодного перестрахового пулу, функці-

онує лише два страхових пули: ядерний та будівельний. Метою створення 

даних об’єднань є координація діяльності, пов’язана з проведенням обов'яз-

кового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, забезпе-

чення фінансової надійності страхування [157] та у випадку страхування 

будівельних ризиків здійснення обов'язкового страхування будівельно-

монтажних робіт забудовником та обов'язкового страхування майнових ри-

зиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва [145]. 
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Організація перестрахової діяльності учасникам цих пулів здійсню-

ється за умови перевищення фінансових можливостей страховиків членів 

пулу за прийнятими ризиками з метою забезпечення їх фінансової стійкості. 

Таким чином, в умовах сучасного функціонування страхових пулів в 

Україні перестрахові операції відбуваються тільки на етапі вторинного пе-

рерозподілу ризиків серед учасників об’єднань та операцій ретроцесії з ін-

шими пулами або перестраховиками. 

Важливими суб’єктами ринку перестрахування також виступають і 

страхові компанії, які передають ризики в перестрахування (покупці пере-

страхових послуг). Обсяг прийнятих на страхування ризиків, фінансові мо-

жливості та андеррайтингова політика (відносно ліміту власного утриман-

ня) страхових компаній прямо впливають на розвиток ринку перестраху-

вання.  

Рівень використання українськими страховими компаніями механізму 

перестрахування можна визначити на основі розрахунку частки премій пе-

реданих страховиком в перестрахування в загальному обсязі премій (пито-

ма вага вихідного перестрахування) (табл. Б.1 додатку Б). Оптимальним 

вважається значення даного показнику на рівні 5%-50%. Якщо значення 

нижче вказаного рівня, то можна зробити висновок про відсутність такого 

інструменту забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, як пере-

страхування. Перевищення даного показника над нормативним значенням 

дає змогу стверджувати про високу залежність надійності страхової компа-

нії від своєчасності і повноти перестрахових виплат. Крім того, значення 

вихідного перестрахування на рівні більше ніж 50% може свідчить про ви-

користання компаній механізму перестрахування з метою оптимізації опо-

даткування або легалізації коштів отриманих злочинним шляхом [166]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що протягом 2002-2010 рр. 

досліджувані компанії активно використовували механізм перестрахування 

під час власної діяльності. Так, частка компаній, які ефективно використо-

вували операції перестрахування з метою забезпечення достатнього рівня 
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фінансової стійкості (питома вага перестрахування складає від 5% до 50%), 

починаючи з 2004 р., не знижувалась менше ніж до 62%. Питома вага стра-

ховиків, які значно залежать від перестрахування або повністю передають 

застраховані ризики перестраховикам (частка перестрахування становить 

більше ніж 50%), протягом аналізованого періоду мала тенденцію до зни-

ження та в останні три роки (2008-2010рр.) становила 26%. Обсяг компаній, 

які майже не застосовують перестрахові операції (питома вага перестраху-

вання складає менше 5%) протягом дев’яти років був незначним та не пере-

вищував 11% від їх загальної кількості. 

Отже, можна стверджувати, що в Україні механізм перестрахування 

використовується майже всіма страховими компаніями, але його застосу-

вання з метою ефективного управління фінансовою стійкістю здійснюєть-

ся обмеженою кількістю страховиків. Це обумовлено не тільки стратегіч-

ними напрямками відносно інструментів забезпечення фінансової стабіль-

ності страховиків а, безперечно, і слабким розвитком вітчизняного ринку 

перестрахування. 

Активізувати та збільшити обсяги проведення операцій на ринку пе-

рестрахування можна за рахунок діяльності перестрахових брокерів. У пе-

ріод незначного розвитку ринку фінансових послуг одним з ефективних ме-

тодів пошуку цесіонерів та ретроцесіонерів є саме використання інституту 

брокерів. Спеціалізовані посередницькі організації з широкою базою даних 

про учасників не тільки вітчизняного, але й закордонного ринку перестра-

хування, спроможні як надати послуги з розміщення та прийняття ризику за 

найбільш прийнятних умов, так і забезпечити виконання учасниками пере-

страхування взятих на себе зобов’язань. 

В Україні брокери надають послуги як зі страхування, так і з пере-

страхування. Протягом 2003-30.09.2010 рр. на вітчизняному ринку страху-

вання та перестрахування кількість брокерів зменшувалась. Так, 30.09.2010 

р. на ринку діяло 57 посередників, у той час, як в 2003 р. їх кількість стано-

вила 80 одиниць (рис. Б.1 додатку Б). Зазначена тенденція порушувалась 
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тільки в 2009 р., коли спостерігалось збільшення кількості брокерів на 3 

одиниці порівняно з попереднім періодом, але в наступному році значеня 

досліджуваного показника повернулось до рівня 2007 р. і склало 57 оди-

ниць.  

Спадаюча динаміка кількості брокерів, які надають послуги зі страху-

вання та перестрахування, пов’язана зі ззростанням вимог до організації 

брокерської діяльності з боку державних органів, змінами в оподаткуванні 

їх діяльності та консолідацією страхових посередників в Україні [42]. 

Кількісно оцінити український ринок перестрахування можливо лише 

дослідивши динаміку показників, що його характеризують (додаток Б). 

Незважаючи на значну кількість невирішених проблем, вітчизняний 

ринок перестрахування протягом 1998-2010 рр. розвивався, збільшуючи об-

сяги зароблених премій. Так, розглядаючи абсолютні значення обсягів пре-

мій, сплачених перестраховикам, необхідно зазначити, що значення даного 

показника протягом аналізованого періоду мало тенденцію до збільшення 

(рис. Б.2. додатку Б). Така ситуація пояснюється випереджаючими темпами 

зростання валових страхових премій в цілому по ринку в кожному наступ-

ному році. Виключенням стали 2004 р., 2006 р. та 2009 р. У той час, як в 

2006 р. та 2009 р. спостерігалось скорочення абсолютного значення сплаче-

них перестраховикам премій, то в 2004 р. відбулось значне збільшення ана-

лізованого показника. Так, в 2006 р. абсолютне значення премій переданих 

перестраховикам зменшилось на 7,03%, а в 2009 р. - на 1,94% порівняно з 

попереднім роком. У 2004 р. обсяги сплачених перестраховикам премій 

склали 11674,07 млн. грн., що більше ніж в два рази від показника поперед-

нього року. У наступному 2005 р. його значення значно скоротилось (на 

93%) і в абсолютному вираженні становило 6048,97 млн. грн.  

Аналізуючи структуру валових премій, необхідно зазначити, що за 

період дослідження загальна частка перестрахування (сума часток пере-

страхування у резидентів та нерезидентів) у складі валових страхових пре-

мій змінювалась нерівномірно (рис. Б.2 додатку Б). Так, починаючи з 1997 
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р. питома вага перестрахування в валових страхових преміях постійно зрос-

тала (крім 2001 р., в якому відбулось незначне зменшення) і в 2004 р. склала 

60%. В наступні три роки на ринку перестрахування України прослідкову-

валась тенденція до скорочення частки перестрахування (протягом 2004-

2007 рр. цей показник зменшився на 24,4%). Збільшення питомої ваги пере-

страхування в валових преміях в цілому по ринку відбулось у наступні три 

роки, з 2007 р. по 2010 р. значення аналізованого показника збільшилось на 

11%, і склало в 2010 р. – 47%. 

Проводячи аналіз частки премій, переданих вітчизняним та закор-

донним перестраховикам, можна стверджувати, що питома вага перестра-

хування ризиків у нерезидентів протягом 1996-2003 рр. була більшою, ніж у 

резидентів (рис. Б.3 додатку Б). Так, найбільшого значення даний показник 

досяг у 2003 р. і склав 35% або 3175,9 млн. грн. в абсолютному значенні. 

Наступного року ситуація кардинально змінилася – в 2004 р. перестрахови-

кам-резидентам було сплачено більше, ніж 50% валових страхових премій, а 

нерезидентам – лише 9,8%. Дані зміни обумовлені прийняттям 4 лютого 

2004 р. Постанови Кабінету міністрів України відносно вимог здійснення 

перестрахування у перестраховиків-нерезидентів [154]. Відповідно до цього 

нормативно-правового документа, на момент укладання договорів пере-

страхування рівень платоспроможності закордонного перестраховика пови-

нен бути не нижчим, ніж відповідний рейтинг фінансової стійкості провід-

них рейтингових агентств світу (Standard & Poor's (США), Fitch Ratings (Ве-

ликобританія), Moody's Investors Service (США), A.M.Best (США)). 

Протягом періоду 2005-2010 рр. частка сплачених премій перестрахо-

викам-резидентам знаходилась на рівні не нижче 30% валових страхових 

премій в цілому по ринку, а частка премій, сплачених перестраховикам-

нерезидентам, не перевищувала 5,4%. 

Для проведення більш детального аналізу діяльності перестраховиків-

нерезидентів на вітчизняному страховому ринку розглянемо структуру пе-
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рестрахування ризиків національними перестраховими компаніями на зако-

рдонних ринках (табл. Б.2 додатку Б). 

Враховуючи наведені дані, слід відмітити, що протягом 2003-2010 рр. 

напрямки перестрахування ризиків вітчизняними страховими компаніями 

постійно змінювались. Так, до 2005 р. перестрахові операції з нерезидента-

ми використовувались вітчизняними учасниками ринку переважно для ле-

галізації доходів, отриманих кримінальним шляхом та виводу фінансових 

ресурсів за кордон. У 2003 та 2004 роках частка переданих премій компані-

ям Литви та Латвії складала більше ніж 75% від всього обсягу премій, спла-

чених перестраховикам-нерезидентам. Саме компанії цих двох держав ви-

користовувались суб’єктами українського ринку перестрахування для неза-

конних дій. Після прийняття в 2004 р. вищезгаданої Постанови [154] ситуа-

ція змінилась, оскільки було заборонено співпрацю з перестраховиками-

нерезидентами, які мали спекулятивний рейтинг і в країнах розташування 

яких не здійснювався нагляд за страховою діяльністю.  

Починаючи з 2003 р., компанії різних країн проявляли неоднорідну 

зацікавленість в перестрахуванні ризиків українських компаній. Перестра-

ховики США за період 2004-2006 рр. збільшували обсяги ризиків отриманих 

від українських компаній. Так, в 2004 р. вони отримали 1% (19,1 млн.грн.) 

премій від вітчизняних страхових та перестрахових компаній, а в 2006 р. 

даний показник збільшився до 24% (134,66 млн.грн.). Натомість, в 2008 р. 

під впливом фінансової кризи (банкрутства одного з провідних світових пе-

рестраховиків – компанії АІG) частка перестрахування ризиків у США ско-

ротилась до 2,7 % (28,02 млн.грн.) та продовжувалась скорочуватись в 2009 

і 2010 роках. 

Компанії інших країн, навпаки, збільшували присутність на українсь-

кому ринку перестрахування. Протягом 2003-2008 рр. частка премій, спла-

чених німецьким перестраховим компаніям, постійно зростала. Якщо в 2003 

р. компаніям з Німеччини було сплачено 1 % від загального обсягу премій 

переданих перестраховикам-нерезидентам, то в 2008 р. вони отримали вже 
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на 193,6 млн. грн. премій більше. Це дало їм змогу збільшити до 21,1% пи-

тому вагу в преміях, сплачених українськими компаніями перестраховикам-

нерезидентам. Зростаюча динаміка премій, отриманих німецькими пере-

страховими компаніями, пояснюється політикою Munich Re – одній з трьох 

найбільших міжнародних перестрахових компаній, яка приймає участь у 

перерозподілі ризиків по всьому світу і є активним учасником ринку пере-

страхування України. У той же час наслідки фінансово-економічної кризи 

зумовили скорочення частки премій, переданих німецьким перестраховикам 

у 2009-2010 рр., як в абсолютному, так і відносному значенні. 

Проводячи аналіз частки премій, переданих перестраховим компаніям 

з Великобританії, необхідно зазначити, що протягом 2007-2010 рр. вони 

акумулювали більше ніж 30% всіх премій, переданих вітчизняними страхо-

виками нерезидентам, що в абсолютному значенні перевищує рівень в 260 

млн. грн. 

Певного скорочення протягом 2007-2009 рр. зазнала частка премій, 

переданих російським компаніям у перестрахування. Якщо в 2005 р. та 2006 

р. питома вага російських перестраховиків у загальному обсязі переданих 

премій нерезидентам становила не менше ніж 29%, то в 2007 р. значення 

даного показнику скоротилось до 20% (148,4 млн. грн.), а в 2008 р. взагалі 

склало 14,3%. Наявна тенденція до зменшення перестрахових операцій між 

учасниками українського та російського ринку страхування та перестраху-

вання пояснюється певними нормативними заборонами, які є результатом 

вступу України в СОТ і стосуються неможливості перестраховувати ризики 

в країнах, які не є членами даної організації [123]. Покращення ситуації від-

носно збільшення частки ризиків, які перестраховувались російськими ком-

паніями відбувалося в 2010 р., коли цей показник зріс на 35,8 млн. грн. по-

рівняно з 2009 р. 

Частка премій, переданих у перестрахування компаніям з Польщі, 

Франціі, Австрії і Казахстана, протягом 2003-2010 рр. не перевищувла 

12,5% від загального обсягу. Крім того, необхідно зауважити, що, починаю-
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чи з 2006 р., більше ніж 2% від загального обсягу премій було передано пе-

рестраховим компаніям з Бельгії, а в 2010 р. перестраховикам з Йорданії: 

при цьому якщо в першому випадку можна стверджувати про позитивну 

динаміку (диверсифікація розміщення ризиків у нерезидентів з високим рів-

нем фінансової стійкості та розвитком перестрахового ринку), то в другому 

– формування нових схем по легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом, через перестрахові компанії з Йорданії. 

Аналізуючи рівень виплат, здійснених перестраховиками–

резидентами та нерезидентами протягом 2003-2010 рр., можна зробити ви-

сновок, що загальний рівень даного показника не перевищує 11%. Це є сві-

дченням великої прибутковості перестрахової діяльності в Україні, оскільки 

виплати, які здійснюють перестраховики, складають не більше 11% отрима-

них премій (рис. Б.4 додатку Б). 

Прибутковість діяльності вітчизняних перестрахових компаній є ще 

більшою від загальноринкової. Так, протягом періоду дослідження рівень 

виплат страхових відшкодувань не перевищував 8,7%. Перестраховики-

нерезиденти впродовж 2003-2007 рр., навпаки, значно збільшили рівень 

власних виплат, сплативши в 2007 р. 42,3% зібраних премій. З 2008 р. по 

2010 р. рівень виплат, здійснених перестраховиками, зменшився до рівня в 

29,2%. 

Вищепроведений аналіз свідчить не тільки про високу рентабельність 

перестрахової діяльності, а й про неефективне використання вітчизняними 

страховими компаніями перестрахових операцій та використання перестра-

хування з метою оптимізації оподаткування і легалізації кримінальних до-

ходів. 

Визначаючи роль перестрахових брокерів у функціонуванні вітчизня-

ного ринку перестрахування, необхідно зауважити, що протягом 2006-

2010 рр. частка, премій отриманих перестраховиками за договорами укла-

деними брокерами в загальній сумі премій, сплачених перестраховикам, є 

дуже низькою (табл. Б.3 додатку Б). Так, за цей період даний показник зна-
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ходився в межах від 2% до 4%. Розглядаючи премії, сплачені перестрахови-

кам – резидентам і нерезидентам, можна зробити висновок, що більшість 

угод, що укладають посередники, пов’язані з організацією перестрахових 

операцій з нерезидентами. Частка премій, сплачених перестраховикам-

нерезидентам за участю перестрахових брокерів, протягом аналізованого 

періоду знаходилась на рівні 13,6-24,0% від загального обсягу премій, а пе-

рестраховикам-резидентам на рівні 1,1-2,2% відповідно. 

Розмір виплат, які здійснювались за участю перестрахових брокерів, 

у 2006-2008 рр. не перевищував 30772,0 тис. грн., що в контексті загального 

обсягу виплат, здійснених перестраховиками, становить менше ніж 3,2 %. 

Всі виплати на 99,9% були здійснені на користь перестраховиків-

нерезидентів. Значне збільшення частки виплат за участю перестрахових 

брокерів відбулось в 2010 р., про що свідчить отримане значення даного по-

казника на рівні 16,7%. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних умовах значно-

го впливу інститут перестрахових брокерів на розвиток ринку перестраху-

вання України не здійснює, хоча потенціал даних суб’єктів залишається ду-

же високим. 

Невід’ємною складовою оцінки сучасного стану, проблем та перспек-

тив розвитку ринку перестрахування в Україні є аналіз об’єктів, що підля-

гають перестрахуванню (додаток В). 

Досліджуючи загальні тенденції відносно перестрахування окремих 

видів страхування (табл. В.1-В.8 додатку В), можна зробити висновок, що за 

період 2003-2010 рр. у перестрахування переважно віддавались ризики, 

пов’язані з добровільним майновим страхуванням. Так, частка премій, які 

були сплачені перестраховикам за даним видом страхування, становила не 

менше 85% від загального обсягу премій. Ризики в розрізі інших видів доб-

ровільного страхування (відповідальності, особисте) та страхування життя і 

необов’язкове державне страхування, відповідно складали не більше однієї 

четвертої всіх ризиків, що перестраховувались. Премії передані перестрахо-
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викам за державним страхуванням протягом аналізованого періоду дорів-

нювали нулю. 

Необхідно також зазначити, що значна частка премій переданих пере-
страховикам у межах добровільного майнового страхування припадає на 
перестрахування фінансових ризиків. Так, незважаючи на зниження даного 
показику  за цей період, до 2008 р. премії передані перестраховика за фінан-
совими ризиками складали не менше 34% від загального обсягу, а в 2003-
2004 рр. - взагалі більше половини переданих у перестрахування ризиків. 
Структурної та кількісної зміни види ризиків, які перестраховуються, зазна-
ли тільки в 2010 р. Так, якщо в 2008-2009 рр. частка фінансових ризиків пе-
реданих в перестрахування в абсолютному значенні ще знаходилася на рівні 
попередніх років, то в 2010 р. вдалось зменшити не тільки їх питому вагу 
(2% від загальної кількості), але й обсяг переданих премій (зменьшились на 
1,4 млн. грн. в порівняння до 2009 р.). 

Розглядаючи обсяги сплачених премій перестраховикам за кожним з 
видів страхування в розрізі резидентів і нерезидентів, слід відмітити, що 
починаючи з 2004 р. за всіма видама страхування, крім недержавного 
обов’язкового, переважали вітчизняні перестрахові компанії. У сегменті 
перестрахування ризиків обов’язкового недержавного страхування нерези-
денти отримували більшість страхових премій, оскільки значні за розмірами 
збитки, які входять у даний вид страхування (авіаційне страхування цивіль-
ної авіації та страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного ін-
циденту), покриваються з використанням фінансових можливостей закор-
донних перестраховиків. 

Аналізуючи діяльність перестрахових брокерів у розрізі видів страху-
вання (табл. В.9.-В.13 додатку В), необхідно зазначити, що у 2006-2010 рр. 
найбільшу активність посередники виявляли при організації перестрахових 
відносин зі страхування майнових ризиків. Питома вага премій зі страху-
вання майнових ризиків, отриманих перестраховиками за участю перестра-
хових брокерів, за аналізований період становила не менше ніж 55% від за-
гального обсягу премій. Крім того, в 2008 р. перестрахові брокери почали 
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здійснювати операції з організації перестрахування життя. Так, якщо в 2006 
та 2007 роках посередниками не було укладено жодного договору з пере-
страхування життя, то в 2008 р. був укладений договір перестрахування 
життя, згідно з яким перестраховик-нерезидент отримав 1509,4 тис. грн. 
страхової премії, а посередник – 130,6 тис. грн. винагороди за власні послу-
ги. У подальші 2009 та 2010 роки перестрахування ризиків пов’язанних з 
життям знову не здійснювалося. Найбільші суми винагород протягом 2006-
2010 рр. посередники отримували за організацію перестрахових операцій з 
особистого страхування, на кожний договір у середньому приходилось по 
578 грн. винагороди. Отже, можна стверджувати, що протягом останніх ро-
ків перестрахові брокери почали розширювати та збільшувати обсяги влас-
ної діяльності. 

Виділимо та проаналізуємо основні проблеми, можливі шляхи їх вирі-
шення та напрямки (перспективи) подальшого розвитку ринку перестраху-
вання (табл. 1.2). 

Аналіз наведених даних дозволяє зробити висновок, що в сучасних 
умовах український ринок перестрахування знаходиться на початковому 
етапі розвиту. Особливо гостро постають проблеми ефективного регулю-
вання і правового забезпечення діяльності учасників ринку, якості та різно-
видів пропонованих перестрахових послуг, низької капіталізації і місткості 
та проблем інфраструктурного характеру. На нашу думку, подальший ро-
звиток перестрахових операцій в Україні буде пов'язаний з формуванням ві-
дповідного правового поля діяльності суб’єктів перестрахових операцій . 
Нормативно-правові акти, які будуть регламентувати перестрахову діяль-
ність, повинні бути не тільки розроблені спільними зусиллями державних 
органів і саморегулівних організацій ринку та прийняті законодавчими ор-
ганами влади, але й обов’язково виконуватись всіма суб’єктами ринку. Га-
рантування виконання нормативновстановлених вимог до здійснення пере-
страхової діяльності повинно здійснюватись державними органами контро-
лю, які не тільки контролюватимуть перестрахові операції, але і попереджу-
ватимуть настання кризових ситуацій в даній сфері. 
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Таблиця 1.2 

Аналіз проблем, можливих шляхів їх вирішення та напрямки (перспективи) подальшого розвитку україн-

ського ринку перестрахування (складено автором) 

Проблеми Шляхи вирішення Результати та напрямки (перспективи) пода-
льшого розвитку 

1. Діяльність універсальних перестрахових компаній. Запровадження ліцензування перестрахової діяль-
ності, та створення професійних перестрахових 
компаній, для яких перестрахові операції виступа-
тимуть основним видом діяльності. 

Формування ринку професійних перестрахових 
компаній, що створить можливість удосконалити 
механізм проведення та розширити асортимент 
перестрахових операцій з урахуванням особливос-
тей вітчизняного страхового ринку. 

  1.1. Незначний розвиток перестрахових операцій. 

  1.2. Існування недовіри страхових компаній до перестра-
ховиків у розрізі збереження покупців страхових послуг. 

2. Недостатність капіталізації перестрахових компаній. 

Збільшення нормативно встановленого обсягу ста-
тутного капіталу, та вимог до страхових резервів. 
Консолідація ринку перестрахування та формуван-
ня фінансово потужних перестрахових компаній. 
Створення державної перестрахової компанії з ши-
рокою філійною мережею та значним фінансовими 
ресурсами, яка б діяла на ринкових засадах.  

Збільшення місткості ринку перестрахування 
України. Створення потужних перестрахових ком-
паній спроможних перестраховувати значні за об-
сягами ризики не тільки в межах національної еко-
номіки, але й виходити на міжнародні ринки. Дія-
льність державного перестраховика дасть можли-
вість перерозподіляти специфічні ризики з неви-
значеною ймовірністю настання страхового випад-
ку, і, як результат, активізувати діяльність зі стра-
хування даних ризиків. 

  2.1. Неспроможність перестраховувати значні за розміра-
ми збити. 
  2.2. Незначні обсяги перестрахування ризиків отриманих 
від нерезидентів та значна залежність перестрахових ком-
паній від обсягу ризиків які перерозподіляються на вітчиз-
няному ринку перестрахування. 
  2.3. Втрата національним ринком перестрахування знач-
них обсягів премій за якісними та великими ризиками, які 
передаються закордонним перестраховикам. 
3. Неефективність використання перестрахових операцій. Стимулювання з боку державних органів ефектив-

ного використання перестрахування з метою забез-
печення фінансової стійкості страховиків та запобі-
гання використання даного інструменту для неза-
конних дій. Адаптація закордонного досвіду моде-
лювання та управління фінансовою стійкістю за 
допомогою перестрахування. Залучення вітчизня-
них науковців та практиків для створення рекомен-
дацій та положень з ефективного використання 
перестрахових операцій. 

Цілеспрямоване використання перестрахових опе-
рацій з метою досягнення збалансованості страхо-
вого портфелю, фінансової стійкості та плато-
спроможності страхової компанії. Імпульс для по-
дальшого розвитку та вдосконалення використан-
ня перестрахових операцій з метою досягнення 
стабільного функціонування всіх учасників ринку 
страхування та перестрахування. 

  3.1. Обмежена кількість страхових компаній, які викорис-
товують інструмент перестрахування для забезпечення 
власної фінансової стійкості. 
  3.2. Використання перестрахування для легалізації дохо-
дів отриманих кримінальним шляхом та оптимізації опода-
ткування суб’єктів господарювання. 

  3.3. Відсутність моделей управління страховим портфелем 
та платоспроможністю за допомогою перестрахування. 

4. Недостатня якість та ліквідність активів, які формують 
страхові резерви та статутний капітал. 

Підвищення законодавчих вимог до якості, видів та 
структури активів, з яких формуються страхові ре-
зерви та статутний капітал. Постійний контроль за 
виконанням визначених нормативів. 

Гарантування своєчасності та повноти  виконання 
взятих перестраховиком на себе зобов’язань. Опе-
ративне реагування на зміну обсягів та структури 
активів перестраховиків і, як результат, застосу-
вання цілеспрямованих заходів відносно напрямків 
розміщення страхових резервів  
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Продовж. табл.1.2 

5. Відсутність функціонування перестрахових пулів за соціа-
льно небезпечними видами ризиків. 

Стимулювання та участь держави в створенні 
пулів з перестрахування значних та небезпечних 
ризиків: енергетичних, автотранспортних, мор-
ських, сільськогосподарських ризиків і ризику 
природних катастроф.  

Захист суб’єктів господарювання і населення від 
катастрофічних збитків і в результаті розвиток 
відповідних видів господарської діяльності. 
Створення умов для подальшого розвитку пуло-
вої системи перестрахування значних за обсягами 
та соціально небезпечних ризиків. 

6. Слабкий розвиток інституту перестрахових брокерів та не-
значна частка участі перестрахових посередників у перерозпо-
ділі ризиків на українському ринку перестрахування. 

Надання інформації учасникам ринку перестра-
хування про переваги та доцільність використан-
ня брокерських послуг. Створення ефективної 
законодавчої бази в розрізі умов діяльності та 
контролю посередницьких операцій. 

Якісне та кількісне збільшення обсягу перестра-
хових операцій. Покращення інфраструктури та 
комунікаційної забезпеченості перестрахового 
ринку.  

7. Незадовільна підготовка та кваліфікація спеціалістів у сфері 
перестрахування: актуаріїв, андеррайтерів, юристів. 

Створення навчальних центрів з перепідготовки 
та покрашення знань працівників перестрахових 
компаній. Підготовка вітчизняних молодих спе-
ціалістів за відповідними напрямками в вищих 
навчальних закладах України. 

Покращення всіх аспектів проведення перестра-
хових операцій, зокрема: швидкості документоо-
бігу, оцінки ризику і обсягу відшкодування, мо-
делювання ефективності застосування різних ви-
дів перестрахових операцій, визначення ймовір-
ності настання страхового випадку.  

8. Відсутність гарантій своєчасності та повноти виплат пере-
страховиками. 

Постійний контроль з боку державних органів за 
рівням фінансової стійкості перестраховиків. 
Створення фонду гарантування страхових виплат 
за рахунок визначеної частки страхових резервів. 

Збільшення обсягів перестрахових операцій та 
впевненості учасників ринку щодо виконання 
перестраховиками взятих на себе зобов’язань. 

9. Наявність слабкої конкуренції серед суб’єктів перестрахової 
діяльності. 

Контроль державних органів за ціноутворенням 
та правилами ведення перестрахових операцій в 
межах всіх учасників перестрахового ринку. 

Формування прозорого, висококонкурентного 
ринку перестрахування і, як результат, можливос-
ті подальшого розвитку перестрахових операції 
на ринкових засадах. 

 
10. Недостатній контроль та регулювання перестрахової дія-
льності. 
 

Постійний моніторинг державних органів регу-
лювання перестрахової діяльності та вживання 
пруденційних заходів по запобіганню порушень 
в даній сфері. 
Створення адекватної та всебічної системи аналі-
зу фінансового стану учасників страхового та 
перестрахового ринків. 
Спільна діяльність державних органів та саморе-
гулівних організацій в розрізі методів регулю-
вання перестрахових операцій та прийняття від-
повідних нормативно-правових актів. 

Функціонування всіх суб’єктів українського рин-
ку перестрахування в межах визначених правил, 
які закріплені нормативно-правовими документа-
ми і виконання яких контролюється державними 
органами.  
Рівні можливості здійснення покупки та продажу 
перестрахових послуг для учасників перестрахо-
вого ринку.  
Основний базис для подальшого розвитку ринку 
перестрахування як кількісно, так і якісно. 

 
  10.1. Обмеженість інформації про фінансові можливості, 
стійкість та рейтинг перестраховиків. 
 
  10.2. Відсутність достатньої законодавчої бази, яка б забезпе-
чувала функціонування перестрахового ринку в межах право-
вого поля. 
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Створення професійних перестрахових компаній, які володітимуть 

значними обсягами ліквідних активів, також виступає пріоритетним напрям-

ком розвитку вітчизняного перестрахового ринку. Формування ринку профе-

сійних перестраховиків надасть можливість вирішити не тільки проблеми, 

пов’язані з якістю і спектром пропонованих послуг та збільшенням місткістю 

ринку, а й підвищити гарантованість виконання взятих на себе зобов’язань та 

вчасності здійснення страхових виплат. Саме винятковість здійснення пере-

страхових операцій, яка властива професійним перестраховикам, та необхід-

ність значних фінансових ресурсів для проведення перестрахових операцій і 

є інструментом вирішення багатьох існуючих проблем ринку перестрахування. 

В умовах глобалізації та інтернаціоналізації ринків фінансових послуг 

важливого значення для подальшого розвитку ринку перестрахування в 

Україні набуває розширення його інфраструктури. Розвиток пулової системи 

перестрахування, інституту перестрахових брокерів та висока кваліфікація 

спеціалістів перестрахової діяльності надають широкі можливості здійснення 

цесії та ретроцесії (первинний та подальший перерозподіл) значних за обся-

гами ризиків як в межах національного ринку, так і за кордоном. Крім того, 

розвиток інфраструктури українського ринку перестрахування дозволяє не 

тільки передавати ризики в перестрахування нерезидентам, але й проводити 

експорт страхових гарантій. Таким чином, у результаті реалізації даних захо-

дів відбуватиметься поступова інтеграція вітчизняного перестрахового ринку 

в міжнародний простір. 

Визначення перестрахових операцій як одного з методів забезпечення 

фінансової стійкості страхової компанії та пріоритетності розвитку українсь-

кого ринку перестрахування як обов’язкової складової ефективності пере-

страхової діяльності, спричиняє необхідність проведення наступних дослі-

джень в розрізі теоретичних основ та практичного досвіду застосування всьо-

го комплексу інструментів, за допомогою яких досягається покращення фі-

нансової стійкості страховиків. 
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1.3. Дослідження теоретичних основ та практичного досвіду забез-

печення фінансової стійкості страхової компанії 

 

 

Економічно-фінансові кризи, які характерні для розвитку як національ-

них економік зокрема, так і глобальної фінансової системи в цілому, потре-

бують детального аналізу умов забезпечення фінансової стійкості суб’єктів 

господарювання. Розглядаючи стабільність функціонування страхових ком-

паній доцільно зауважити, що для даних фінансових установ властиві специ-

фічні особливості організації надання і реалізації послуг, що відповідно зу-

мовлюють і умови організації їх фінансової роботи. Так, страхувальник спла-

чує грошові кошти за послуги, які він отримає в майбутньому, за умов на-

стання страхового випадку. Таким чином, споживачі страхових послуг купу-

ють гарантію відшкодування збитків у разі настання певних (зазначених в 

договорі страхування) несприятливих подій. Дана особливість страхової дія-

льності обумовлює визначальну роль високого рівня фінансової стійкості 

страхової компанії. Саме здатність страховика відповідати за взяті на себе 

зобов’язання в будь-який період часу є основою його функціонування і умо-

вою подальшого розвитку [3, 95, 177]. 

Аналізуючи сутність фінансової стійкості страхової компанії необ-

хідно зазначити, що в вітчизняній та закордонній літературі не сформовано 

єдиного підходу до визначення даної категорії. Основною проблемою, яка ви-

никає в процесі дослідження фінансової стійкості страховика, є ототожнен-

ня понять «фінансова стійкість», «фінансова надійність» та «фінансова 

безпека» страхової компанії, інше дискусійне положення стосується безпосе-

редньо повноти трактування даного поняття.  

Таким чином, по-перше, розглянемо правомірність та доцільність за-

стосування понять: «фінансова стійкість», «фінансова надійність» та «фінан-

сова безпека» страхової компанії в тому чи іншому випадку. 
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На основі систематизації науково-методичних підходів до розуміння 

сутності фінансової стійкості (стабільності, надійності, безпеки) страхової 

компанії, наведених в табл. Д.1, можна зазначити, що більшість науковців 

схильні виокремлювати категорію «фінансова стійкість» страховика.  

Деяка група авторів, таких як: Бігдаш В. Д. [17], Бланд Д. [18], Внукова 

Н. М. [39], Вовчак О. Д. [41], Дьячкова Ю.М. [67],Осадець С. С., та Марушко 

О. В. [124] ототожнюють поняття «фінансова стійкість» і «фінансова 

надійність» страховика, рівноправно використовуючи обидві категорії. Ші-

рінян Л. В. вважає, що фінансова стійкість страхової компанії є частковим 

виявом фінансової надійності страховика (фінансово надійна страхова ком-

панія додатково повинна бути платоспроможною та мати задовільні показни-

ки діяльності) [193].  

Іншої думки дотримуються Іванюк І. С. [83] та Ткаченко Н. В. [176] 

стверджуючи, що фінансова надійність має вужче значення і виступає похі-

дною категорією фінансової стійкості. На думку авторів, достатньою пере-

думовою забезпечення фінансової стійкості страховика виступає платоспро-

можність, а обов’язковою є саме фінансова надійність. Тобто, фінансово на-

дійна страхова компанія необов’язково буде фінансово стійкою, натомість, 

фінансово стійкий страховик завжди буде фінансово надійним.  

Такі дослідники, як Барановський О. І. [16], Єрмошенко А. М. [72] ро-

зширюють поняття «фінансової стійкості» страховика до категорії «фі-

нансової безпеки», вважаючи «фінансову безпеку» страхової компанії більш 

широким та глибоким поняттям, і, відповідно, базою для досягнення стійкої 

діяльності компанії. 

На нашу думку, кожне з вищерозглянутих понять є самостійною кате-

горією і характеризує окремо визначений фінансовий стан страхової компа-

нії. Так, найбільш широке поняття це – фінансова безпека страховика, яка 

описує загальний стан фінансів страхової компанії та обумовлює перспекти-

ви подальшого її розвитку з урахуванням можливого впливу внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Надійність страховика, у більшості випадків, визначає 

http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9E.%D0%94.
http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1131010&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%D0%9C.
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той стан фінансів страховика, який найбільш цілісно характеризує його кори-

стувачам страхових або перестрахових послуг. Зважаючи на той факт, що ос-

новною вимогою до надійності страхової компанії з боку страхувальників та 

перестрахувальників є виконання взятих страховиком зобов’язань, що, безу-

мовно, забезпечується досягненням високого рівня фінансової стійкості, то 

категорія «фінансова стійкість» виступає першоосновою вище розглянутих 

понять. 

Переходячи до аналізу сутності і трактування фінансової стійкості 

(надійності, безпеки) страховика необхідно зазначити, що більшість вітчиз-

няних та закордонніих науковців розвивають два підходи до визначення да-

ної категорії (табл. А.2 додаток А). Так, Александрова М. М. [3], Горбач Л. 

М. [57], Гвозденко О. А. [48], Заруба О. Д. [77], Рейтман Л. І. [161], вважа-

ють, що фінансова стійкість страховика визначається постійною збалансова-

ністю або перевищенням доходів отриманих страховою компанією над її 

витратами в межах всього страхового фонду. Інші науковці, такі як: Базиле-

вич В. Д., Пікус Р. В. [9], Бігдаш В. Д. [17], Бланд Д. [18], Внукова Н. М. [39], 

Вовчак О. Д. [41], Мурина Н. Н., Роговская А. О. [117], Осадець С. С. Мару-

шко О. В. [124], Палкін А. В. [125], Сухов В. А. [170], Тронін Ю. Н. [178] ха-

рактеризують фінансову стійкість (надійність, безпеку) страховика, як зда-

тність виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з договорами страху-

вання і перестрахування за умови можливого настання несприятливих подій, 

екстремальних ситуацій та змін в економічній кон’юнктурі. Крім того, значна 

частина дослідників, зокрема, Барановський О. І. [16], Єрмошенко А. М. [72], 

Орланюк-Малицька Л. А. [122], Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. [164], Фе-

дорова Т. А. [182], Шірінян Л. В. [194] уточнюють вищенаведене визначення 

в розрізі умов забезпечення виконання зобов’язань страховика (кількісний і 

якісний стан фінансових ресурсів або потоків) та необхідності страхової 

компанії протистояти змінам внутрішнього і зовнішнього середовища і, ві-

дповідно, забезпечувати ефективну діяльність і розвиток організації. 

http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%D0%90.
http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9E.%D0%94.
http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1131010&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%D0%9C.
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Третя група науковців – Іванюк І. С [83], Сербіновський Б. Ю. [163], 

Ткаченко Н. В. [173], Шевчук О. О. [190] намагаються поєднати існуючі під-

ходи та сформувати комплексне визначення фінансової стійкості страховика.  

Підводячи підсумок здійсненого аналізу даної категорії, доцільно від-

мітити, що фінансова стійкість страхової компанії – це комплекс дій (фі-

нансового, інвестиційного та організаційного характеру), направлених на по-

стійну підтримку балансу між витратами і зобов’язаннями страховика та фі-

нансовими ресурсами необхідними для їх покриття або виконання, у резуль-

таті чого досягається ефективний розвиток страхової компанії, незважаючи 

на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування економіки. 

Враховующи вищенаведений матеріал, подальшого дослідження пот-

ребують умови (критерії), які забезпечують та підтримують фінансову стій-

кість страхової компанії на високому рівні. Визначаючи основні критерії за-

безпечення фінансової стійкості страхової компанії, насамперед, розглянемо 

фактори, які впливають на функціонування страховика. Так, чинники, які 

обумовлюють діяльність страхової компанії, доцільно поділити на зовнішні і 

внутрішні. До зовнішніх можна віднести: зміни нормативно-законодавчої 

бази (норми ліцензування, ставка податку, умови надання страхових послуг) 

та кон’юнктури ринку; зростання рівня конкуренції і зменшення доходу на-

селення; економічний спад та інфляція; політичні трансформації і зміни кері-

вництва в органах контролю за страховою діяльністю, екологічні катастрофи 

та стихійні лиха [83, 194]. 

Слід звернути увагу на те, що зовнішні фактори впливу практично не 

контрольовані й страховій компанії дуже складно ефективно їм протистояти, 

тому можливість управління внутрішніми критеріями забезпечення фінан-

сової стійкості страховика є визначальним для подальшого розвитку та ро-

зширення його діяльності. 

Досліджуючи внутрішні критерії детальніше, необхідно зазначити, що 

в більшості наукових праць автори [3, 17, 39, 124, 176, 197] виділяють майже 
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однакові або схожі умови забезпечення фінансової стійкості страховика. Дані 

умови, на нашу думку, становлять базові складові фінансової стійкості стра-

хової компанії. Так, до основних критеріїв забезпечення стабільної діяльності 

страховика відносять: достатність власного капіталу, врівноважену тари-

фну політику, збалансованість страхового портфеля, наявність безпечної 

програми перестрахування, адекватні методи формування страхових резер-

вів, оптимальну інвестиційну політику та високий рівень платоспроможно-

сті. 

Крім перелічених умов, деякі автори, додатково розглядають й інші по-

ложення відносно стабільності страхової компанії. Так, Александрова М. М. 

[3] одним з основних критеріїв фінансової стійкості страховика вважає необ-

хідність диверсифікації діяльності; Бігдаш В. Д. [17] – здійснення фінансово-

го моніторингу, Шірінян Л. В. [195] – мобільність страхової компанії, а Ба-

зилевич В. Д. [11] до умов забезпечення стійкого функціонування страховика 

відносить необхідність впровадження процесу бюджетування. 

На наш погляд, зазначені вимоги до стабільної діяльності страхових 

компаній можна розширити за рахунок: управління діяльністю за центрами 

відповідальності, проведення бенчмаркінгу, впровадження інноваційних пос-

луг і новітніх технологій та організація системи кризис-менеджменту. 

Таким чином, комплексна система умов забезпечення фінансової стій-

кості страховика буде мати наступний вигляд (рис. 1.10). 

На основі даних, наведених на рис. 1.10, можна стверджувати, що за-

безпечення фінансової стійкості страхової компанії є складним процесом, 

який пов’язаний з постійним контролем усіх сфер діяльності страховика та 

своєчасною реакцією менеджменту компанії на зміну внутрішнього і зовніш-

нього середовища. 

З метою визначення особливостей механізму забезпечення фінансової 

стійкості страхової компанії проаналізуємо кожну зі складових більш деталь-

но. 
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*               – базові умови фінансової стійкості страхової компанії;               – додаткові критерії фінансової стійкості страхової компанії; 
 

                – умови фінансової стійкості страхової компанії запропоновані автором,               – необхідність додаткового дослідження та аналізу. 
 

Рис. 1.10. Умови забезпечення фінансової стійкості страховика (складено автором) 

Збалансованість страхового портфеля  
(наявність договорів страхування з різ-

них видів страхової діяльності, терміном 
виконання та розміром зобов’язань) 

Адекватні методи формування страхо-
вих резервів 

(величини резервів повинно бути доста-
тньо для майбутніх виплат страхових ві-

дшкодувань) 

Урівноважена тарифна політика 
(раціональність розрахунку страхових 

тарифів залежно від виду страхування та 
стратегічних завдань діяльності) 

Достатність власного капіталу  
(сплачений статутний фонд, наявність 
додаткового, резервного та інших фон-
дів; сформовані вільні резерви та гаран-

тійний фонд) 

Наявність безпечної програми пере-
страхування 

(відповідальність, яка перевищує фінан-
сові можливості компанії, повинна бути 

передана надійним перестраховикам) 

Оптимальна інвестиційна політика 
(збалансованість напрямків та строку 
розміщення страхових резервів та ві-

льних фінансових ресурсів) 

Проведення бенчмаркінгу 
(виявлення можливостей і об’єкту вдос-
коналення бізнес-процесів страховика) 

Здійснення фінансового моніторингу 
(організація роботи відносно запобі-
гання легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом) 

Високий рівень платоспроможності  
(перевищення фактичного запасу пла-
тоспроможності страховика над розра-
хунковим нормативним запасом пла-

тоспроможності) 

Диверсифікація діяльності 
(використання різних видів та напрям-
ків страхової, інвестиційної та фінан-

сової діяльності) 

Застосування кризис-менеджменту 
(система заходів попередження дестабі-
лізуючих факторів та набір інструментів 

по виходу страхової компанії з кризи) 
 
 

Бюджетування фінансової діяльності 
(розробка планових показників доходів і 

витрат страховика в розрізі всіх видів 
діяльності та подальший їх аналіз) 

Мобільність страхової компанії 
(спроможність компанії своєчасно реа-
гувати на зміну внутрішнього та зов-

нішнього середовища) 

Умови (критерії) забезпечення фінансової стійкості страховика 

Впровадження інноваційних послуг 
та новітніх технологій  

(фінансування інвестиційної діяльності 
в межах розробки та реалізації іннова-
ційних послуг та новітніх технологій) 

Управляння діяльністю за центрами 
відповідальності 

(розподіл компанії на підрозділи та при-
значення осіб, які будуть відповідальні 
за досягнення визначених результатів) 
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Власний капітал страхової компанії є першоосновою фінансової 

стійкості страховика. До його складу входить: статутний, пайовий, додатко-

вий, резервний, неоплачений, вилучений капітал та нерозподілений прибу-

ток. Маючи однаковий з іншими суб’єктами господарювання склад власного 

капіталу, його значення для забезпечення стійкості страхової компанії є осо-

бливим. Так, розпочинаючи операційну діяльність, страховик не має можли-

вості забезпечити гарантованість взятих на себе зобов’язань за рахунок стра-

хових внесків і сформованих на їх основі резервів або прибутку від інвести-

ційної діяльності. Витрати, які можуть виникнути набагато раніше ніж стра-

ховик отримає достатній обсяг прибутку, вимагають від нього акумулювати 

певний обсяг грошових коштів на початковій стадії функціонування. Вихо-

дячи з цього, високий розмір статутного капіталу і формування на основі 

інших видів капіталу гарантійного фонду та вільних резервів є однією з ос-

новних складових фінансової стійкості страхової компанії і дає їй можли-

вість розширювати обсяги діяльності в перші роки свого існування [57, 118]. 

Таким чином, нормативно закріплені ст. 30 Закону України «Про стра-
хування» вимоги до мінімального розміру статутного капіталу (на рівні 1 
млн. євро. для страховиків, які займаються ризиковими видами страхування 
та 1,5 млн. євро - компаній, які забезпечують страхування життя) набувають 
особливого значення в межах державного регулювання стабільності страхо-
вої діяльності. Крім, законодавчо встановленого розміру статутного капіталу 
в ст. 2 Закону України «Про страхування» визначені й умови до форм його 
сплати. Так, формування або збільшення існуючого статутного капіталу до-
зволяється проводити виключно за рахунок грошових коштів та цінних папе-
рів емітованих державою, за їх номінальною вартістю. Крім того, загальний 
розмір статутного капіталу сформований за рахунок цінних паперів випуще-
них державою, не повинен перевищувати 25%, а порядок формування стату-
тного капіталу за допомогою даного виду активів чітко регламентований Де-
ржфінпослугами. Формувати цей капітал за рахунок коштів страхових резер-
вів, кредитних ресурсів, позик під заставу, векселів та нематеріальних акти-
вів заборонено [159]. Отже, державні органи контролю та нагляду за страхо-
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вою діяльність в Україні намагаються в нормативному порядку закріпити мі-
німальні та першочергові вимоги відносно фінансової стійкості страхових 
компаній. 

Додатково до статутного капіталу в процесі фінансової та господарсь-
кої діяльності страховик повинен оперувати значним обсягом вільних від 
будь-яких зобов’язань коштами. З цією метою страховими компаніями ство-
рюються гарантійний фонд та вільні резерви. 

Формування гарантійного фонду здійснюється на основі коштів додат-
кового, резервного капіталів та суми нерозподіленого прибутку. Вільні резер-
ви включають кошти нерозподіленого прибутку. Створення даних фондів 
проводиться з метою підвищення рівня платоспроможності страховика за 
найбільш ризиковими видами страхування та виконання термінових зо-
бов’язань [17]. 

Таким чином, власний капітал страхової компанії є гарантією збере-
ження її фінансової стійкості, навіть за умови браку страхових премій та 
прибутку від інвестиційної діяльності необхідних для виконання поточних та 
довгострокових зобов’язань. Переважно, дана ситуація, виникає в результаті 
настання катастрофічних подій або кумуляції ризиків одного виду. 

Наступною умовою забезпечення фінансової стійкості страховика є 
ефективне проведення тарифної політики. Виходячи з того, що тариф – є 
ціною страхової послуги, на основі якої формуються страхові резерви і при-
буток та відшкодовуються операційні витрати, обґрунтований його розраху-
нок є визначальним для успішної роботи страхової компанії. Неправильна 
структура та методика визначення тарифної ставки може призвести до втрати 
конкурентних позицій компанії на страховому ринку в разі завищення тари-
фу та збільшення ймовірності банкрутства, за умови заниження рівня ставки 
страхування [110]. 

Підтверджуючи вагомість значення тарифної політики в забезпеченні 
стійкості страхової компанії, розглянемо структуру побудови тарифної став-
ки (рис. 1.11). 
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                – фактори, які впливають на формування певного виду тарифу; 

                – призначення фінансових ресурсів сформованих на основі відповідного виду тарифу. 

Рис. 1.11. Структура тарифної ставки та фактори впливу на її складові частини (складено автором на основі [3, 178, 200]) 

Тарифна ставка (брутто-ставка, тариф-брутто, страховий тариф) 
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договорів, оплата 
послуг страхових 

посередників 

Ліквідаційні – ви-
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грошово-готівкового 

обігу страхових 
премій та виплат 

- вік і стать стра-
хувальника; 

- стан здоров’я 
та існуючі хво-
роби у страху-
вальника; 

- тривалість до-
говору страху-
вання; 

- норма доход-
ності, прийнята 
страховиком; 

- розмір відпові-
дальності стра-
ховика; 

- періодичність 
надходжень 
страхових ви-
плат і премій та 
їх розмір. 

Управлінські – ви-
трати пов’язані з 
адміністративно-

господарською дія-
льністю страхової 

компанії 

Формування 
страхових ре-
зервів для ві-
дшкодування 

витрат 
,пов’язаних з 
настанням ві-

дповідного 
страхового 

випадку 
(смерть, втра-
та здоров’я, 
дожиття до 

певного віку) 

Формування 
страхових 

фондів (резе-
рвів), кошти 
яких спрямо-
вані на забез-
печення ви-
плат страху-
вальникам 

Формування 
фондів фінан-
сових ресурсів 
для відшкоду-
вання відхи-

лення страхо-
вих виплат від 
їх середнього 
рівня за пев-

ний проміжок 
часу 

- норма доходнос-
ті, прийнята 
страховиком; 

- імовірність на-
стання страхово-
го випадку; 

- розмір відповіда-
льності; 

- особливість та 
характер об’єкта 
страхування. 

- імовірність на-
стання неперед-
бачуваних подій; 
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ного характеру 
(темп інфляції, 
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вої ставки, рівень 
конкуренції). 
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Таким чином, розглянута на рис. 1.11 структура страхового тарифу для 

ризикового страхування і страхування життя дає можливість стверджувати, 

що на основі адекватно розрахованої тарифної ставки з врахуванням значної 

кількості зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, забезпечується формуван-

ня фондів страхових виплат та фінансується інша господарська діяльність 

компанії. Виходячи з цього, особливого значення набувають принципи, які 

повинні дотримуватись страховиком у рамках проведення тарифної політики:  

– еквівалентність взаємовідносин між страховиком і страхувальни-

ком протягом дії договору страхування. Розмір нетто-ставки повинен відпо-

відати ймовірності настання страхового випадку та відповідно обсягу поне-

сених збитків. У свою чергу, розміру грошових коштів, сформованих за ра-

хунок нетто-тарифу, повинно бути достатньо для забезпечення страхових ви-

плат; 

– доступність страхових тарифів для покупців страхових послуг. За-

безпечення економічної доцільності страхового захисту для страхувальників, 

що зводиться до відповідності вартості страхової послуги та зобов’язань, 

прийнятих страховою компанією; 

– стабільність тарифної ставки протягом тривалого проміжку ча-

су. Підвищуючи рівень довіри з боку споживачів, страховик збільшує клієнт-

ську базу та отримує можливість для здійснення фінансового планування. 

Страхувальник, у свою чергу, стабілізує власні витати, пов’язані з покупкою 

страхового захисту; 

– розширення обсягів страхової відповідальності. Комплексне стра-

хування ризиків за одним договором (особливо в страхуванні життя) не тіль-

ки зменшує витрати на ведення справи, а й призводить до подальшого роз-

ширення діяльності на основі зниження тарифів і, як результат, - збільшення 

кількості споживачів страхових послуг; 

– забезпечення рентабельності страхових операцій. Розвиток стра-

хової компанії та забезпечення її поточної і перспективної платоспроможнос-
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ті грунтується на перевищенні доходів, отриманих страховиком, над його ви-

тратами; 

– гнучкість та індивідуальність застосування тарифної ставки. Ви-

користання розвинених тарифікаційних системи дає можливість страховику 

ефективно розраховувати ціну страхової послуги відповідно до особливостей 

об’єктів страхування та ризиків, які можуть спричинити страховий випадок 

[3, 47, 178, 200]. 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що ефективне проведення та-
рифної політики забезпечує рівновагу між отриманими преміями та здійс-
нюваними виплатами і понесеними витратами страховика, що, як резуль-
тат, призводить до стабільної діяльності страхової компанії. 

Об’єктивне встановлення ціни на страхові послуги є основою досяг-
нення наступного критерію фінансової стійкості страхової компанії, яким ви-
ступає збалансованість страхового портфелю. Саме встановлення адекват-
ної вартості страхових послуг імовірності збитку дозволяє страховій компанії 
реалізувати всі аспекти оптимізації страхового портфелю. Формування зба-
лансованої структури портфелю передбачає наявність договорів страхування 
різних (в межах видів), об’єктів страхування, території на якій вони знахо-
дяться, терміну дії договору та обсягу відповідальності страховика. 

Здійснюючи управління страховим портфелем, менеджмент страхової 
компанії повинен постійно аналізувати і корегувати співвідношення між на-
прямками страхування, страховими сумами та рівнями ризику об’єктів у роз-
різі діючих та новоукладених страхових договорів. Саме за рахунок виконан-
ня вищенаведених принципів страхова компанія максимізує прибуток за 
умови ризикового характеру власної діяльності [82]. 

Таким чином, метою успішної діяльності страховика є формування 
такого страхового портфелю, який забезпечить стабільність функціону-
вання страхової компанії протягом тривалого періоду часу, навіть при на-
станні значних за розмірами ризиків. 

Збалансованість страхового портфеля зокрема та стійке функціонуван-
ня страхової компанії в цілому, досягається також за рахунок наявності без-
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печної програми перестрахування. Використовуючи механізм перестраху-
вання, страховик має можливість довільно визначати обсяг власної відпові-
дальності за будь-яким великим одиничним ризиком або групою однорідних 
ризиків, передаючи при цьому надлишок зобов’язань перестраховій компанії. 
Даний інструмент надає страховій компанії додаткову можливість управлін-
ня ризиками, які виникають під час її операційної діяльності. 

Використовуючи механізм перестрахування, страховик повинен врахо-
вувати не тільки ефективність використання даного інструменту в розрізі пе-
вних видів та розмірів ризику, а і правильно оцінити ступінь надійності про-
понованої програми перестрахування та фінансової стійкості перестрахо-
вої компанії. При цоьму своєчасність та повнота страхових виплат повністю 
лежить на страховій компанії. Саме вона відповідальна перед страхувальни-
ком, то гарантованість виконання взятих перестраховиком на себе зо-
бов’язань є визначальним фактором надійної діяльності страховика [63]. 

Отже, використання безпечної програми перестрахування захищає 
страхову компанію від імовірності перевищення фактичного рівня збитко-
вості над розрахунковим, і обумовлює необхідність використання даного ме-
ханізму для забезпечення її фінансової стійкості. 

У зв’язку з тим, що основою виконання страхових виплат у розрізі всіх 
ризиків страхового портфеля є формування достатнього обсягу фондів фінан-
сових ресурсів, то наступним етапом аналізу забезпечення фінансової стійко-
сті страхової компанії виступає необхідність адекватності методів форму-
вання страхових резервів. Страхові резерви формуються з метою відшкоду-
вання витрат, які можуть понести страхувальники в результаті настання 
страхового випадку за відповідним видом ризику. Виходячи з того, що кож-
ний з ризиків або група ризиків, які підлягають страхуванню, мають специ-
фічні особливості формуються й різні види резервів. Так, резерви зі страху-
вання життя, медичного та обов’язкових видів страхування створюються 
окремо від резервів за іншими видами страхування. Крім того, резерви зі 
страхування життя та ризикового страхування можуть деталізуватись в розрі-
зі виконання специфічних зобов’язань страхової компанії. Структура страхо-
вих резервів, їх призначення та нормативна-правова база, яка регламентує 
управління страховими резервами, представлені на рис. 1.12. 
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                – резерви про формування яких страховики мають можливість прийняти рішення з початку календарного року; * – страхування ци-
вільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів передбачає обов’язкове створення даних резервів. 
 

Рис. 1.12.  Структура, призначення та регулювання страхових резервів (складено автором на основі [3, 197])  
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Резерви з ризикових видів страхування  
(технічні резерви) 
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Нормативно-правові акти, що регулюють управління страховими резервами: Закон України «Про страхування» [159]; розпорядження Держав-
ної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страху-
вання життя» [136], та зміни до нього [79]; розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про методику формування резервів із 

страхування життя» [114]. 
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оцінка зобов'язань за ризи-
ками нещасного випадку та 
хвороби в звітному або по-
передніх періодах, що не 
заявлені на звітну дату 
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Таким чином, можна зазначити, що формування страховою компанією 
розвиненої системи страхових резервів дає їй можливість розподілити від-
повідальність адекватно до різних видів ризиків та часом настання страхо-
вих виплат. Крім того, створення страховиком таких резервів, як резерв коли-
вань збитковості та резерв катастроф, дозволяють йому мобілізувати гро-
шові ресурси у випадку настання надзвичайних подій. 

Досліджуючи діяльність вітчизняних страхових компаній, слід зверну-
ти увагу на те, що управління технічними резервами, починаючи з 2004 р., 
здійснюється не тільки на основі Закону України «Про страхування» [159] (в 
якому до редакції 2001 р. передбачалась двоелементна схема утворення тех-
нічних резервів), а й правилами формування, обліку та розміщення страхових 
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя [136]. 

Формування страхових резервів зі страхування життя також регламен-
тується прийнятою Держфінпослугами в 2004 р. методикою [135]. Також 
управління страховими резервами в обов'язковому страхуванні цивільної ві-
дповідальності за ядерну шкоду, яке є особливо актуальне для України, регу-
люється відповідним розпорядженням Держфінпослуг відносно затверджен-
ня порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду [134]. 

Згадані нормативно-правові документи координують діяльність стра-
хових компаній не тільки стосовно структури страхових резервів, й в межах 
методів формування і обліку кожного з резервів, що особливо актуально для 
вітчизняного страхового ринку.  

Відносно методів  формування страхових резервів, можна стверджу-
вати, що розрахунок обсягів страхових резервів – є дуже складним і багатог-
ранним процесом, його реалізація проводиться висококваліфікованими спе-
ціалістами (актуаріями). Дані фахівці повинні не тільки правильно розраху-
вати обсяги страхових резервів, а й використати для цього найбільш адекват-
ний метод, який би враховував специфіку ризику та термін дії договору стра-
хування. 

Вимоги до обліку страхових резервів, які зазначені в нормативно-
правових документах прийнятих Держфінпослуг, надають можливість стра-
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ховикам постійно контролювати, своєчасно оцінювати та корегувати розмір 
резервів. 

Проблемою вітчизняного страхового ринку є те, що значна кількість 
страхових компаній не приділяє значної уваги формуванню адекватних взя-
тому зобов’язанню страхових резервів, відшкодовуючи власні витрати за ра-
хунок нових страхових премій. 

За цих обставин, на нашу думку, політика управління страховими ре-
зервами кожен рік повинна переглядатись і уточнюватись, тільки тоді 
страхова компанія досягне найбільшого рівня фінансової стійкості. 

Продовжуючи аналіз страхових резервів, необхідно зазначити, що важ-
ливим елементом їх управління виступає ефективне інвестування фінансових 
ресурсів, які акумулюванні в страхових фондах. Цей вид діяльності страхової 
компанії поряд з розміщенням власних коштів страховика складає інвести-
ційну політику. Визначаючи вплив інвестиційної політики на забезпечення 
фінансової стійкості страховика, розглянемо особливості даного процесу 
характерні саме для страхової діяльності (рис. 1.13). 

Аналіз наведених на рис. 1.13 даних дозволяє зробити висновок, що ос-
новними коштами, за допомогою яких страховики здійснюють інвестиційну 
діяльність, є власні та залучені ресурси. Інвестування даних видів фінансо-
вих ресурсів в обов’язковому порядку повинно відповідати принципам: без-
пеки, ліквідності, диверсифікації та прибутковості. Тим не менш, пріоритет-
ність кожного з даних принципів у розрізі розміщення власних та залучених 
ресурсів страховика є різною. Так, власні фінансові ресурси страховика, ко-
шти резервів зі страхування життя та кошти акумульовані в деяких резер-
вах з ризикових видів страхування (резерв коливань збитковості та катаст-
роф) можуть вкладатись в довгострокові активи з незначним рівнем ліквід-
ності та високою прибутковістю. Натомість, кошти зосереджені в резервах 
збитків, можуть знадобитись в будь-який проміжок часу, що призводить до 
їх інвестування в високоліквідні активи з невисокою прибутковістю. Причи-
ни необхідності дотримання та наслідки виконання принципів розміщення 
коштів страхових резервів наведені на рис. Д.1. додатку Д. 
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                – відноситься винятково до інвестування власних коштів страховика 
Рис. 1.13. Особливості інвестиційного процесу в страхуванні (складено автором на основі [29, 57, 159]) 

Джерела інвестування 

Власні кошти 
(статутний, до-
датковий, резе-
рвний капітал, 
вільні резерви, 
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поділений при-

буток) 

Залучені кошти 
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вих резервів) 
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Портфель (структура) інвестування Формування загальної 
інвестиційної стратегії 
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- банківські метали; 
- кредити страхувальни-
кам – фізичним особам, 
що уклали договори стра-
хування життя; 
- готівка в касі в обсягах 
лімітів залишків каси, 
встановлених НБУ. 

- грошові кошти на розрахун-
ковому рахунку; 
- банківські вклади (депозити); 
- валютні вкладення згідно з 
валютою страхування; 
- нерухоме майно; 
- акції, облігації, іпотечні сер-
тифікати; 
- цінні папери, що емітуються 
державою; 
- права-вимоги до перестрахо-
виків; 
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активу в загальному інвестиційному 
портфелі страховика та вимоги від-
носно якісних ознак даних активів 

,регламентовані нормативно-
правовими актами Держфінпослуг 

На власний розсуд, виходячи з інвестиційної стратегії 
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- валюта, в якій номіно-
вані зобов’язання. 
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своїх зобов’язань; 
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При дослідженні напрямків інвестування фінансових ресурсів страхо-

вика, можна відмітити, що власні кошти страхова компанія має право вільно 

розміщувати, виходячи із загальної інвестиційної стратегії прийнятої компа-

нією. Натомість, види активів, в які інвестуються залучені кошти, чітко рег-

ламентовані законом України «Про страхування» [159]. Дана ситуація 

пов’язана з намаганням державних органів контролю стабілізувати інвести-

ційну діяльність страховиків та обмежити можливість розміщення залучених 

від страхувальників коштів у високоризикові активи. 

Крім напрямків інвестування залучених коштів державою закріплені й 

вимоги до частки, яку повинен займати кожен вид активу в загальному інве-

стиційному портфелі страхової компанії (табл. Д.1 додатку Д). 

Обмеження відносно питомої ваги кожного з видів інвестиційних акти-

вів з ризикового страхування встановлені в «Правилах формування, обліку та 

розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страху-

вання життя» [136], змінах до них [79-81] та «Положенні про обов'язкові кри-

терії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими 

представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування 

життя» [133], а зі страхування життя відповідно в «Правилах розміщення 

страхових резервів із страхування життя» [135] та змінах до них [78].  

Регулювання структури інвестиційного портфелю страховика з боку 

державних органів зумовлене необхідністю дотримання принципу диверси-

фікації, а періодичні зміни до існуючих нормативно-правових актів виклика-

ні постійнозмінною кон’юнктурою інвестиційного ринку, зокрема, та перет-

вореннями в економіці країни в цілому. 

Проаналізувавши вимоги до напрямків та структури розміщення кош-

тів страхових резервів, менеджмент страхової компанії перше ніж формувати 

загальну стратегію інвестування повинен детально визначити зовнішні та 

внутрішні фактори впливу. Це пов’язано з тим, що саме на основі даних 

чинників страховик повинен обирати певні види активів для розміщення фі-

нансових ресурсів та визначати їх пропорції в інвестиційному портфелі. Сто-
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совно внутрішніх факторів впливу, на які повинна бути зважена інвестиційна 

політика є наступні: 

1. Розмір як власних, так і залучених інвестиційних ресурсів. Даний 

фактор є першоосновою інвестиційної діяльності страхової компанії, саме 

значний обсяг інвестиційних ресурсів дає можливість менеджменту страхо-

вика використовувати різноманітні інструменти інвестування та проводити 

багатовекторну інвестиційну політику. 

2. Терміни виконання взятих зобов’язань перед страхувальниками. 

Кошти страхових резервів за довготерміновими зобов’язаннями повинні ін-

вестуватись в довгострокові активи, а короткострокові зобов’язання - в коро-

ткотермінові. 

3. Рівень ліквідності активів. Неможливість точного встановлення те-

рміну настання страхового випадку і, як наслідок, періоду виконання зо-

бов’язань призводить до необхідності інвестувати значні обсяги фінансових 

ресурсів у високоліквідні активи. У свою чергу, обсяг вкладання коштів 

страхових резервів у ліквідні ресурси обмежується прибутковістю активів і 

зобов’язує страховика ефективно управляти співвідношенням між рівнем лі-

квідністю та прибутковістю активів. 

4. Валюта, в межах якої страховик несе відповідальність перед 

страхувальником. У зв’язку з можливою зміною валютного курсу страховики 

повинні дотримуватись відповідності між валютою, в якій виконуються зо-

бов’язання перед страхувальниками, та валютою інвестиційних активів. За 

умови, якщо страховик не має змоги розмістити кошти страхових резервів у 

відповідній валюті, то він повинен застрахувати власні валюті ризики. 

Паралельно з внутрішніми чинниками на формування та реалізацію ін-

вестиційної політики страховика впливають і певні зовнішні фактори, так 

основні з них, на нашу думку, наступні: 

1. Зниження прибутковості та ціни інвестиційних активів. Падіння 

відсоткової ставки за депозитами, зниження фондових індексів та цін на рин-

ку нерухомості відповідно призводить до зменшення прибутку за коштами 
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страховика, розміщеними на банківських депозитах, направлених на прид-

бання цінних паперів та об’єктів нерухомості. 

2. Невиконання учасниками інвестиційного процесу своїх зобов’язань 

перед страховиком. Нестабільність на різних ринках фінансових послуг, на-

приклад зумовлена фінансовою кризою, впливає на ринок страхування як 

прямо, так і опосередковано. Так, проблеми в банківському секторі призво-

дять до неможливості зняття коштів, інвестованих у депозитні ресурси. Дана 

ситуація виникає якщо НБУ вводить мораторій на зняття депозитів або в ба-

нку діє тимчасова адміністрація. Проблеми на ринку перестрахування мо-

жуть спричинити невиконання суб’єктами даного ринку власних зобов’язань, 

що впливає і на збільшення ризикованості інвестування коштів у права вимог 

до перестраховиків. 

3. Зміна нормативно-правових вимог, які регулюють напрямки та 

структуру розміщення коштів страхових резервів. Поява нових вимог до 

видів ресурсів, в які інвестуються кошти страхових резервів та їх питомої ва-

ги в загальному інвестиційному портфелі, вимагає необхідності розробки 

страховиком модернізованої інвестиційної стратегії з переоцінкою ризику 

кожного виду активів та їх обсягу. 

Враховуючи всі вищенаведені фактори впливу та вимоги законодавства 

відносно регулювання інвестиційної діяльності, страховик формує загальну 

інвестиційну стратегію. Вона повинна включати коротко та довгострокові 

плани розміщення власних та залучених коштів. Крім того, загальна стратегія 

повинна постійно піддаватись моніторингу і, відповідно, корегуватись до 

зміни економічної ситуації як на страховому, так і на інвестиційному ринках. 

Таким чином, за допомогою ефективно розробленої та вчасно впрова-

дженої загальної інвестиційної стратегії страховик має можливість забез-

печити мобілізацію додаткового доходу, що дозволить компенсувати мож-

ливі збитки від страхової діяльності, що призведе до стабільної діяльності 

страхової компанії в цілому. 
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Наступним етапом аналізу критеріїв забезпечення фінансової стійкості 

страхової компанії є оцінка достатності фондів фінансових ресурсів для за-

безпечення виконання взятих страховиком на себе зобов’язань. З цією метою 

потрібно розглянути методику аналізу платоспроможності страховика та 

оцінити рівень даного показника, достатнього для стабільної роботи страхо-

вої компанії. 

Перше ніж досліджувати критерії та методи оцінки рівня платоспро-

можності з’ясуємо її сутність. Узагальнюючи підходи до визначення даної 

категорії таких науковців як: Базилевич В. Д. [9], Бігдаш В. Д. [17], Орланюк-

Маліцкая Л. А. [121], Ткаченко Н. В. [172]. Федорова Т. А. [181], Хемптон Д. 

Д [185], можна зауважити, що платоспроможність страхової компанії це – 

здатність страховика своєчасно та в повному обсязі виконати всі фінансові 

зобов’язання за рахунок наявних страхових резервів та власного капіталу. 

Тобто, основними складовими процесу визначення платоспроможності стра-

хової компанії є обсяг, час та джерела виконання зобов’язань.  

Виходячи з вищенаведених особливостей платоспроможності страхової 

компанії в науковій літературі та в практиці страхової діяльності, найбільш 

розповсюдженими є два загальні методи оцінки даного показника. Перший - 

зводиться до порівняння вартості активів страховика з його зобов’язаннями в 

визначений момент часу. Другий - грунтується на здатності страховика пок-

рити власні зобов'язання в міру їх надходження до виконання. Таким чином, 

визначається перспективна та поточна платоспроможність страхової ком-

панії [11, 71]. 

Аналізуючи умови забезпечення платоспроможності вітчизняного 

страховика, необхідно зазначити, що дані норми закріплені в Законі України 

«Про страхування» [159]. Так, платоспроможним вважається страхова 

компанія, в якій сплачений статутний і сформований гарантійний фонд, наяв-

ний достатній обсяг страхових резервів та фактичний запас платоспроможно-

сті перевищує його розрахункове нормативне значення. 
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Перші дві умови забезпечення платоспроможності страховика попере-

дньо вже були розглянуті, саме тому основною задачею оцінки рівня даного 

показника є аналіз методики перевищення фактичного запасу платоспро-

можності над його нормативним запасом. Поетапно дану методику можна 

представити наступним чином: 

1. Рівень платоспроможності визначається окремо для страхових ком-

паній, які здійснюють страхування життя та ризикове страхування. 

2. Визначення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) 

як різниці між сумою активів і зобов’язань страховика. 

3. Фактичний запас платоспроможності коригується з урахуванням рі-

вня ліквідності активів. 

4. Розрахунок нормативного показника платоспроможності на основі 

диференційованих індексів відповідно за сумою страхових премій або обся-

гом страхових виплат. У подальших розрахунках застосовується більше з 

двох значень. 

5. Порівняння фактичного та нормативного рівня платоспроможності 

страховика [122]. 

Розглядаючи визначення рівня платоспроможності страхової компанії 

на основі співвідношення нормативного та розрахункового її значення, мож-

на відзначити, що дана методика розповсюджена як в країнах з розвинутим 

страховим та перестраховим ринками (країни ЄС), так і в країнах, в яких дані 

ринки знаходяться на стадії становлення (Україна, Росія та інші країни СНГ). 

Певні відмінності при розрахунку рівня платоспроможності за даним мето-

дом існують в межах коефіцієнтів, на які зважені страхові премії, виплати і 

обсяг перестрахування, та визначенні нормативного запасу платоспроможно-

сті для страхування життя. Детальний алгоритм розрахунку фактичного та 

нормативного запасу платоспроможності та порівняння вітчизняної методики 

аналізу платоспроможності з відповідною методикою, прийнятою в країнах 

Європейського Союзу, наведені в табл. Е.1 додатку Е. 



72 
Дослідивши послідовність визначення рівня платоспроможності стра-

ховика більш ґрунтовно, можна стверджувати, що порівняння фактичного та 

нормативного запасу платоспроможності дає можливість охопити значну 

кількість факторів, які обумовлюють діяльність страхової компанії. Так, 

використання в ході розрахунку вартості активів і зобов’язань страховика, 

страхових премій і виплат та частки страхових надходжень, що належать пе-

рестраховикам, призводить до одержання інтегрального показника, який ха-

рактеризує рівень платоспроможності страхової компанії.  

Вищерозглянуті переваги оцінки платоспроможності страховика приз-

вели до значного поширення даної методики та її використання органами 

державного нагляду різних країн Світу як основи для прийняття рішень від-

носно фінансової стійкості страхової компанії. 

Таким чином, високий рівень платоспроможності страховика забез-

печує гарантованість покриття всіх його зобов’язань перед страхувальни-

ками, засновниками, співробітниками, контрагентами та державою, роз-

ширює можливості діяльності страхової компанії на страховому ринку і, 

дозволяє зміцнити її фінансову стійкість. 

Відносно умов забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, 

які додатково виділені певними науковцями [3, 11, 17], то слід враховувати, 

що всі вони є інструментами покращення вищерозглянутих (базових) крите-

ріїв стабільності страховика. Так, диверсифікація роботи страхової компанії 

повинна простежуватись всіма видами та на всіх стадіях діяльності. Змен-

шення ризику за рахунок диверсифікації необхідно проводити як на стадії 

розробки страхового тарифу в межах створення диференційованих цін на рі-

зні страхові послуги, так і в розрізі організації збалансованого страхового і 

інвестиційного портфелів, оптимізуючи співвідношення між видами страху-

вання та напрямками розміщення власних і позикових коштів. 

Проведення постійного фінансового моніторингу діяльності страхови-

ка також є важливою умовою забезпечення його фінансової стійкості, оскіль-

ки страхові операції дуже часто можуть виступати методом легалізації дохо-
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дів отриманих злочинним шляхом або інших кримінальних схем. У результа-

ті незаконних дій страхова компанія може зазнати значних збитків та підпас-

ти під жорсткі санкції з боку державних контролюючих органів [139, 140, 

147, 151, 155, 156]. Це вимагає з боку менеджменту страхової компанії пос-

тійного проведення контролю за фінансовими операціями страхувальників та 

встановлення джерел надходження їх грошових коштів. 

Мобільність страхової компанії визначається спроможністю адекват-

но та своєчасно змінювати напрямки і структуру діяльності страховика від-

повідно до зміни внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на його 

функціонування. Так, зростання інфляції, рівня конкуренції і податків; зміна 

валютного курсу і фондових індексів; зменшення купівельної спроможності 

населення; політична нестабільність призводить до необхідності певних пе-

ретворень в тарифній, маркетинговій, інвестиційній політиках та організа-

ційній структурі страхової компанії [195]. Отже, в умовах швидкої зміни 

кон’юнктури страхового ринку, зокрема, та перетворень в економіці в цілому 

фінансова стійкість страховика буде прямо пропорційно залежати від рівня її 

мобільності. 

Продовжуючи аналіз забезпечення фінансової стійкості страхової ком-

панії, необхідно зазначити, що такі науковці, як Базилевич В. Д. та Пі-

кус Р. В. [11] значну увагу, в межах даного питання, приділяють фінансово-

му управлінню страховика за допомогою створення бюджетів. Бюджету-

вання діяльності страхової компанії повинно грунтуватися на розробці планів 

її фінансової діяльності та подальшого їх аналізу і контролю. Безпосередньо 

процес бюджетування в страховій компанії складається з наступних етапів:  

1. На основі статистичних даних відносно функціонування страховика 

протягом звітного та попередніх періодів формуються економічно обґрунто-

вані прогнозні показники можливих варіантів подальшого розвитку компанії. 

2. Виходячи зі значень розрахованих прогнозних показників, розроб-

люється проект бюджету страховика, який в подальшій діяльності мене-
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джменту страхової компанії виступає основою для прийняття обгрунтованих 

управлінських рішень. 

3. У зв’язку з тим, що діяльність страхової компанії знаходиться під 

впливом значної кількісті внутрішніх та зовнішніх факторів, то планові пока-

зники бюджету повинні постійно перебувати під контролем та аналізом 

страховика і, відповідно, корегуватись, забезпечуючи подальшу ефектив-

ність його діяльності [11, 126]. 

Особливістю впровадження системи бюджетів у процес функціонуван-

ня страхової компанії є не тільки формування балансу доходів та витрат і ви-

значення фінансового результату страховика в розрізі всіх видів його діяль-

ності, а й врахування всіх специфічних аспектів грошових потоків, характер-

них тільки для даного виду фінансових відносин. Так, особливі доходи і ви-

трати виникають в процесі перестрахування і співстрахування ризиків, вико-

ристання послуг страхових посередників, актуаріїв та андерайтерів. 

Таким чином, використовуючи процес бюджетування, страховик має 

змогу підвищити фінансову стійкість за рахунок розробки послідовного пла-

ну реалізації проекту подальшого розвитку, ідентифікації несприятливих фа-

кторів на стадії їх виникнення та координації діяльності всіх працівників і 

підрозділів страхової компанії. 

Продовжуючи дослідження системи контролю страхових операцій, на-

ми пропонується додатково до бюджетування виділити ще три критерії, які 

забезпечують фінансову стійкість страхової компанії за рахунок удоскона-

лення системи контролігу її діяльності. Вважаємо, що система управління 

страховою компанією повинна включати: управління діяльністю за центрами 

відповідальності, проведення бенчмаркінгу та впровадження системи кризи 

менеджменту (рис. Ж.1 додатку Ж). 

Аналізуючи процес формування системи центрів відповідальності, 

необхідно зазначити, що актуальність даного інструменту забезпечення ста-

більності страховика обумовлена складністю та багаторівневістю господар-

ських операцій страхової компанії. Виходячи з того, що страхова компанія 
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займається різними видами страхової (ризикове страхування, страхування 

життя, перестрахування), інвестиційною та фінансовою діяльностями, мене-

джери вищого рівня не мають змоги проводити детальний аналіз даних опе-

рацій.  

Отже, виникає необхідність розподілу організації на певну кількість 

підрозділів (центрів відповідальності), керівники яких будуть відповідальні 

за результати їх діяльності і контролювати процес досягнення певного фінан-

сового показнику (сума страхових премій, страхові виплати, рівень ризику 

страхового портфелю, обсяг інвестицій, частка перестрахування, загальний 

обсяг витрат, прибуток) (рис. Ж.1 додатку Ж). Створення центрів відповіда-

льності на всіх етапах функціонування страхової компанії та встановлення 

відповідного цільового показника оцінки діяльності керівника певного під-

розділу дає можливість ідентифікувати напрямки і обсяги грошових потоків 

страховика, зв’язати дані фінансові результати з відповідним менедже-

ром [60, 94, 127]. 

Таким чином, зміцнення фінансової стійкості страхової компанії через 

управління діяльністю за центрами відповідальності, досягається за рахунок 

скорочення часу витраченого на прийняття управлінських рішень, зростання 

ефективності використання фінансових ресурсів та підвищення мотивації 

персоналу. 

Одним з дієвих методів підвищення фінансової стійкості страхової 

компанії, на нашу думку, також виступає бенчмаркінг. Узагальнюючи підхо-

ди до визначення сутності даного процесу [61, 62, 127, 183], можна сказати, 

що в межах страхової діяльності бенчмаркінг – це систематичний, чітко стру-

ктурований аналіз конкретного бізнес процесу або функціонування страхо-

вика в цілому і його порівняння з еталонним відповідником компаній конку-

рентів та лідеру ринку з метою максимізації ефективності власної діяльності. 

Необхідність застосування даного інструменту полягає в тому, що бен-

чмаркінг надає можливість: визначити сильні та слабкі сторони страхової 

компанії; дослідити нові види страхових послуг, умови їх реалізації і ринки 
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збуту; з’ясувати власну конкурентну позицію на страховому ринку; зменши-

ти витрати розвитку і встановити стратегічні цілі для покращення діяльності 

страхової компанії. 

Умовою досягнення вищенаведених цілей страховика є ефективність 

проведення бенчмаркінгу. Так, розробка технології використання даного про-

цесу повинна складатись з чітко визначених етапів, враховувати особливості 

компанії, зовнішні та внутрішні умови її функціонування, бути спрямована 

на отримання конкретного результату (рис. Ж.1 додатку Ж). Крім того, про-

цес бенчмаркінгу повинен бути циклічним і направленим на постійне вдос-

коналення страхової компанії та впровадження нових елементів її діяльнос-

ті [50, 56]. 

Отже, проведення бенчмаркінгу з урахуванням індивідуальних власти-

востей страхової компанії не тільки підвищує її конкурентоспроможність, 

а й дає гарантовану можливість виходу на якісно новий рівень розвитку та 

надання страхових послуг. 

Ще одним з основних інструментів розширення діяльності страховика 

та збільшення отриманого прибутку є впровадження інноваційних послуг 

та новітніх технологій. Розвиваючи інноваційну діяльність у межах всіх 

напрямків функціонування, страхова компанія має можливість максимально 

довгий період часу отримувати надприбутки та нарощувати фінансові ресур-

си для впровадження нових послуг і новітніх технологій. Інновації в розви-

ток страхових послуг та умов обслуговування страхувальників розширюють 

клієнтську базу і призводять до збільшення обсягів страхових премій. Новіт-

ні технології, впроваджені в інвестиційну діяльність страхової компанії, 

зменшують витрати на її проведення та збільшують дохідність напрямків ро-

зміщення фінансових ресурсів. Інновації в покращення фінансових операцій, 

організаційної структури та системи менеджменту страховика зменшують 

суми витрат на управління страховою компанією та підвищуючи ефектив-

ність бізнес процесів [64, 108, 187]. 
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Не дивлячись на переваги впровадження інноваційних послуг та новіт-

ніх технологій, менеджмент страховика повинен постійно порівнювати сту-

пінь ризикованості і обсяг витрат на проведення інвестиційної політики в ін-

новації та суму синергетичного доходу від її реалізації. 

Таким чином, адекватно оцінена і ефективно реалізована інвестиційна 

політика в інноваційні послуги та технології виступає дієвим інструментом 

підвищення фінансової стійкості страхової компанії. 

Одним з найбільш актуальних у сучасних умовах функціонування рин-

кової економіки критерієм забезпечення стабільної діяльності страховика є 

проведення кризис-менеджменту.  

У зв’язку з тим, що наслідки кожного наступного фінансово-

економічного кризиса стають все більш руйнівними та носять глобальний ха-

рактер впливаючи на всі сфери діяльності суб’єктів господарювання, прове-

дення антикризової політики повинно носити систематичний характер.  

За таких обставин страховики зобов’язані досліджувати причини і нас-

лідки попередніх негативних явиш в економіці, формуючи на основі оброб-

леної інформації, коротко і довгострокові стратегії антикризових заходів 

(рис. Ж.1 додатку Ж). Це надасть їм можливість запровадити комплекс діє-

вих превентивних заходів на ранніх стадіях дестабілізації як страхового, так 

й інших суміжних ринків фінансових послуг (фондовий ринок, валютний ри-

нок, ринок нерухомості, банківський ринок і т. д.), що вплине на здатність 

страховика вийти з кризи не тільки швидкими темпами але й з мінімальними 

втратами [12, 84, 165, 180, 199]. 

Проведення кризи-менеджменту страховиком дозволяє якщо не абсо-

лютно захистити його від наслідків негативних явищ в економіці, то, як мі-

німум, максимально зменшити рівень їх впливу та після відновлення економі-

ки зайняти провідні позиції на страховому ринку. 

Здійснене дослідження дає змогу стверджувати, що розглянуті вище 

базові та додаткові критерії фінансової стійкості страховика створюють цілі-

сну систему, раціональне та гармонійне функціонування якої забезпечує до-
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сягнення високого рівня стабільної діяльності страхової компанії. Акцентую-

чи увагу на необхідності комплексної взаємодії всіх умов досягнення фінан-

сової стійкості страховика, необхідно також зазначити, що кожний критерій 

має специфічні властивості, параметри досягнення та, відповідно, по-різному 

впливає на фінансову стійкість страховика. Виходячи з цього, подальшої ак-

туальності набуває детальний аналіз як умов ефективності використання 

перестрахових операцій з метою забезпечення фінансової стійкості страхо-

вої компанії, так і дослідження впливу даних операції за кожним з етапів 

стабілізації діяльності страховика. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

 

1. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що страхова ді-

яльність є визначальним та необхідним інструментом ефективного розвитку 

економіки держави. Використання інституту страхування допомагає захисти-

ти як соціально-економічні інтереси суспільства, так і виробничо-фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання від несприятливих подій різного роду. 

Дана особливість операцій страхування грунтується на можливості акумуля-

ції та ефективного розподілу страховими компаніями фінансових ресурсів, 

які вони залучають від страхувальників, у вигляді страхових премій. Виходя-

чи з цього, подальший розвиток страхування та його перетворення на дієвий 

елемент фінансової системи країни, повинен базуватись на ефективному ме-

ханізмі регулювання фінансової стійкості страхових компаній. 

2. Доведено, що здійснюючи операційну діяльність, більшість страхо-

вих компаній не мають можливості сформувати збалансований портфель ри-

зиків. Страховий портфель, переважно, складається з ризиків, які є різними за 

величиною, характером, імовірністю настання страхового випадку та ступе-

нем концентрації ризику на відповідній території. Таким чином, з метою зба-
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лансування обсягу відповідальності за прийнятими в страхування подіями та 

приведення в співставність фінансових можливостей страхової компанії з ро-

змірами її зобов’язань використовують операції перестрахування. 

3. Результати дослідження дають можливість зазначити, що визнача-

льними факторами в процесі прийняття менеджерами страховика управлін-

ських рішення щодо використання операцій перестрахування є вартість пере-

страхових операцій та граничний обсяг власного утримання. Визначення лі-

міту власного утримання цедента є складним процесом, при розрахунку яко-

го повинна враховуватися не тільки статистична інформація про роботу стра-

хової компанії, а й особливості діяльності, фінансові можливості кожного 

страховика. 

4. Обґрунтовано, що досягнення за допомогою перестрахових опера-

цій фінансової стійкості, рентабельності діяльності та збалансованості порт-

феля ризиків страхових і перестрахових компаній неможливо без поступаль-

ного, ефективного розвитку національного ринку перестрахування та його 

подальшої інтеграції в міжнародну фінансову систему. 

5. Аналіз сучасного стану та існуючого рівня розвитку українського 

ринку перестрахування (в розрізі таких аспектів, як: місткість ринку, його 

суб’єкти і об’єкти та динаміка основних показників) дозволив визначити йо-

го значну залежність від обсягів страхової діяльності вітчизняних страхових 

компаній, які виступають основними споживачами перестрахових операцій; 

ьневисокий реальний показник його місткості і, як результат, неможливісті 

суб’єктів ринку нести відповідальність у межах значних за обсягами ризиків; 

відсутність розвиненої інфраструктури та ефективної комунікаційної забез-

печеності перестрахового ринку та продовженням використання перестрахо-

вих операцій, як механізму оптимізації оподаткування і легалізації доходів 

отриманих кримінальним шляхом. 

6. Розширення можливостей та стимулювання використання пере-

страхових операцій з метою забезпечення фінансової стійкості страхових 

компаній обумовлює необхідність створення висококапіталізованих профе-
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сійних перестрахових компаній, розвитку інституту брокерів, державної під-

тримки організації перестрахових пулів і формування відповідної норматив-

но-правової бази для своєчасного регулювання та ефективної діяльності 

суб’єктів перестрахових операцій. 

7. Встановлено, що механізм досягнення високого рівня фінансової 

стійкості страхової компанії є багатогранним процесом, який повинен супро-

воджуватись безперервним аналізом і регулюванням усього спектра діяльно-

сті страховика, оперативністю прийняття ефективних управлінських рішень 

адекватних перетворенням внутрішнього та зовнішнього середовища. 

8. Проаналізувавши детально кожний з критеріїв забезпечення фінан-

сової стійкості страхової компанії, можна зазначити, що не зважаючи на ха-

рактерні особливості формування та пріоритетності їх досягнення, визнача-

льним, з огляду на ефективне функціонування страхової компанії, виступає 

максимальне використання можливостей та комплексна взаємодія всієї сис-

теми існуючих інструментів стабільної діяльності страховика. 

Основні положення даного розділу опубліковано автором у робо-

тах [24, 26, 31, 97, 202, 203]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙ-

КОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕ-

ХАНІЗМУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 
 

 

2.1. Роль та місце перестрахування в забезпеченні фінансової стій-

кості страхової компанії 

 

 

Досліджуючи особливості та значимість перестрахових операцій у роз-

різі підвищення рівня фінансової стійкості страховика, необхідно зазначити, 

що використання зазначеного інструменту повинно носити всеохоплюючий 

та системний характер. Проводячи перестрахування тільки з метою змен-

шення відповідальності в межах значних за обсягами ризиків, менеджмент 

страхової компанії обмежує потенціал застосування даного інструменту 

щодо забезпечення фінансової стійкості. Тобто, актуальності набуває аналіз 

впливу перестрахових операцій на критерії (базові та додаткові) забезпе-

чення фінансової стійкості страховика та ідентифікації особливостей їх 

взаємодії. Отже, політика застосування перестрахових операцій, як методу 

досягнення відповідного рівня фінансової стійкості страхової компанії, по-

винна базуватись на використанні всього спектру можливостей перестраху-

вання [175].  

З метою розкриття ролі перестрахування в процесі ефективності реалі-

зації кожного з інструментів забезпечення фінансової стійкості страхової 

компанії, зокрема, та з'ясовування місця перестрахових операцій у розрізі 

стабільної діяльності страховика в цілому, проведемо формалізацію даних 

процесів за допомогою схеми зображеної на рис. 2.1. 
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             – базові умови фінансової стійкості страхової компанії;               – додаткові умови фінансової стійкості страхової компанії. 

Рис. 2.1. Роль та місце перестрахування в забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії (складено автором ) 
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Наведені дані дозволяють визначити на рис. 2.1 доцільно сказати, що 

серед цілісної системи критеріїв забезпечення фінансової стійкості страхо-

вої компанії, операції перестрахування здійснюють прямий вплив саме на 

частину базових інструментів. Такими умовами виступають: проведення 

врівноваженої тарифної політики, досягнення збалансованості страхового 

портфелю, оптимальна інвестиційна політика та високий рівень плато-

спроможності. Прослідкувати вплив перестрахування на фінансову стій-

кість страхової компанії через достатній рівень власного капіталу та мето-

ди формування страхових резервів (інші дві базові умови забезпечення фі-

нансової стійкості) виявляється майже неможливим. Дана ситуація обумо-

влюється відсутністю параметрів, на які прямо впливати за допомогою 

операцій перестрахування. 

Вивчаючи залежність між стабільною діяльністю страхової компанії 

та операціями перестрахування в розрізі додаткових критеріїв забезпечен-

ня фінансової стійкості страховика, необхідно також констатувати опо-

середкований вплив перестрахування на дані умови, оскільки вони висту-

пають похідними для ефективної реалізації базових інструментів. 

Отже, розглянемо особливості здійснення впливу перестрахування на 

формування тарифів страхової компанії. Розмір тарифної ставки, пере-

важно, базується на розрахунку таких параметрів як: обсяг збитків 

страховика та ймовірність настання страхового випадку, проведемо де-

тальній аналіз обумовленості зміни даних складових операціями перестра-

хування. 

Аналіз першого параметру дозволяє зазначити, що розподіляючи ве-

личину відповідальності з перестраховиком, страховик у межах конкретно-

го ризику може зменшити розмір власних збитків, отриманих внаслідок 

настання страхового випадку, і знизити нетто-тариф. Політика викорис-

тання даного інструменту з метою управління тарифною ставкою повинна 

враховувати методи, форми та види перестрахових операцій. На відміну 

від облігаторного перестрахування, застосовуючи його факультативний 
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метод, страховик не має гарантії покриття планованих обсягів зобов’язань 

та встановлення очікуваної вартості проведення операції, що відповідно 

може призвести до зменшення рівня фінансової стійкості компанії.  

У свою чергу, в розрізі проведення пропорційного та непропорційно-

го перестрахування (і їх видів) величина збитків в першому випадку буде 

пропорційно розподілятись між учасниками операцій і, відповідно, забез-

печувати більші можливості для гнучкого управління рівнем тарифної ста-

вки. У ході проведення непропорційного - страхова компанія здатна чітко 

спрогнозувати максимальний розмір власних витрат і, тим самим, забезпе-

чити досягнення визначеного рівня нетто-тарифу. 

При дослідженні впливу перестрахування на ймовірність настання 

страхового випадку, відзначимо, що в умовах висококонкурентного стра-

хового ринку визначальним є можливості страховика встановити мініма-

льний рівень тарифної ставки. Доцільність реалізації даного підходу, за 

умови непорушення достатнього рівня фінансової стійкості страхової ком-

панії, можлива якщо співвідношення між імовірністю настання страхового 

випадку за ризиком, який приймається в страхування та її середнім рівнем 

у розрізі всього страхового портфелю відповідає допустимому значенню. 

Знизити тарифну ставку за ризиком, ймовірність настання якого є висо-

кою, можна у випадку значно меншого середнього рівня ймовірності 

отримання збитків за всім портфелем страхової компанії. Одним з інстру-

ментів зменшення середнього рівня ймовірності настання страхових випа-

дків, враховуючи структуру  страхового портфелю, є здійснення операцій 

перестрахування. Це призводить до зменшення розміру власного утриман-

ня страховика за існуючими договорами (пасивне перестрахування), так і 

до можливості залучення нових видів ризику (активне перестрахуван-

ня) [33, 44, 106]. 

Переходячи до розгляду впливу перестрахування на наступну умову 

забезпечення фінансової стійкості – досягнення збалансованого страхового 
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портфеля, набуває особливого значення визначення критеріїв, зміна яких 

обумовлюється перестрахуванням. До них відносять: 

- страхування різних видів ризиків, характеристика (імовірність на-

стання страхового випадку, розмір відповідальності, обсяг отриманих пре-

мій, термін виконання договорів) яких максимально наближені одна до од-

ної; 

- досягнення оптимального співвідношення між такими парамет-

рами страхового портфелю, як рівень ризику та доходність. 

Умова однорідності характеристик, прийнятих у страхування ризи-

ків, досягається шляхом пасивного перестрахування. Так, змінюючи вели-

чини ймовірності настання страхового випадку, розміру відповідальності 

та обсягу премій і приводячи їх у відповідність до середнього значення в 

цілому за портфелем страхової компанії, відбувається збалансування його 

структури [14, 77, 201]. 

При цьому досягнення додаткових обсягів премій, різних видів ризи-

ків та термінів дії договорів страхування здійснюється за рахунок активно-

го перестрахування. Виступаючи в ролі перестраховика, страхова компанія 

має можливість залучити ризики, відсутні в її портфелі та управляти тер-

міном існуючих видів договорів (приймаючи ризики, термін настання яких 

відрізняється від вже укладених страхових договорів). Крім того, процес 

активного перестрахування супроводжується отримання відповідного об-

сягу премій, що поряд з їх передачею в ході пасивного перестрахування 

призводить до збалансування страхового портфеля за даною характеристи-

кою. 

Розглядаючи особливості впливу перестрахових операцій на досяг-

нення оптимального співвідношення між рівнем ризику та доходністю, 

слід звернути увагу, що пріоритетною задачею менеджменту страхової 

компанії виступає одночасна мінімізація ризикованості та максимізація 

дохідності її функціонування. Практична реалізація даної стратегії усклад-

нена комплексом проблем, основною з яких є положення про те що, най-
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більш прибутковими видами страхування виступають ризики, ймовірність 

настання збитків за якими є найбільшою.  

Це вимагає відповідного визначення оптимального співвідношення 

між рівнем ризику та доходністю страхових операцій, яке дозволить збала-

нсувати структуру портфеля страхової компанії. Оптимізація співвідно-

шення між вказаними параметрами передбачає максимізацію доходу за 

умови досягнення максимально допустимого (з точки зору фінансової 

стійкості компанії) рівня ризику саме управління останнім показником і 

набуває визначального значення.  

Одним з найбільш ефективним інструментів виступає перестраху-

вання. Визначивши максимально допустимий рівень ризику керівники 

страхової компанії за допомогою різних форм, методів та видів перестра-

хування здатні зменшити значні за обсягами ризики шляхом передачі ви-

значеної частки відповідальності за ними (пасивне перестрахування) та 

додатково залучити види страхування з меншим рівнем ризику (активне 

перестрахування). Отже, перерозподіливши за допомогою перестрахових 

операцій ризики, які формують страховий портфель, відбувається його 

збалансування. 

Аналізуючи вплив перестрахових операцій на загальну інвестиційну 

політику страхової компанії проведемо дослідження критеріїв, які є іден-

тифікаторами даного впливу. Так, дієвість інвестиційної політики обумов-

лена обґрунтованим розміщенням коштів страхових резервів, ефективним 

використанням вільних фінансових ресурсів та доходності проведення ін-

вестиційних операцій. У розрізі дослідження даної проблеми вплив опера-

цій перестрахування на інвестиційну політику страховика прослідкову-

ється в межах використання страхових резервів за допомогою активного 

перестрахування та дохідності інвестиційної діяльності для пасивного 

способу його дії [15, 49].  

Страхова компанія, проводячи перестрахування ризиків інших стра-

ховиків, зобов’язана формувати з отриманих премій фонди фінансових ре-
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сурсів, які при настанні страхового випадку будуть використані для пок-

риття її зобов’язань. Грунтуючись на тому, що кошти даних страхових ре-

зервів є тимчасово вільними протягом певного проміжку часу, страховик 

має можливість їх інвестувати. У подальшому ефективне використання да-

них інвестиційних ресурсів супроводжується отриманням страховою ком-

панією додаткового доходу, що дає можливості покривати непрогнозовані 

збитки, і, в результаті, покращує рівень фінансової стійкості страховика.  

Розглядаючи пасивне перестрахування необхідно зазначити, що роз-

міщення активів страхової компанії у вигляді прав-вимог до перестрахови-

ків можна також оцінювати як інвестиційну діяльність. Так, умовою отри-

мання доходу страховиком виступає факт настання страхового випадку, а 

величиною, яка його характеризує, є частина збитків, які б сплатив страхо-

вик, не використовуючи операції перестрахування. У свою чергу, витрата-

ми вважаються премії, передані перестраховику, за умови, що страховий 

випадок не настав [40, 93]. 

Серед визначених інструментів, на які операції перестрахування 

здійснюють прямий вплив, узагальнюючим критерієм забезпечення фінан-

сової стійкості є платоспроможність. Управління даною категорією є ба-

гатогранним та складним процесом, який полягає в системному застосу-

ванні різних інструментів, параметри яких повинні бути чітко ідентифіко-

вані. Отже, визначаючи кількісні характеристики впливу перестрахування 

на рівень платоспроможності, можна виділити наступні їх складові: суми 

страхових премій, належних перестраховикам; суми виплат, компенсова-

них перестраховиками та обсяги зобов’язань страхової компанії. Змен-

шуючи суми страхових премій, належних перестраховикам, страхова ком-

панія отримує можливість вплинути на нормативний запас платоспромож-

ності шляхом його зниження. У результаті проведених дій, відбувається 

збільшення різниці між фактичним і нормативним рівнями платоспромож-

ності, що в свою чергу супроводжується стабілізацією фінансової діяльно-

сті компанії.  
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За умови, якщо в страховій компанії переважаючими за обсягами є 

договори перестрахування, в межах яких відбулися страхові випадки, то 

параметром впливу виступає сума виплат, компенсованих перестрахови-

ками. Так, внаслідок збільшення сум виплат перестрахових компаній про-

слідковується зменшення розриву між фактичним і нормативним запасом 

платоспроможності, в результаті чого зменшується запас фінансової міц-

ності страхової компанії. 

Проводячи дослідження впливу перестрахових операцій на рівень 

платоспроможності, можна зауважити, що розширення функціонування 

страхової компанії паралельно супроводжується збільшенням зобов’язань 

та призводить до зменшення фактичного запасу платоспроможності стра-

ховика. У той же час, якщо нормативний рівень платоспроможності зали-

шається незмінним у даних умовах, то розрив між фактичним та нормати-

вним запасами платоспроможності скорочується, і відбувається погіршен-

ня фінансової стійкості страхової компанії. Таким чином, розширюючи 

межі та обсяги діяльності, страховик повинен постійно моніторити рівень 

власної відповідальності, з подальшим корегуванням за допомогою опера-

цій перестрахування [45, 101, 172]. 

Продовжуючи розгляд ролі перестрахування в забезпеченні фінансо-

вої стійкості страхової компанії, необхідно зазначити, що з метою більш 

глибокого та комплексного дослідження, крім аналізу критеріїв прямого 

впливу набуває актуальності оцінка додаткових умов фінансової стійкості 

страховика, на які операції перестрахування здійснюють опосередковану 

дію. Так, можливість перестрахування впливати на фінансову стійкість 

компанії прослідковується за рахунок: 

- створення нових та розширення потенціалу існуючих напрямків і 

видів операційної та інвестиційної діяльності страховика шляхом активіза-

ції критерію диверсифікації; 

- пристосування до змін внутрішнього та зовнішнього середовища 

функціонування страхової компанії через підвищення умови мобільності; 
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- застосування нових інструментів та видів здійснення перестрахо-

вих операцій та розробка перспективних стратегій впровадження іннова-

ційних страхових послуг шляхом використання новітніх технологій; 

- активізації методів та інструментів антикризової діяльності стра-

хової компанії шляхом підвищення ефективності системи кризис-

менеджменту. 

Дослідивши роль та місце перестрахування в забезпеченні фінансо-

вої стійкості страхової компанії, актуальності набуває кількісна оцінка 

ефективності та раціональності проведення перестрахових операцій. 

Сутність даної оцінки полягає у визначенні ренкінгу фінансової стійкості 

страховика до та після впливу перестрахування на інструменти, які фор-

мують стабільну діяльність страхової компанії. У рамках наведеного ана-

лізу доцільно відмітити, що ренкінг у даному випадку слугує критерієм 

ідентифікації поточного стану фінансової стійкості страхової компанії, 

що базується на визначенні комплексної системи фінансових показників, 

які характеризують інструменти забезпечення стабільної діяльності стра-

ховика. 

Отже, на першому етапі проведення ренкінгу здійснюється виокре-

млення обмеженої групи фінансових показників, які надають найбільш 

повну характеристику кожного з критеріїв по забезпеченню фінансової 

стійкості страхової компанії. Результатом реалізації даного етапу є фор-

мування інформаційної бази подальших розрахунків. 

Другий етап охоплює визначення бази даних проведення ренкінгу, 

який розкривається у встановленні граничнодопустимого коридору фі-

нансових показників (сформованих на першому етапі), які складають ма-

сив еталонних характеристик фінансової стійкості страховика.  

На останньому третьому етапі проводиться порівняння визначе-

них показників поточного стану фінансової стійкості страховика з їх ета-
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лонними значеннями та на основі з’ясованого ступеня невідповідності ви-

значається ренкінг.  

Результатом визначення ренкінгу страхової компанії є формування 

аналітичної бази прийняття управлінських рішень щодо необхідності та 

доцільності застосування операцій перестрахування з метою корегування 

поточного рівня фінансової стійкості страховика. Так, якщо рішення про 

застосування операцій перестрахування приймається, то дієвість та ефек-

тивність здійснених заходів аналізується шляхом проведення повторного 

ренкінгу фінансової стійкості страхової компанії. 

Таким чином, проведено дослідження фінансових показників, які 

необхідні для оцінки фінансової стійкості страховика (в розрізі критеріїв 

її забезпечення) та визначимо їх гранично допустимі рівні. 

У системі коефіцієнтів, що найкраще характеризують платоспро-

можність страхової компанії, необхідно виділити наступні чотири її 

складові: 

- рівень платоспроможності (достатність власного капіталу) ( пР ): 

 

100%
N

N-FРп , (2.1) 

 

де F  – фактичний рівень платоспроможності; 

    N  – нормативний рівень платоспроможності (методика розрахунку да-

них показників буде наведена в підрозділі 2.2). 

Даний показник відображає потенційні можливості страхової ком-

панії здійснити відшкодування зобов’язань за рахунок власного капіталу. 

За умови якщо рівень платоспроможності (достатність власного капіталу) 

перевищує 75%, то страховик гарантовано та в повному обсязі забезпе-

чить виконання власної відповідальності перед страхувальниками та пе-

рестрахувальниками; 
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- коефіцієнт термінової ліквідності ( лт.К ): 

 

СР
КФВГК

лт.К , (2.2) 

 

де ГК – грошові кошти; 

     КФВ – короткострокові фінансові вкладення; 

     СР – страхові резерви. 

Розрахувавши цей показник, можна наочно оцінити ліквідність акти-

вів компанії та охарактеризувати частину страхових резервів, яку страхо-

вик вчасно може покрити за рахунок найбільш ліквідних активів (грошові 

кошти та короткострокові фінансові вкладення). Мінімально допустимою 

величиною коефіцієнта термінової ліквідності виступає значення 1.  

- коефіцієнт достатності страхових резервів ( д.с.рК ): 

 

жсср

жсср

НПНП
СРСР

..

..
д.с.рК , (2.3) 

 

де р.сСР  – резерви в межах ризикового страхування; 

     с.жСР  – резерви в розрізі страхування життя; 

     р.сНП  – нетто-премії в межах ризикового страхування; 

     с.жНП  – нетто-премії в розрізі страхування життя. 

Значення запропонованого коефіцієнту описує обсяг страхових резе-

рвів, які забезпечують рівень виплат у межах страхових випадків, за якими 

зібрані нетто-премії як для ризикових, так і для лайфових видів страхуван-

ня. Достатній обсяг сформованих резервів на рівні більше 1 виступає підт-

вердженням надійності здійснення страхових операцій. 
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- коефіцієнт фінансового левериджу ( ф.лК ): 

 

ВК
СРСР

К с.жр.с
ф.л , (2.4) 

 

де ВК  – власний капітал. 

Цей коефіцієнт відображає мінімальний ступень ризику забезпечення 

страхових резервів власними коштами та характеризує обсяг вільного від 

зобов’язань капіталу. Точкою рівноваги фінансового стану страхової ком-

панії виступає значення даного коефіцієнта на рівні 0,5. Відхилення зна-

чення показника від нормативної величини в напрямку перевищення обся-

гу резервів над власним капіталом знижує можливість компанії щодо залу-

чення позикових коштів. 

До фінансових показників, які характеризують фінансову стійкість 

страхової компанії в розрізі інвестиційної діяльності відносять: 

- коефіцієнт ефективності інвестиційних операцій ( е.с.оК ): 

 

аі

і

О
Д

.
е.с.оК , (2.5) 

 

де іД  – дохід від проведених інвестиційних операцій за рік; 

    аіО .  – середній обсяг інвестиційних активів за рік. 

Даний показник описує доцільність та раціональність використання 

тимчасово вільних коштів страховика в якості інвестиційних ресурсів. По-

рівнюючи значення отриманого коефіцієнту з рівнем середньорічної облі-

кової ставки рефінансування НБУ, можна встановити ефективність напря-

мків проведення інвестиційної діяльності страхової компанії; 
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- коефіцієнт інвестиційних можливостей страховика ( і.мК ): 

 

%100Кі.м А
КІ ра , (2.6) 

 

де аІ  – інвестиційні активи; 

    рК  – кошти на рахунках страховика; 

    А  – активи страхової компанії. 

Розглянутий показник визначає частину активів страхової компанії, 

на які спрямовуються інвестиційні операції. Позитивною вважається ситу-

ація, коли питома вага інвестиційних активів та коштів на рахунках стра-

ховика в загальному обсязі його активів дорівнює 75%. 

- коефіцієнт відповідності інвестиційних активів ( в.і.аК ): 

 

ЗЗВКЧПСР
КІ ра

в.і.аК , (2.7) 

 

де СР  – страхові резерви; 

     ЧП  – частина перестрахування в страхових резервах; 

     ВК  – власний капітал; 

     ЗЗ  – заборгованість засновників у межах внесків у статутний капітал 

компанії. 

На основі результатів розрахунку даного коефіцієнта, можливо стве-

рджувати про рівень відповідності обсягу інвестиційних активів (врахову-

ючи кошти на рахунках страховика) їх основним джерелам утворення 

(якими виступають обсяг страхових резервів і сума власного капіталу). 

Оптимальним вважається значення даного показника на рівні 1, тобто пов-

на відповідність інвестиційних активів джерелам, з яких вони акумулю-

ються. 
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У розрізі фінансових показників, які описують збалансованість 

страхового портфеля, частину, що характеризує фінансову стійкість 

страхової компанії, складають наступні коефіцієнти: 

- коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду ( ф.с.с.фК ): 

 

В
Кф.с.с.ф

ЗФД , (2.8) 

 

де Д  – обсяг доходів за рік; 

    ЗФ  – кошти в запасних фондах; 

    В  – обсяг витрат за рік. 

Аналізуючи значення цього коефіцієнта необхідно зазначити, що за 

умови досягнення збалансованого страхового портфелю страховик має 

можливість за рахунок зібраних премій, а також коштів, зосереджених в 

резервних фондах, покрити в повному обсязі суму страхових виплат. Оп-

тимальному рівню страхового портфеля відповідає значення коефіцієнта 

не менше 1; 

- коефіцієнт збалансованості страхового портфеля ( з.с.пК ): 

 

жсжссрсржсср

жсжссрср

ЗЧПСРЗСРЗЧПСРЗСРCПCП
ЧСПCПЧСПCП

......

....
з.с.пК , (2.9) 

 

де срCП .  – страхові премії в межах ризикового страхування; 

    срЧСП .  – частка страхових премій, належних перестраховикам у межах 

ризикового страхування; 

    жсCП .  – страхові премії в розрізі страхування життя; 

    жсЧСП .  – частка страхових премій, належних перестраховикам у розрізі 

страхування життя; 
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    срЗСР .  – зміна страхових резервів (обсяг страхових резервів на кінець ро-

ку мінус обсяг страхових резервів на кінець року) у межах ризикового 

страхування; 

    срЗЧПСР .  – зміна частки перестраховиків у страхових резервах (обсяг 

страхових резервів на кінець року мінус обсяг страхових резервів на кінець 

року) в межах ризикового страхування; 

    жсЗСР .  – зміна страхових резервів (обсяг страхових резервів на кінець 

року мінус обсяг страхових резервів на кінець року) в розрізі страхування 

життя; 

    жсЗЧПСР .  – зміна частки перестраховиків у страхових резервах (обсяг 

страхових резервів на кінець року мінус обсяг страхових резервів на кінець 

року) в розрізі страхування життя. 

Особливістю даного показника в розрізі дослідження фінансової 

стійкості страхової компанії виступає як відображення забезпеченості 

страхових виплат обсягом сформованих страхових резервів, так і можли-

вість визначення адекватності розрахунку тарифної ставки. Порівнюючи 

фактичне значення даного коефіцієнта з його нормативним (для ризикових 

видів страхування – 50 одиниць, для лайфових відповідно – 20 одиниць), 

можна зробити висновок про вид страхового портфелю: збалансований або 

високоризиковий. 

Переходячи до аналізу кількісної характеристики страхового тари-

фу, необхідно зазначити, що поряд з показником збалансованості страхо-

вого портфелю ефективність здійснюваної страховою компанією тарифної 

політики можна оцінити за допомогою коефіцієнта Ф.В. Коньшина ( КК ): 

 

qn
q1КК , (2.10) 

 

де q  – середня тарифна ставка за всім страховим портфелем; 
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    n  – кількість застрахованих об’єктів. 

Даний показник описує рівень фінансової стійкості страхової компанії 

залежно від кількості договорів укладених в межах високої (вище середнього 

рівня) за розмірами тарифної ставки. Теоретично зменшення значення даного 

коефіцієнта супроводжується збільшенням рівня фінансової стійкості страхо-

вої компанії, тобто 0Кр.с.п , що неможливо досягти в реальних умовах. Саме 

тому в практичній діяльності страховики встановлюють гранично допустимий 

коридор значень коефіцієнта Ф.В. Коньшина ( КК ) від 0 до 
gn
g1  (g – середнє 

значення за останні 12 місяців на множині середніх тарифних ставок в цілому 

за страховим портфелем в розрізі кожного з місяців), який відповідає існуючій 

в компанії стратегії по досягненню відповідного рівня фінансової стійкос-

ті [103, 116, 162]. 

Поряд з ідентифікацією інформаційної бази та встановленням граничних 

значень фінансових показників необхідно також провести порівняння фактич-

них значень відповідних коефіцієнтів з їх нормативними величинами. У разі 

відповідності кожного з розрахованих фінансових показників коридору допус-

тимих значень кількісна характеристика фінансової стійкості страховика 

приймає значення 1, в іншому випадку - дорівнює 0.  

Це дозволяє визначити суму бінарних характеристик відповідності по-

казників фінансової стійкості страховика  їх нормативно встановленим зна-

ченням як в межах окремих груп аналізу, так і в цілому в межах діяльності 

страховика. У свою чергу, суми розрахованих бінарних показників виступають 

ренкінгом страхової компанії в розрізі її фінансової стійкості.  

Отримавши кількісну характеристику фінансової стійкості страховика, з 

метою визначення комплексу та обсягу заходів для її покращення необхідно 

провести якісну інтерпретацію отриманого ренкінгу за наступною градацією: 

- 0-2 одиниць – критичний рівень фінансової стійкості; 

- 3-5 одиниць – мінімальний рівень фінансової стійкості; 

- 6-8 одиниць – достатній рівень фінансової стійкості; 
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- 9-10 одиниць – високий рівень фінансової стійкості. 

Таким чином, визначивши поточний рівень фінансової стійкості страхо-

вої компанії керівництвом приймаються виважені управлінські рішення, які 

спрямовані на визначення впливу перестрахування у певній відповідності на 

тарифну політику, збалансування страхового портфеля, оптимізацію інвести-

ційної діяльністі та підвищення платоспроможності. 

Доцільність застосування перестрахових операцій як інструменту впли-

ву на критерії забезпечення фінансової стійкості страховика обґрунтовує не-

обхідність визначення рівня використання перестрахування, а також встанов-

лення гранично допустимих меж його застосування. Саме тому розглянемо 

наступні фінансові показники оцінки перестрахових операцій: 

- коефіцієнт залежності від перестрахування ( з.пК ): 

 

100%
P

S
К pr

з.п , (2.11) 

 

де Spr – суми страхових премій, належних перестраховикам; 

     Р – загальна сума отриманих премій.  

Даний показник характеризує вплив, який здійснює перестраховик на 

страхову компанію в розрізі забезпечення гарантованості своєчасності та пов-

ноти виконання страховиком власних зобов’язань. Так, якщо його величина 

перевищує половину обсягів зібраних страхових премій, то діяльність страхо-

вої компанії, в значній мірі, обумовлена рівнем платоспроможності перестра-

ховика. 

- коефіцієнт участі страховика в перестрахових операціях ( у.с.пК ): 

 

ВК
S
К

К pr

в

у.с.п

пНП
, (2.12) 

 

де вК  – сума комісійних винагород від проведення перестрахування; 
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     Spr – суми страхових премій, належних перестраховикам; 

    пНП  – незароблені суми страхових премій, належних перестраховика; 

    ВК  – власний капітал. 

На відміну від попереднього показника, який характеризує пасивний 

спосіб дії перестрахування, коефіцієнт участі страховика в перестрахових опе-

раціях відображає ефективність здійснення як активного, так і пасивного пере-

страхування. Значення коефіцієнту не повинно перевищувати 0,25, що свід-

чить про допустимий обсяг перестрахових операцій по відношенню до суми 

власного капіталу [103]. 

Отже, ідентифікувавши рівень використання страховиком перестрахо-

вих операцій, можна визначити потенційні можливості даного інструменту фі-

нансової стійкості та застосовувати його різні методи, форми та види. Крім то-

го, керівництво страхової компанії може використовувати ренкінг у межах 

кожного з критеріїв забезпечення фінансової стійкості для визначення ступеня 

впливу перестрахування на кожний з параметрів.  

На основі проведеного аналізу фінансової стійкості страховика в розрізі 

критеріїв її забезпечення визначається загальний повторний ренкінг страхови-

ка після реалізації заходів впливу перестрахування. Порівняння результатів 

ренкінгу до та після проведених змін виступає ідентифікатором ефективності 

впровадження перестрахових операцій. Систематизована послідовність вище-

наведених дій представлена у вигляді науково-методичного підходу до визна-

чення впливу перестрахових операцій на рівень фінансової стійкості страхової 

компанії представлена на рис. 2.2. 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що визначивши критерії за-

безпечення фінансової стійкості страхової компанії, зміна яких безпосередньо 

обумовлена перестрахуванням, та надавши їм кількісну оцінку за допомогою 

цілісної системи коефіцієнтів, виникає можливість формування ренкінгу стра-

ховика як ідентифікатору ефективності проведених операцій перестрахування. 

Це дозволить сформувати економічно обґрунтовані стратегії функціонування 

страховика в умовах зміни параметрів фінансового ринку. 
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r  – середньорічна облікова ставка рефінансування НБУ; g  – середнє значення за останні 12 місяців на множині середніх тарифних ставок в цілому за 
страховим портфелем у розрізі кожного з місяців; n  – кількість застрахованих об’єктів. 
Рис. 2.2. Науково-методичний підхід до визначення впливу перестрахових операцій на рівень фінансової стійкості стра-

хової компанії (складено авторам) 
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2.2. Методичні підходи забезпечення платоспроможності страхової 

компанії за рахунок перестрахування 

 

 

Серед розглянутих у попередньому розділі критеріїв найбільший вплив 

перестрахові операції здійснюють на рівень платоспроможності та збалансова-

ності страхового портфеля. Отже, послідовно розглянемо особливості та спе-

цифіку досягнення платоспроможності страхової компанії за рахунок перестра-

хування. 

З метою визначення ступеня впливу перестрахування на платоспромож-

ність страховика, з’ясування можливості та методів управління платоспромож-

ністю за допомогою операцій перестрахування необхідно надати формалізацію 

даного процесу, яка буде включати наступні етапи: 

1. Ідентифікація всієї сукупності факторів, які впливають на рівень плато-

спроможності страховика. 

2. Виділення факторів, які можуть виступати «змінними управління» з 

точки зору операцій перестрахування та «неконтрольованих змінних», управ-

ління якими, в межах припущення даного дослідження, не здійснюється. 

3. Дослідження платоспроможності страхової компанії, як складної сис-

теми з подальшим виявленням структурних, функціональних і причино-

наслідкових зв’язків між її елементами. 

4. Побудова економіко-математичної моделі визначення рівня плато-

спроможності. 

4.1. Розрахунок точечної оцінки рівня платоспроможності страхової 

компанії. 

4.2. Надання інтервальної оцінка рівня платоспроможності страховика 

шляхом корегування значення довірчої ймовірності похибок засобів вимірю-

вання в абсолютних та відносних одиницях. 

5. Проведення аналізу чутливості побудованої моделі при зміні «факторів 

управління». 
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6. Встановлення якісної оцінки рівня платоспроможності відповідно з ро-

зрахованою кількісною характеристикою. 

Вищенаведені етапи управління платоспроможністю страховика за допо-

могою операцій перестрахування можна інтегрувати в наступну схему (рис. 

2.3). 

 
Рис. 2.3. Схема опису структури моделі управління платоспроможністю страхо-

вика за допомогою операцій перестрахування (складено автором) 

 

Безпосередньо розглянемо кожний з цих етапів управління платоспромо-

жністю страховика через призму перестрахування.  

Визначення рівня платоспроможності страхової компанії закріплено на 

законодавчому рівні. Так, на основі статті 31 Закону України «Про страхуван-

ня» [159] можна виділити наступні чинники формування платоспроможності 

страхової компанії: загальна сума активів; сума нематеріальних активів; сума 

зобов’язань; сума страхових премій; сума страхових виплат; сума страхових 

премій, належних перестраховикам; сума виплат, компенсованих перестрахови-

ками. 

Визначаючи фактори, які можуть виступати «змінними управління» та 

«неконтрольованими змінними», можна стверджувати, що з переліченихтільки 

сума страхових премій, належних перестраховикам, та сума виплат, компенсо-

ваних перестраховикам, відносяться до «змінних управління». Всі інші фактори 

забезпечення рівня платоспроможності страховика є «неконтрольованими змін-

ними». 

Подальше дослідження платоспроможності страхової компанії 

пов’язано з виявленням структурних, функціональних і причино-наслідкових 

Неконтрольовані змінні 

Математичні співвідно-
шення моделі 

Рівень платоспро-
можності Вхідні змінні 

Змінні управління 
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зв’язків між її елементами. Розглянемо співвідношення фактичного та норма-

тивного запасу платоспроможності, які відображують умови достатнього рівня 

платоспроможності страховика. 

Визначення фактичного запасу платоспроможності, проводиться на осно-

ві формули: 

 

ZNAF A , (2.13) 

 

де F – фактичний запас платоспроможності страхової компанії; 

А – загальна сума активів;  

NA – сума нематеріальних активів;  

Z – сума зобов’язань. 

Таким чином, зростання фактичного рівень платоспроможності страхової 

компанії прямопропорційне обсягам активів страховика. Разом з тим, погір-

шення платоспроможності пов’язано із збільшенням суми нематеріальних акти-

вів та зобов’язань страхової компанії.  

У зв’язку з тим, що фактичний рівень платоспроможності не є адекватним 

відображенням стану фінансової стійкості страховика, проводиться його порів-

няння з нормативним запасом. Співвідношення фактичного та нормативного 

запасу платоспроможності у вигляді їх різниці виступає як показник фінансової 

стійкості страхової компанії, і визначає її потенційні можливості збільшення 

конкурентних переваг на страховому ринку. Отже, для забезпечення достатньо-

го рівня платоспроможності страхової компанії має виконуватись наступна 

умова: 

max,N
N,

F
F  (2.14) 

 

де F – фактичний запас платоспроможності страхової компанії; 

N – нормативний запас платоспроможності страхової компанії. 
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Тобто максимізація різниці фактичного та нормативного запасу плато-

спроможності буде забезпечувати збільшення прибутковості та рентабельності 

діяльності страхової компанії. 

Продовжуючи аналіз платоспроможності страхової компанії, як склад-

ної системи з подальшим виявленням структурних, функціональних і причи-

но-наслідкових зв’язків між її елементами, необхідно розглянути принципи 

формування нормативного запасу платоспроможності. Даний вид плато-

спроможності диференціюється залежно від ризикового та лайфового видів 

страхування. Для ризикових видів - інформаційною базою для визначення 

нормативного запасу платоспроможності виступають показники, побудовані 

на основі врахування суми страхових премій та страхових виплат. У межах 

страхування життя аналіз проводиться на основі математичних резервів стра-

хової компанії. 

Формалізація нормативного запасу платоспроможності в розрізі ри-

зикових видів страхування (NNL) передбачає використання максимального з 

двох підходів, розрахованих на основі страхових премій (N1) або страхових 

виплат (N2): 

 

21,max NNNNL , 

)( 12111 pShShN , 

),( 22212 pBhBhN  

(2.15) 

 

де    NLN  – нормативний запас платоспроможності для ризикових видів стра-

хування; 

S  – сума страхових премій за попередні 12 місяців (останній місяць буде 

складатися із кількості днів на дату розрахунку); 
k

i
pip SS

1

 – страхові премії, належні перестраховикам;  

B  – сума страхових виплат за попередні 12 місяців;  
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 – сума страхових виплат, що компенсуються перестраховика-

ми згідно з укладеними договорами перестрахування;  

h11, h12, h21, h22, – параметри встановлення нормативного запасу плато-

спроможності страхової компанії для ризикових видів страхування. 

У свою чергу, формалізація нормативного запасу платоспроможності 

(Nl) для страхування життя передбачає, що основний вплив на своєчасність та 

обсяги виконання зобов’язань, в розрізі даного виду страхування, здійснює рі-

вень математичних резервів. Таким чином, кількісно даний вид платоспромож-

ності можна представити у вигляді наступного співвідношення (формула 2.16): 

 

qMNL , (2.16) 

 

де NL – нормативний запас платоспроможності для страхування життя; 

q – параметр встановлення нормативного запасу платоспроможності стра-

хової компанії для страхування життя;  

М – математичний резерв (загальна величина резерву довгострокових зо-

бов’язань). 

На основі виявлення причинно-наслідкових, функціональних та струк-

турних взаємозв’язків між факторами впливу на кількісну оцінку платоспро-

можності страховика, необхідно зауважити, що в межах визначення нормати-

вного запасу платоспроможності для страхування життя не враховуються опе-

рації перестрахування. Цей факт призводить до неадекватної оцінки рівня пла-

тоспроможності копаній, які займаються страхуванням життя, та позбавляє 

можливості менеджмент страховика управляти даним показником. 

Зважаючи на той факт, що на відміну від розглянутої української мето-

дики розрахунку нормативного запасу платоспроможності в розрізі страху-

вання життя, європейський підхід акцентує увагу на операціях перестрахуван-

ня, доцільно в межах подальших розрахунків як для ризикового, так і для 
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страхування життя враховувати частку страхових премій, належних перестра-

ховикам, та страхових виплат, які ними компенсуються. 

Таким чином, з проаналізованих етапів, а саме: побудови концептуаль-

ної моделі управління платоспроможністю страхової компанії, ідентифікації 

формуючих її факторів та визначення взаємозв’язків між її системоутворюю-

чими елементами, можна формалізувати економіко-математичну модель ви-

значення рівня платоспроможності страхової компанії. 

Виходячи з того, що рівень платоспроможності страхової компанії роз-

раховується як різниця між фактичним та нормативним запасом, визначених 

раніше, для ефективного управління платоспроможністю страховика запро-

поновано використовувати наступні співвідношення (формули 2.17, 2.18).  

Основою для їх визначення буде виступати точечна оцінка, яка надає 

кількісну характеристику рівня показника платоспроможності страхової ком-

панії в конкретний момент часу. Для ризикових видів страхування рівень 

платоспроможності буде представлений у наступному вигляді (RNL): 

 

max)();(max
1

2221
1

1211

l

j
pj

k

i
piANL BhBhShShZNAR , (2.17) 

 

де RNL – рівень платоспроможності для ризикового страхування; 

 А – загальна сума активів;  

 NA – сума нематеріальних активів;  

 Z – сума зобов’язань; 

 S – сума страхових премій за попередні 12 місяців (останній місяць буде 

складатися із кількості днів на дату розрахунку); 

 

k

i
pip SS

1

 – страхові премії, належні перестраховикам;  

 B – сума страхових виплат за попередні 12 місяців;  
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 – сума страхових виплат, що компенсуються перестраховиками 

згідно з укладеними договорами перестрахування;  

 h11, h12, h21, h22, – параметри встановлення нормативного запасу плато-

спроможності страхової компанії для ризикових видів страхування. 

Спростити формалізацію процесу оцінки платоспроможності для ризи-

кових видів страхування можна через представлення формули 2.17 у наступ-

ному вигляді: 

 

)();(min
1

2221
1

1211

l

j
pjkkkAkk

k

i
pikkkAkkNL BhBhZNAShShZNAR  (2.18) 

 

Таким чином, виходячи з наведеного рівняння можна зазначити, що 

управління рівнем платоспроможності страхової компанії на основі пере-

страхування здійснюється за допомогою максимізації результативної ознаки. 

Дана точечна оцінка рівня платоспроможності оптимізується за рахунок ко-

регування обсягів страхових премій, переданих перестраховикам та страхових 

виплат, які ними компенсуються. 

Переходячи до визначення рівня платоспроможності для лайфових ви-

дів страхування, необхідно надати математичну інтерпретацію існуючого пі-

дходу: 

maxqMcZbNAR AL . (2.19) 

 

де RL – рівень платоспроможності для лайфового страхування 

 q – параметр встановлення нормативного запасу платоспроможності стра-

хової компанії для страхування життя;  

 М – математичний резерв (загальна величина резерву довгострокових зо-

бов’язань). 
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У той же час, як було зазначено раніше, виникає необхідність управ-

ління платоспроможністю лайфових страхових компаній за допомогою опе-

рацій перестрахування. На основі європейської методики визначення плато-

спроможності (див. табл. Г.1) нами було запропоновано удосконалення віт-

чизняної методики розрахунку рівня платоспроможності: 

 

maxMR 211q ggBgZNAR AL , (2.20) 

 

де Rq – частка участі перестраховиків у відшкодуванні збитків; 

 g1, g2 – параметри встановлення нормативного запасу платоспроможності 

страхової компанії для лайфових видів страхування (g1 – нормативний пара-

метр у розрізі брутто капіталу компанії; g2 – нормативний параметр у розрізі 

математичних резервів) [96, 107]. 

Шляхом проведення математичних перетворень формули 2.18 було ви-

окремлено змінну управління - частку участі перестраховиків у відшкоду-

ванні збитків -, оптимізація якої дає можливість досягнути необхідного рівня 

платоспроможності компанії зі страхування життя.  

Наведена методика розрахунку платоспроможності як ризикових стра-

ховиків, так і компаній зі страхування життя, представлена в точечному ви-

гляді і дає можливість знайти конкретну кількісну характеристику рівня пла-

тоспроможності. Зважаючи на той факт, що частина вхідних даних для роз-

рахунку рівня платоспроможності виступає нечітко заданими величинами, 

виникає необхідність застосування інтервального підходу до визначення меж 

платоспроможності страхової компанії. Отже, крім надання точеної оцінки, 

вважаємо за потрібне, визначення й інтервальної оцінки.  

Переваги використання даного підходу полягають в наданні більш 

об’єктивної оцінки платоспроможності. Інтервальний підхід надає можли-

вість визначити граничні межі: максимальне та мінімальне значення оцінки 

платоспроможності страховика. 
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Виходячи з того, що сутність даного методу полягає в корегуванні 

знайденого рівня платоспроможності з урахуванням похибки вимірювання 

(абсолютної або відносної), то в межах ризикового і лайфового видів страху-

вання постає необхідність визначення інтервалу значень, які адекватно хара-

ктеризують оцінку платоспроможності страховика. 

Певні складнощі виникають при визначенні похибки вимірювання для 

ризикових видів страхування. Оскільки, рівень платоспроможності для зазна-

ченого виду страхування не є чіткою величиною, а визначається, як мінімум 

з двох величин (однією з яких є обсяг страхових премій переданих перестра-

ховикам, а іншою - сума страхових виплат, переданих перестраховою компа-

нією), то визначення похибки вимірювання повинно враховувати даний факт. 

Тобто, ідентифікація шуканого інтервалу оцінки платоспроможності полягає 

у визначенні з однієї сторони максимального значення із мінімумів обсягу 

страхових премій, переданих перестраховикам, і страхових виплат, які ними 

компенсовані, та з іншого - мінімального рівня з максимумів тих же величин. 

Виходячи з описаних теоретичних засад оцінки платоспроможності для ризи-

кових видів страхування, математично межі шуканого інтервалу можна 

представити у наступному вигляді:  

- для визначення меж інтервалу на основі абсолютної похибки вимірю-

вання: 
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 (2.21) 

 

де RNL – рівень платоспроможності для ризикового страхування; 

a, b – умовні позначення, які характеризують рівень платоспроможності 

для ризикового страхування, записаний у вигляді, що дозволяє ідентифікува-
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ти вплив змінної управління (відповідно, страхових премій, переданих пере-

страховикам, і страхових виплат, компенсованих перестраховикам); 

ba ~,~  – постійні величини, які відображають складову рівня платоспромо-

жності, що не залежить від змінної управління; 

∆a, ∆b – абсолютні похибки вимірювання, відповідно, страхових премій 

переданих перестраховикам, і страхових виплат, компенсованих перестрахо-

викам; 

k(RNL) – квантіль нормального закону розподілу (для ймовірності в 95% 

значення даного показника дорівнює 1,28); 

pS , 
pB  – абсолютна похибка одиниць вимірювання. 

- для визначення меж інтервалу на основі відносної похибки вимірювання: 
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(2.22) 

 

де a , b  – відносні похибки вимірювання, відповідно, страхових премій, пе-

реданих перестраховикам, і страхових виплат, компенсованих перестрахови-

кам. 

Переходячи до розгляду визначення похибки вимірювання для лайфо-

вих видів страхування, можна зазначити, що для встановлення меж інтерва-

льної оцінки платоспроможності страхової компанії використовується стан-

дартний підхід, тобто корегування даного показника на визначену похибку. 

Крім того визначення рівня платоспроможності для компаній, які здійснюють 

страхування життя, проводиться з урахуванням операцій перестрахування. 
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Таким чином, використовуючи логіку математичного аналізу, інтервальну 

оцінку платоспроможності, для компаній які займаються лайфовим страху-

ванням, можна представити наступним чином: 

- для визначення меж інтервалу на основі абсолютної похибки вимірювання: 

 

,)()(

;~,)(~
;;

211

211

ggMBgRRk

ZNAcдеggMBgRcc
ccR

qLс

Aq

ccL

 (2.23) 

 

де RL – рівень платоспроможності для лайфового страхування; 

с – умовне позначення, яке характеризує рівень платоспроможності для 

лайфового страхування, записане у вигляді, що дозволяє ідентифікувати 

вплив змінної управління (частка участі перестраховиків у відшкодуванні 

збитків); 

c~  – постійна величина, яка відображає складову рівня платоспроможності, 

що не залежить від змінної управління; 

∆с – абсолютна похибка частки участі перестраховиків у відшкодуванні 

збитків; 

k(RNL) – квантіль нормального закону розподілу (для ймовірності в 95% 

значення даного показника дорівнює 1,28); 

c  – абсолютна похибка одиниць вимірювання. 

- для визначення меж інтервалу на основі відносної похибки вимірювання: 
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де c  – відносна похибка вимірювання частки участі перестраховиків у відш-

кодуванні збитків [102, 196]. 

Таким чином, використання інтервального підходу до оцінки рівня 

платоспроможності дає можливість менеджменту страхової компанії прий-

мати гнучкі управлінські рішення та визначати альтернативні стратегії її фу-

нкціонування на страховому ринку. 

На основі того, що необхідною умовою практичного використання еко-

номіко-математичних моделей виступає виконання вимог: достовірності, 

оперативності, можливості контролю результатів, відповідності рівню керів-

ництва, системності і модульності, то доцільно провести перевірку адекват-

ності моделі управління платоспроможністю страховика за допомогою опе-

рацій перестрахування. 

Виходячи з положення про те, що одним з інструментів достатньо точ-

ного відображення найбільш суттєвих сторін процесів, які підлягають моде-

люванню, та притаманним їх закономірностямвиступає аналіз чутливості, то 

саме цей метод і було обрано для перевірки розробленої моделі на відповід-

ність опису структури масиву вхідних даних.  

У нашому випадку сутність даного методу полягає в аналізі чутливості 

результативної ознаки (рівня платоспроможності страховика) від зміни фак-

торних (змінних управління) на певний коефіцієнт варіації. Отже, алгоритм 

проведення перевірки стійкості моделі управління платоспроможністю стра-

ховика за допомогою операцій перестрахування для ризикових видів страху-

вання, наведено в табл. 2.1, а для лайфових видів страхування - в табл. 2.2. 

Розглянемо логіку проведення стійкості розробленої моделі в розрізі 

ризикових методів страхування. На першому етапі визначається діапазон ва-

ріації змінної управління від 0,5% до 15% (табл. 2.1. графа А), що, в свою 

чергу, впливає на значення як премій, переданих в перестрахування (табл. 

2.1. графа 1), так і виплат, компенсованих перестраховими компаніями (табл. 

2.1. графа 2). На другому - ідентифікуються скорегований рівень платоспро-
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можності страховика, як максимум з величин, формалізованих в табл. 2.1. 

графах 1 та 2. Третій етап алгоритму перевірки стійкості моделі передбачає 

розрахунок темпів приросту результативної ознаки, які відображають ступінь 

варіації між скорегованими і початковими рівнями платоспроможності стра-

хової компанії. Інформаційною базою щодо прийняття рішення про стійкість 

моделі виступають дані табл. 2.1. графи 4, тобто якщо варіація зміни резуль-

тативної ознаки (табл. 2.1. графа 4) не перевищує показника зміни факторної 

ознаки (табл. 2.1. графа 1), можна стверджувати про її стійкість. 

Таблиця 2.1 

Аналіз стійкості моделі управління платоспроможністю страхови-

ка за допомогою операцій перестрахування для ризикових видів страху-

вання 
Змінна 
змінної 

управлін-
ня, % 

Значення змінної управління Скорегова-
ний рівень 
платоспро-
можності 

Темп приросту премії, передані 
в перестраху-

вання (Sp) 

виплати, компенсо-
вані перестрахови-

ками (Bp) 
А 1 2 3 4 

0,5 1,005Sp 1,005Bp RNL(0,5%) %100%)5,0(

NL

NLNL

R
RR  

1 1,010Sp 1,010Bp RNL(1,0%) %100%)0,1(

NL

NLNL

R
RR  

5 1,050Sp 1,050Bp RNL(5,0%) %100%)0,5(

NL

NLNL

R
RR  

10 1,100Sp 1,100Bp RNL(10,0%) %100%)0,10(

NL

NLNL

R
RR  

15 1,150Sp 1,150Bp RNL(15,0%) %100%)0,15(

NL

NLNL

R
RR  

 

Деякі відмінності від ризикових видів страхування в аналізі стійкості 

моделі існують в межах визначення платоспроможності страховика за допо-

могою операцій перестрахування для лайфових видів страхування. Так, варі-

ація змінної управління (частка участі перестраховиків у відшкодуванні зби-

тків) визначається лише одним рівнем (табл. 2.2 графа 1). Відповідно, скоре-

гований рівень платоспроможності визначається не як функція з двох вели-
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чин, а як конкретно розрахована кількісна характеристика (табл. 2.2 графа 2). 

Аналогічно вищенаведеному алгоритму, на базі скорегованого та початково-

го рівнів результативної ознаки визначаються темпи приросту (табл. 2.2 гра-

фа 3), які й виступають ідентифікаторами стійкості моделі. 

Таблиця 2.2  

Аналіз стійкості моделі управління платоспроможністю страхови-

ка за допомогою операцій перестрахування для лайфових видів страху-

вання 

Змінна змінної 

управління, % 

Значення змінної управління 

(частка участі перестраховиків 

у відшкодуванні збитків) 

Скорегований 

рівень плато-

спроможності 

Темп приросту 

А 1 2 3 

0,5 1,005Rq RL(0,5%) %100%)5,0(

L

LL

R
RR  

1,0 1,010Rq RL(1,0%) %100%)0,1(

L

LL

R
RR  

5,0 1,050Rq RL(5,0%) %100%)0,5(

L

LL

R
RR  

10,0 1,100Rq RL(10,0%) %100%)0,10(

L

LL

R
RR  

15,0 1,150Rq RL(15,0%) %100%)0,15(

L

LL

R
RR  

 

За умови що результати описаних вище етапів моделювання плато-

спроможності страховика виявляються задовільними в рамках даного дослі-

дження можна переходити до встановлення якісної оцінки рівня плато-

спроможності відповідно до розрахованої кількісної характеристики. 

Спочатку необхідно встановити визначені межі інтервалу, які будуть харак-

теризувати той чи інший рівень платоспроможності страховика. Відповідно 

до цього, якщо практично розрахований рівень платоспроможності знахо-

диться в межах одного із інтервалів якісної характеристики даного показни-

ка, то можна стверджувати про певний рівень платоспроможності страхової 

компанії 
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На основі викладеної методики можна визначити та ідентифікувати рі-

вень платоспроможності страхової компанії: 

а) для ризикових видів страхування (RNL): 

- RNL<0 – критичний рівень платоспроможності; 

- RNL=0 – мінімальний рівень платоспроможності. 

)();(minmax2
1;0

1
2221

1
1211

l

j
pjkkkAkk

k

i
pikkkAkkkNL BhBhZNAShShZNAR , (2.25) 

де k – період складання страховою компанією фінансової звітності; 

 - достатній рівень платоспроможності; 
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R , (2.26) 

 - високий рівень платоспроможності. 

б) для лайфових видів страхування (RL): 

- RL<0 – критичний рівень платоспроможності; 

- RL=0 – мінімальний рівень платоспроможності. 

kkAkkkL qMcZbNAR max2
1;0 , (2.27) 

 - достатній рівень платоспроможності; 

kkAkkkkkAkkkL qMcZbNAqMcZbNAR max;max2
1 , (2.28) 

 - високий рівень платоспроможності. 

Отже, розглянута методика дозволяє визначити оптимальний рівень 

платоспроможності на основі перестрахової діяльності страхової компанії та 

ідентифікувати основні чинники (страхові премії та страхові виплати), які на 

нього впливають. Це надає можливість оперативного реагування на зміни 

платоспроможності та здійснювати її подальше регулювання. 

Таким чином, дослідження економіко-математичної моделі формаліза-

ції впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії, 
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передбачає подальший аналіз базових критеріїв забезпечення фінансової 

стійкості через збалансованість страхового портфеля. 

 

 

2.3. Оптимізація портфелю страхової компанії 

 

 

Системність прийняття управлінських рішень відносно забезпечення 

необхідного рівня фінансової стійкості страхової компанії переважним чином 

обумовлено політикою, яку проводить менеджмент компанії в межах форму-

вання оптимального страхового портфелю. Досягнення відносної збалансо-

ваності між такими визначальними параметрами, як рівень ризику та доход-

ність страхового портфелю, є можливою за рахунок проведення його дивер-

сифікації. Одним з найбільших дієвих інструментів диверсифікації і, як ре-

зультат, оптимізації страхового портфелю, виступає застосування операції 

перестрахування. Адекватна та ефективна реалізація зазначеного аспекту для 

підвищення фінансової стійкості страховика можлива шляхом використання 

існуючих в сучасній науковій літературі підходів до економіко-

математичного моделювання щодо диверсифікації портфелю страхової ком-

панії [52, 73, 106]. 

Методологічною основою проведення оптимізації структури страхово-

го портфелю за рахунок операцій перестрахування виступає комплексний 

аналіз, систематизація та подальша адаптація існуючих математичних мето-

дів і моделей диверсифікації інвестиційного портфеля до розглянутого аспек-

ту дослідження в рамках даної роботи. Результатом аналізу даних, наведених 

на рис. 2.4, виступає формування комплексного науково-методичного підхо-

ду до диверсифікації структури страхового портфелю.  
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           – існуючи методичні підходи до оптимізації структури інвестиційного портфелю;            – альтернативні підходи до оптимізації структури інвестиційного портфе-
лю;          – напрямки, які можливо використовувати для оптимізації страхового портфелю. 
 

Рис. 2.4. Формування науково-методичного підходу до диверсифікації страхового портфелю (складено автором) 

Модель Марковіца 

Основні принципи: 
 взаємозв'язок тільки до-
ходності цінних паперів; 
  «ризик» - середнє квад-
ратичне відхилення дохо-
дності; 
 тіснота і напрямок вза-
ємозв’язку - визначається 
на основі лінійного коефі-
цієнту кореляції. 

Обернена задача: 
 цільова функція - мінімізація ризику; 
 обмеження рівня доходності; 
 сума всіх часток портфелю дорівнює «1» 

Модель Шарпа 

Основні принципи: 
  взаємозв'язок доходності окремого цінного 
паперу з доходністю всього ринку; 
 безризикова ставка доходності; 
 взаємозв'язок між різницею доходності цін-
ного паперу і безризикової ставки та різницею 
доходністю ринку і безризикової ставки дохо-
дності описується функцією лінійної регресії; 
 «ризик» - ступінь впливу зміни доходності 
ринку на зміну доходності цінного папера. 

Обернена задача: 
  оптимізації портфеля врахо-
вує взаємозв’язок цінних папе-
рів з ринковими параметрами 

Модель Квазі-Шарпa 

Основні принципи: 
 взаємозв'язку доходності цінного папера з до-
ходністю одиничного портфеля; 
  одиничний портфель - портфель, що склада-
ється з усіх цінних паперів, взятих у рівній про-
порції; 
 лінійна функція взаємозв’язку доходності цін-
ного папера і одиничного портфеля; 
 «ризик» - ступінь впливу зміни доходності ри-
нку на зміну доходності одиничного портфелю. 

Обернена задача: 
  розглядається взаємозв’язок 
цінних паперів з одиничним 
портфелем 

Модель Тобіна 

Оптимальний - портфель Марковіца за умови 
наявності на ринку безризикових цінних паперів 

Можливість набуття частками цін-
них паперів у портфелі від’ємних зна-
чень (інвестор має можливість здійс-
нювати продаж наданих йому активів) 

Скорінгова модель 

Експоненціальне зважуван-
ня показника прибутковості 

Формування оптимального інвестиційного портфелю поряд з до-
ходністю та ризиковістю обмежується рівнем ліквідності активів 

Оптимізація інвестиційного портфеля 

Формування основних положень оптимізації структури страхового портфелю: Цільова функція: мінімізація ризику збитковості страхового портфеля. 
Обмеження: досягнення середньої імовірності настання страхових випадків в цілому за страховим портфелем рівня не більше 0,5; досягнення мінімально 
допустимого рівня доходності; забезпечення встановлення достатнього рівня платоспроможності; формування однорідного страхового портфелю 

Спільні положення: «доходність портфеля» - математичне очікування доходності цінних паперів; 
                        дані попередніх періодів - повністю характеризують майбутні значення доходності. 

Основні принци-
пи: 

 цільова функція - 
максимізація при-
бутковості; 
 обмеження – до-
сягнення допусти-
мого рівня ризику; 
 відсутність об-
меження відносно 
частики цінних 
паперів в портфелі. 
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На основі проведеного детального дослідження найбільш поши-

рених методів та моделей диверсифікації інвестиційного портфеля, можна 

стверджувати, що інформаційною базою існуючих підходів виступає мо-

дель Марковиця. Основою якої є визначення оптимального співвідношен-

ня між максимально можливим рівнем доходності та мінімальним рівнем 

ризику (відповідно розглядаються пряма та обернена задачі) за системи 

обмежень, яка передбачає врахування наступних факторів: 

- сума всіх часток портфелю дорівнює 1; 

- тіснота і напрямок взаємозв’язку визначається на основі лінійного 

коефіцієнту кореляції; 

- розглядається взаємозв'язок тільки доходності цінних паперів; 

- дані попередніх періодів повністю характеризують майбутні зна-

чення доходності. 

Так, основні принципи моделі Марковиця, які полягають в застосу-

вання теорії умовної оптимізації, частково застосовуються в подальших 

моделях диверсифікації інвестиційного портфеля, таких як: модель Тобі-

на, Шарпа, Квазі-Шарна та скорингова модель. Альтернативою описаного 

вище підходу на основі теорії умовної оптимізації стає використання апа-

рату нечіткої логіки, експоненціальне зважування показника прибутково-

сті, інтегральна дисконтована вартість споживання та інші.  

Поряд з визначеними вище перевагами даних моделей, вони є одно 

направленими та враховують специфіку лише інвестиційної діяльності. 

Таким чином, виникають значні проблеми при їх використанні в розрізі 

інших видів економічної діяльності, зокрема, страховій та перестраховій 

діяльності [32, 91, 111, 68]. 

Адаптація розглянутих підходів до оптимізації структури страхово-

го портфеля повинна врахувати два основні аспекти. З однієї сторони, ви-
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никає необхідність використання таких параметрів як: мінімізація ри-

зику збитковості, досягнення максимально допустимого рівня доходності, 

забезпечення цілісності складових елементів портфелю (сума часток ви-

дів страхування дорівнює 1). У той же час, з іншої - актуальності набуває 

ідентифікація параметрів, які характеризують специфіку страхової діяль-

ності:  

- досягнення середньої імовірності настання страхових випадків в 

цілому за страховим портфелем рівня не більше 0,5; 

-  забезпечення встановлення достатнього рівня платоспроможно-

сті;  

- формування однорідного страхового портфелю. 

Визначивши предметну область задачі щодо оптимізації структури 

страхового портфелю за рахунок операцій перестрахування, важливого 

значення набуває концептуальна постановка задачі та розробка на її ос-

нові послідовності етапів розв’язання. Виходячи з цього, необхідно про-

вести: 

1.  Визначення проблеми, яка, в межах даного дослідження, полягає 

в недостатньому рівні фінансової стійкості страховиків; 

2. Ідентифікація мети. Тобто, серед альтернативних варіантів час-

ток кожного виду страхування, що формують страховий портфель, вибір 

таких, які б дозволили не лише оптимізувати структуру портфеля страхо-

вої компанії, а й надати можливість забезпечити стійкість страховика. 

Формалізація даної мети передбачає вибір критерію, яким виступає міні-

мізація ризику збитковості. 

3. Деталізація визначеної мети дослідження в розрізі конкретних 

задач, які потребують вирішення. Зважаючи на особливості дослідження, 

поставлені задачі будуть виступати основою формування вимог до опти-
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мізації структури страхового портфелю за рахунок операцій перестра-

хування. За таких умов, необхідно зазначити наступні вимоги до даної 

економіко-математичної моделі: 

3.1. Ідентифікація основних критеріїв збалансованого страхового 

портфеля та надання їм кількісного та якісного визначення; 

3.2. Формування структури страхового портфеля, яка задовольняє 

набору наступних ознак: коефіцієнт однорідності та ймовірність настання 

страхових випадків; 

3.3. Забезпечення високого та достатнього рівня платоспромож-

ності страхової компанії; 

3.4. Можливість досягнення ефективного функціонування страхо-

вика на основі максимізації рівня доходності операційної діяльності за 

рахунок перестрахування; 

3.5. Врахування особливостей перестрахових операцій, тобто як 

активного і пасивного, так облігаторного і факультативного перестраху-

вання, а також видів страхування (ризикове або лайфове), які перестрахо-

вуються. 

3.6. Подолання невизначеності майбутньої вартості укладення до-

говорів перестрахування. 

4. Визначення економіко-математичних методів, які виступають ін-

струментарієм досягнення поставленої мети дослідження; тобто затосу-

вання теорії умовної оптимізації (рис. 2.4). 

Система визначених аспектів концептуальної постановки задачі ди-

версифікації структури страхового портфелю вимагає розробки комплек-

су послідовних етапів побудови відповідного науково-методичного під-

ходу (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Науково-методичний підхід до диверсифікації портфелю стра-

хової компанії (складено автором) 

1. Формування комплексу передумов необхідних для проведення 
процесу оптимізації структури портфелю страхової компанії 

1.1 Необхідна умова: критичний або мі-
німальній рівень платоспроможності 

1.2 Достатня умова: неоднорід-
ність страхового портфеля (коефі-

цієнт варіації менше 33%) 
Зменшення рівня ризику втрати плато-
спроможності шляхом використання 

операцій перестрахування 

2. Проведення диверсифікації портфеля страхової компанії 

2.1 Визначення ідентифікаторів незбалансованої структури страхового портфелю: 
- імовірність настання страхового випадку за і-м видом страхування; 
- питома вага і-го виду страхування; 
- загальна кількість видів страхування; 
- сума страхових премій за і-м видом страхування. 

2.2 Вибір методу диверсифікації за 
рахунок операцій перестрахування 

2.3.1 Активне пере-
страхування 

2.3.2 Пасивне пере-
страхування 

2.5 Розрахунок вартості договору перестрахування і-го 
виду (на базі опціонного підходу) 

2.6 Визначення рівня доходності страхової компанії, який виступає гра-
ничним рівнем проведення оптимізації структури страхового портфелю 

2.7 Напрямки диверсифікації портфеля страхової компанії  

 

2.7.1 Мінімізація ризику 
збитковості страхового 

портфелю 

2.7.2 Досягнення p  (середньої імовірності 
настання страхового випадку в цілому за 

страховим портфелем), рівня не більше 0,5 

2.8 Вибір оптимальної частки кожного і-
го виду страхування з відповідним рів-

нем настання страхового випадку 

2.4 Залежно від виду страхування 
(життя, ризикове) і перестрахування 

(облігаторне, факультативне) 
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Описаний підхід виступає інформаційною базою побудови економі-

ко-математичної моделі оптимізації структури страхового портфелю за раху-

нок операцій перестрахування. 

Це вимагає відповідного аналізу кожного з послідовно розроблених ета-

пів математичної формалізації процесу диверсифікації структури страхового 

портфелю. На першому та другому етапах запропонованого підходу прово-

диться ідентифікація базових параметрів моделі, виявлення на їх основі струк-

турних та функціональних зв’язків, що характеризують системоутворюючі 

співвідношення між змінними. На завершальному третьому етапі відбува-

ється побудова загальної схеми математичної моделі оптимізації структури 

страхового портфелю за рахунок операцій перестрахування та застосування 

числових методів її вирішення. 

Детально розглянемо послідовність дій, яка відбувається на кожному з 

визначених вище етапів.  

Перший етап реалізації науково-методичного підходу, передбачає ви-

значення комплексу передумов необхідності проведення оптимізації структу-

ри страхового портфелю. У рамках даного етапу, можна зазначити, що за 

умови виявлення критичного або мінімального рівня платоспроможності стра-

ховика пропонується зменшувати рівень ризику втрати платоспроможності за 

рахунок саме операцій перестрахування. Утой же час, визначений аспект не є 

передумовою проведення диверсифікації портфелю страхової компанії. Це по-

яснюється нормативно-правовими вимогами до платоспроможності страхови-

ка та можливістю формування компаніями страхового портфелю з мінімальної 

кількістю видів договорів. Математично врахування даного обмеження можна 

представити у вигляді наступних співвідношень: 

- для ризикових видів страхування: 
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де RNL – рівень платоспроможності для ризикового страхування; 

 k – період складання страховою компанією фінансової звітності; 

 А – загальна сума активів;  

 NA – сума нематеріальних активів;  

 Z – сума зобов’язань; 

 S – сума страхових премій за попередні 12 місяців (останній місяць буде 

складатися із кількості днів на дату розрахунку); 

 

k

i
pip SS

1

 – страхові премії, належні перестраховикам;  

 B – сума страхових виплат за попередні 12 місяців;  

 

l

j
pjp BB

1

 – сума страхових виплат, що компенсуються перестраховиками 

згідно з укладеними договорами перестрахування;  

 h11, h12, h21, h22, – параметри встановлення нормативного запасу платоспро-

можності страхової компанії для ризикових видів страхування. 

- для лайфового страхування: 

 

kkAkkkL qMcZbNAR max2
1 , (2.30) 

 

де RL – рівень платоспроможності для лайфового страхування 

 q – параметр встановлення нормативного запасу платоспроможності стра-

хової компанії для страхування життя;  

 М – математичний резерв (загальна величина резерву довгострокових зо-

бов’язань). 



 123 

Поряд з цим, проведення диверсифікації портфелю страхової компа-

нії відбувається за умови неоднорідності страхового портфеля (незалежно від 

виявленого рівня платоспроможності). Отже, дане обмеження є достатньою 

умовою оптимізації структури страхового портфелю. Критерієм ідентифікації 

рівня однорідності страхового портфелю виступає коефіцієнт варіації, який 

пропонується визначати за наступною формулою: 
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де V  – коефіцієнт варіації; 

 nii 1,  – вид страхування; 
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p  – середня ймовірність настання страхових випадків в ці-

лому за страховим портфелем; 

 p  – середнє квадратичне відхилення ймовірності виникнення страхових 

випадків за договорами і-го виду від середнього рівня даного показника в ме-

жах досліджуваного страхового портфелю; 

ip  – імовірність настання страхових випадків за і-м видом страхування; 

pii Sxnix 1,  – частина страхових премій, які необхідно передати у пе-

рестрахування, за і-м видом страхування (грн.); 

niyi 1,  – частка і-х видів страхування, які необхідно додатково залучити 

за допомогою активного (вхідного) перестрахування. 

Необхідно зазначити, що критерієм однорідності страхового портфелю 

виступає досягнення коефіцієнтом варіації рівня не більше 33%. Це свідчить 
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про те, що середній рівень ризику страхового портфеля та імовірність його 

настання є типовими для всіх елементів обраної сукупності з прийнятним сту-

пенем відхилення. 

Другим етапом, досліджуваного науково-методичного підходу є безпо-

середнє проведення диверсифікації страхового портфеля на базі використання 

економіко-математичної моделі оптимізації його структури за рахунок опера-

цій перестрахування. 

Реалізація даного етапу є комплексним процесом, який передбачає про-

ведення нижченаведеної послідовності дій. 

По-перше, необхідно ідентифікувати та систематизувати показники, які 

надають можливість кількісно охарактеризувати специфіку страхового порт-

феля. Також, важливого значення набуває градація зазначених показників у 

розрізі збалансованого та незбалансованого страхового портфелю. Отже, ви-

значення незадовільної структури страхового портфеля пропонується прово-

дити на основі наступних ідентифікаторів: 

- імовірність настання страхового випадку за і-м видом страхування; 

- питома вага і-го виду страхування; 

- загальна кількість видів страхування; 

- сума страхових премій за і-м видом страхування. 

По-друге, здійснюється вибір інформаційної ситуації, в рамках якої про-

водиться диверсифікація страхового портфелю за рахунок операцій перестра-

хування. Залежно від форми (облігаторне та факультативне), способу дії пере-

страхування (активне та пасивне) та виду страхових операцій (ризикове та 

лайфове), які перестраховуються, в процесі диверсифікації пропонується вра-

ховувати такі параметри, як: 

- рівень платоспроможності страховика; 

- вартість договору перестрахування; 

- рівень доходності перестрахових операцій. 
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Оскільки в межах даного науково-методичного підходу проводиться 

варіація трьох параметрів, тому в рамках її формалізації пропонується побуду-

вати вісім ( 823 ) альтернатив економіко-математичної моделі оптимізації 

структури страхового портфеля, які будуть розглянуті нижче. 

По-третє, розраховується вартість договору перестрахування і-го виду 

на базі використання опціонного підходу. Застосування якого обумовлено не-

обхідністю врахування невизначеності майбутньої кон’юнктури на ринку пе-

рестрахування і, відповідно, вартості укладення договорів перестрахування. 

Таким чином, зважаючи на можливість диверсифікації страхового портфелю 

як за рахунок прийняття частини ризиків на перестрахування, так і передачі 

частини відповідальності перестраховику, можна виділити два підходи для ро-

зрахунку вартості договору перестрахування і-го виду. 

Крім того, на нашу думку, формування вартості договору перестраху-

вання доцільно проводити в розрізі тільки облігаторної форми перестрахуван-

ня, оскільки в даному випадку об’єктом категорії «вартості» виступає право 

страховика у визначений момент часу в майбутньому передати частку власних 

зобов’язань в перестрахування, що дозволить збалансувати структуру власно-

го страхового портфелю. 

У той же час, при факультативному перестрахуванні укладання догово-

ру здійснюється безпосередньо в момент прийняття рішення про оптимізацію 

страхового портфелю, тому його вартість інтерпретується як тарифна ставка. 

Виходячи з цього, вартість договору перестрахування, за умови передачі ризи-

ку цеденту (пасивне перестрахування) в формі облігаторного перестрахування 

має наступний вигляд: 

 
rt

brptpBp eVSpTBHpz )()()( 1 , (2.32) 

 

де pz  – вартість договору при пасивному перестрахуванні;  
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)( 1HpB  – ймовірність того, що уклавши договір перестрахування, стра-

хова компанія сформує збалансований страховий портфель і, відповідно, 

отримає прибуток, що характеризується вектором B ; 

pB  – сума страхових виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з 

укладеними договорами перестрахування; 

T  – тантьєма; 

tp  – імовірність того, що в t -й період часу буде прийняте рішення про укла-

дання договору перестрахування (додаток З); 

pS  – страхові премії, належні перестраховикам; 

brV  – комісія сплачена брокерам за надання послуг щодо укладання договору 

перестрахування; 

 e  – число, яке є основою натурального логарифму (приблизне значення 

2,71828);  

 r  – безризикова ставка доходності;  

 t  – період часу прийняття рішення про укладання договору перестрахуван-

ня. 

Враховуючи, що оптимізація страхового портфелю може здійснюватись 

і за рахунок прийняття певних видів ризиків, вартість договору перестраху-

вання необхідно розглядати і в межах активного перестрахування. Беручидо 

уваги, що фінансові потоки при активному перестрахування мають протилеж-

ний характер порівняно з пасивним, формула для розрахунку вартості догово-

ру за умови облігаторної форми перестрахування має наступний вигляд: 

 
rt

bretpBa eVTIpIHpz )()( 1 , (2.33) 

 

де az – вартість договору при активному перестрахуванні;  

pI  – страхові премії, отримані в перестрахування; 
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eI  – страхові виплати за укладеними перестраховими договорами. 

Таким чином, використання викладеного підходу базується на враху-

ванні майбутньої невизначеності, що виявляється джерелом додаткової варто-

сті договору перестрахування. Реальні опціони дозволяють як страховику, так 

і перестраховику оцінити гнучкість управління структурою страхового порт-

феля та можливості прийняття рішення відносно доцільності перестрахування 

визначених видів ризиків. 

По-четверте, визначається рівень доходності операційної діяльності 

страхової компанії, який виступає граничним рівнем проведення оптимізації 

структури страхового портфеля. Введення даного обмеження пояснюється 

тим, що основною метою діяльності страховика виступає мінімізація ризику 

збитковості страхових операцій, тому в розрізі доходності операційної діяль-

ності страхової компанії необхідно встановити максимальний рівень її досяг-

нення: 
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де   D  – рівень доходності портфеля страхової компанії (грн.); 

nipi 1,  – частина страхових премій за і-м видом страхування, в розрізі 

яких було здійснено пасивне перестрахування (грн.); 

niai 1,  – частина страхових премій за і-м видом страхування, в розрізі 

яких було здійснено активного перестрахування (грн.); 

niz pi 1,  – частина вартості договору активного перестрахування в розрізі 

і-го виду страхування (грн.); 

nizai 1,  – частина вартості договору пасивного перестрахування в розрізі 

і-го виду страхування (грн.); 
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ig  – витрати на ведення страхової справи (організаційні, аквізаційні, 

інкасаційні, ліквідаційні, управлінські); 

i  – частина страхових виплат, яку страхова компанія виплачує самостійно 

в розрізі власного утримання, грн. 

відбувсявипадокстраховийякщо

відбувсяневипадокстраховийякщо
іK i ,0

,1
n)1(  – індикатор настання страхо-

вого випадку [109]. 

Після встановлення основних параметрів диверсифікації портфелю 

страхової компанії набуває актуальності визначення напрямків диверсифікації 

в розрізі мінімізації ризику збитковості і досягнення необхідного рівня серед-

ньої ймовірності настання страхових випадків у цілому за портфелем страхо-

вої компанії. Крім того, пріоритетним напрямком виступає не лише розраху-

нок кількісних характеристик зазначених напрямків диверсифікації страхового 

портфеля, а також визначення оптимального співвідношення між даними па-

раметрами, що надасть дає можливість збалансувати структуру портфелю 

страхової компанії. 

Отже, мінімізацію ризику збитковості страхового портфелю як цільову 

функцію економіко-математичної моделі оптимізації структури портфелю 

страховика запропоновано формалізувати у вигляді наступного виразу: 
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де  2  – рівень ризику диверсифікації перестрахування (загальна дисперсія); 

n  – загальна кількість видів страхування, за якими страховою компанією 

укладені договори; 

z  – середня вартість договору перестрахування; 
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Додатково до мінімального ризику збитковості в якості обмеження 

економіко-математичної моделі оптимізації структури страхового портфелю 

компанії пропонується введення умови досягнення p  (середня ймовірність на-

стання страхових випадків в цілому за страховим портфелем) рівня не більше 

0,5. 

Завершальним шостим етапом виступає вибір оптимальної частки кож-

ного і-го виду страхування з відповідним рівнем настання страхового випадку. 

Його практична реалізація проводиться через розробку восьми економіко-

математичних моделей оптимізації структури страхового портфелю залежно 

від певної інформаційної ситуації (форми, способу дії перестрахування та виду 

страхування, який перестраховується): 

- перша: облігаторне, пасивне, ризикове страхування; 

- друга: облігаторне, активне, ризикове страхування; 

- третя: облігаторне, пасивне, лайфове страхування; 

- четверта: облігаторне, активне, лайфове страхування; 

- п’ята: факультативне, пасивне, ризикове страхування; 

- шоста: факультативне, активне, ризикове страхування; 

- сьома: факультативне, пасивне, лайфове страхування; 

- восьма: факультативне, активне, лайфове страхування. 

Зупинимося більш детально на  першій економіко-математичній моделі, 

складовими якої виступають: 

1. Цільова функція, яка буде характеризувати мінімізацію ризику збит-

ковості страхового портфеля за умови облігаторного, пасивного та ризикового 

страхування. 

2. Система обмежень, яка характеризує рівень платоспроможності 

страховика; однорідність страхового портфелю; основні ідентифікатори неза-

довільної структури портфелю страховика; значення вартості договору пере-

страхування і-го виду; граничний рівень доходності страхової компанії;  дося-

гнуте середнє значення імовірності настання страхових випадків в цілому за 

страховим портфелем. 
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Враховуючи описані вище аспекти, математично постановку задачі 
диверсифікації портфеля страхової компанії можна записати наступним чином: 

 

min
)()( 22

2

i
i

i
i

i
i

mii
i

mi

yx

yzzxzz
, 

i i

K
iipipi

K
ipipi

rt
brptpB

i i
ii

i i
iiii

i
i

i
i

i i
ii

i
i

ii
i

i

l

j
pjkkkAkk

i
ikkAkkk

MDgzgz

MPeVSpTBHp

yx

ypxp
p

yx

yxp

yppxpp

BhBhZNAxhShZNA

i 11
1

11

1

1

2
2

22

1

1
222112111

)()(

)()()(

5,0

1

33,0
)()(

0)();(minmax2
1

 

(2.36) 

Побудова цієї моделі та її подальша математична формалізація шля-
хом визначення цільової функції і системи обмежень в межах наступних 
семи інформаційних ситуацій проводиться аналогічно і наведена в табл. З.1 
додатку З. 

Таким чином, наведена постановка задачі у вигляді математичних спів-
відношень надасть можливість не лише більш чітко ідентифікувати послідо-
вність розрахунку оптимальних часток кожного з і-х видів страхування, а й 
визначити пріоритетні напрямки загальної стратегії страхової компанії сто-
совно стабілізації власної фінансової діяльності. Формування операційних та 
стратегічних цілей страхової діяльності на основі даної моделі досягається за 
рахунок можливості балансування між платоспроможністю страховика, од-
норідністю його портфеля та доходністю страхової компанії. 

Третій етап реалізації науково-методичного підходу до диверсифікації 
портфеля страхової компанії передбачає побудову загальної схеми економі-
ко-математичної моделі оптимальних часток кожного з і-х видів страхуван-
ня (рис. 2.6). 
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*Примітка: nii 1,  – вид страхування (визначається згідно каталогу); n  – загальна кількість 

видів страхування, за якими страховою компанією укладені договори; apm ,  – вид операцій перестра-

хування ( p  – пасивне, a  – активне); pz – вартість договору при пасивному перестрахуванні; az – вартість 

договору при активному перестрахуванні; tp  – імовірність того, що в t -й період часу буде прийняте рі-

шення про укладанні договору перестрахування; pB  – сума страхових виплат, що компенсуються перестра-

ховиками згідно з укладеними договорами перестрахування; T  – тантьєма; )( 1HpB  – імовірність того що, 
уклавши договір перестрахування страхова компанія, сформує збалансований страховий портфель і, відпо-
відно, отримає прибуток, що характеризується вектором B ; pS  – страхові премії, належні перестрахови-
кам; e  – число, яке є основою натурального логарифму (приблизне значення 2,71828); r  – безризикова ста-
вка доходності; t  – період часу прийняття рішення про укладання договору перестрахування; brV  – комісія 

сплачена брокерам за надання послуг щодо укладання договору перестрахування; nixi 1,  – частина 
страхових премій, в межах укладених страхових договорів, за якими планується проводити перестрахування 
в і-ій страховій компанії (грн.); iy  – частка і-х видів страхування, які необхідно додатково залучити за до-
помогою пасивного (вхідного) перестрахування;  

 

Рис. 2.6. Схема економіко-математичної моделі оптимізації структури стра-

хового портфелю за рахунок операцій перестрахування (складено автором) 

Змінні управління: p  – середня імовір-
ність настання страхового випадку; 

ix  – частина страхової суми, переданої у 
перестрахування і-ій страховій компанії; 

iy  – частка і-х видів страхування, які не-
обхідно додатково залучити за допомогою 
пасивного (вхідного) перестрахування. 

Неконтрольовані змінні моделі: се-
редня збитковість за ризиками, які 
прийняті на страхування; рівень ви-
трат, пов’язаних з веденням справ за 
визначеним видом страхування; рі-
вень концентрації страхових об’єктів 
на відповідній території; підготовка 
та досвід андерайтерів і актуаріїв. 

Математичні співвідношення: 
- обмеження моделі: 
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стійкості страховика 

Вихідні 
данні: 
- класифі-
кація видів 
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V  – коефіцієнт варіації; 

NLR , LR  – рівень плато-
спроможності для ри-
зикового і лайфового 
страхування. 
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Наведена схема виступає відображенням механізму забезпечення 

фінансової стійкості страхової компанії на основі оптимізації структури 

страхового портфеля за допомогою перестрахування. Визначивши умови 

фінансової стійкості страхової компанії (мінімізація ризику, платоспромо-

жності, однорідності, граничного рівня дохідності), проводиться балансу-

вання структури страхового портфеля страховика шляхом корегування 

впливу вхідних даних на результативну ознаку. 

У процесі проведення даного етапу щодо диверсифікації портфелю 

страхової компанії, поряд з побудовою загальної схеми економіко-

математичної моделі поставленої задачі, важливого значення набуває ви-

бір, обґрунтування та застосування методу її вирішення. Враховуючи всі 

особливості процесу оптимізації структури страхового портфелю, пропо-

нується проводити ефективний вибір частки і-го виду страхування за до-

помогою класичного методу оптимізації – методу множників Лагранжа. 

Сутність методу полягає в тому, що він дозволяє знайти безумовний 

екстремум заданої функції (мінімум ризику збитковості страхового порт-

феля за умови досягнення граничних рівнів визначальних параметрів зба-

лансованого страхового портфеля) на основі використання апарату дифе-

ренціального числення.  

Реалізація методу множників Лагранжа з метою оптимізації структу-

ри страхового портфелю передбачає визначення точок екстремуму шляхом 

дослідження поведінки визначеної цільової функції на основі частинних 

похідних другого порядку. Крім того, критерієм ідентифікації точки міні-

муму ризику збитковості виступають знаки головних мінорів матриці Гес-

се. Якщо всі головні мінори 0..,,0,0 21 nMMM , то вектор оптимальних 

часток і-видів страхування забезпечує мінімальний рівень ризику збитко-

вості страхового портфелю [104]. 



 133 

Розв’язок поставленої задачі диверсифікації портфелю страхової 

компанії за рахунок операцій перестрахування методом множників Лагра-

нжа передбачає проходження наступної послідовності етапів: 

1. Побудова функції Лагранжа, яка враховує можливість досягнення 

визначеної функції екстремального значення за певної системи обмежень і 

математично може бути записана наступним чином: 
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(2.37) 

 

2. Знаходження частинних похідних функції Лагранжа за змінними 

nxxx ,...,, 21 , nyyy ,...,, 21 , ,...,, 21  і встановлення їх рівними нульовим значен-

ням. 

3. Формування системи рівнянь на основі співвідношень (результат 

реалізації другого етапу) та знаходження її розв’язку – точок, в яких цільо-

ва функція може набувати екстремального значення. 

4. Серед визначених на попередньому етапі точок, ідентифікація тих, 

в яких досягається екстремум та обчислення значень функції в цих точках. 
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Провівши наступну послідовність дій, визначається вектор зна-

чень (формула 2.38), які характеризують оптимальні частки кожного з і-х 

видів страхування за відповідного рівня настання страхових випадків в 

межах першої інформаційної ситуації. 

 

))(()(
)()())()(()((* 1121

11111
1

dvdFvEdvE
dvdEdvEdEvEddvEEMZdvEEMDvF TTT

TTTTT

 (2.38) 

 

де     *F  – стовбчик невідомих часток )1( njFj ; 

);cov( imik yfxfv  – матриця коваріацій; 

d  – стовбчик, що складається з )1(, njMf j ; 

E  – одинична матриця-стовбчик. 

Таким чином, вищерозглянутий науково-методичний підхід до опти-

мізації портфелю страхової компанії надає можливість забезпечити необ-

хідний рівень фінансової стійкості страховика шляхом диверсифікації ви-

дів страхування. Крім того, використовуючи його можна врахувати грани-

чні рівні платоспроможності, доходності та ризик збитковості. Виходячи з 

цього, менеджмент страхової компанії здатен адекватно та своєчасно реа-

гувати як на зміну кон’юнктури страхового і перестрахового ринку, так і 

на перетворення в економіці в цілому. 

Поряд із зазначеними аспектами забезпечення фінансової стійкості 

страховика в межах визначення результативності оптимізації структури 

страхового портфеля, актуальності набуває ідентифікація чистого фінансо-

вого потоку від проведення перестрахових операцій, що і буде метою по-

дальших досліджень. 
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Висновки до другого розділу 

 

 

1. У процесі дослідження визначено, що досягнення високого рівня 

фінансової стійкості страхової компанії імовірно тільки за рахунок викорис-

тання всього комплексу потенційних можливостей операцій перестрахуван-

ня. Традиційне використання перестрахування, з метою мінімізації взятих 

страховиком на себе зобов’язань, значно обмежує варіативність даного ін-

струменту. Здійснення перестрахування менеджментом компанії, як інстру-

менту покращення фінансової стійкості страховика, повинно носити всеохо-

плюючий та системний характер. 

2. Проведений ґрунтовний аналіз впливу перестрахування на критерії 

забезпечення фінансової стійкості страхової компанії та визначення специфі-

чних ознак їх взаємодії дозволив виокремити параметри, через дію на які пе-

рестрахові операції позначаються на базових та додаткових умовах фінансо-

вої стійкості страховика. Крім того, у межах цілісної системи критеріїв за-

безпечення фінансової стійкості страхової компанії операції перестрахування 

здійснюють прямий вплив на базові інструменти (проведення врівноваженої 

тарифної політики, досягнення збалансованості страхового портфелю, опти-

мальна інвестиційна політика та високий рівень платоспроможності) та опо-

середкований вплив на додаткові умови (диверсифікація діяльності, мобіль-

ність страхової компанії, впровадження інноваційних послуг та новітніх тех-

нологій, застосування кризис-менеджменту), оскільки дані критерії виступа-

ють похідними ефективної реалізації базових інструментів. 

3. Запропонована кількісна оцінка ефективності та раціональності 

проведення перестрахових операцій, яка базується на визначенні ренкінгу 

фінансової стійкості страховика. Ренкінг, у даному випадку, проводиться на 

основі ідентифікації ступеня невідповідності показників поточного стану фі-

нансової стійкості страховика з їх нормативними значеннями. 
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4. На основі аналізу впливу перестрахування на умови забезпечен-

ня фінансової стійкості страхової компанії, встановлено, що серед дослідже-

них критеріїв найбільша обумовленість проведення перестрахових операцій 

прослідковується в межах досягнення високого рівня платоспроможності та 

збалансованості страхового портфеля. Виходячи з цього, розроблена еконо-

міко-математична модель визначення точеної та інтервальної оцінки рівня 

платоспроможності страхової компанії. Також надана якісна оцінка рівня 

платоспроможності у вигляді інтервалів, які будуть характеризувати той чи 

інший її рівень. У контексті перевірки моделі на адекватність отриманих ре-

зультатів у кризових умовах, запропоновано проводити аналіз чутливості ре-

зультативної ознаки (рівня платоспроможності страховика) від зміни фактор-

них (змінних управління) на певний коефіцієнт варіації. 

5. У рамках дослідження економіко-математичної моделі оцінки рівня 

платоспроможності страхової компанії, проводено ідентифікацію змінних 

управління (страхові премії, передані перестраховикам; сума страхових ви-

плат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами 

перестрахування), оптимізація яких надає можливість досягнути необхідного 

значення результативного показника.  

6. З метою оптимізації структури портфелю страхової компанії за ра-

хунок операцій перестрахування здійснено ґрунтовний аналіз, систематизація 

та подальша адаптація існуючих у науково-методичній літературі математи-

чних методів і моделей диверсифікації інвестиційного портфеля відносно до-

сліджуваного аспекту роботи. Ідентифіковано, що основою більшості існую-

чих підходів є модель Марковиця, яка базується  на розрахунку оптимально-

го співвідношення між максимально можливим рівнем доходності та мініма-

льним рівнем ризику.  

7. Здійснено формалізацію процесу альтернативного вибору часток 

кожного виду страхування, формуючих страховий портфель, які дозволяють 

оптимізувати структуру портфеля страховика та забезпечують його стійкість. 

Цільова функція даної економіко-математичної моделі характеризується мі-
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німізацію ризику збитковості страхового портфеля за визначених умов 

здійснення перестрахових операцій, а система обмежень включає рівень пла-

тоспроможності страхової компанії; однорідність страхового портфелю; зна-

чення вартості договору перестрахування кожного виду; граничний рівень 

доходності страхової компанії та досягнуте середнє значення ймовірності на-

стання страхових випадків у цілому за страховим портфелем. 

8. Обґрунтована необхідність вибору та визначено метод вирішення 

поставленої задачі щодо оптимізації структури страхового портфеля. Врахо-

вуючи всі особливості даного процесу запропановано проводити ефективний 

вибір частки і-го виду страхування на основі класичного методу оптимізації – 

методу множників Лагранжа. Використання даного методу дозволяє знайти 

безумовний екстремум функції (мінімум ризику збитковості страхового 

портфеля за умови досягнення граничних рівнів параметрів збалансованого 

страхового портфеля) на базі застосування інструментів диференціального 

числення. 

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах 

[20, 21, 23, 25, 27, 22]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Практичні аспекти визначення фінансових потоків страхової 

компанії, утворених внаслідок управління фінансовою стійкістю на ос-

нові перестрахування 

 

 

Ефективність операційної, інвестиційної та фінансової діяльності стра-

хової компанії можна достовірно оцінити на основі формування та аналізу її 

фінансових потоків. Дослідження функціональних та структурних змін, які 

виникають в межах формування вхідних і вихідних фінансових потоків розг-

лянутих видів діяльності страховика і, як результат, виявлення їх додаткових 

складових, надає можливість оптимізувати фінансову діяльність страхової 

компанії та отримати джерела для підвищення рівня фінансової стійкості. 

Крім того, на основі аналізу фінансових потоків можна стверджувати про до-

цільність оптимізації будь-яких напрямків діяльності об’єкту дослідження. 

Розглядаючи сутність фінансового потоку страхової компанії, необхід-

но зазначити, що дана категорія представляє собою комплекс різнонаправле-

них фінансових ресурсів (в межах їх надходження і вибуття), розподілених у 

просторі й часі, для яких характерний цілеспрямований рух, зміна їх обсягів, 

форм і видів [46, 75].  

Особливості аналізу фінансового потоку страховика полягають в на-

ступних аспектах: 

1. Фінансові потоки виступають відображенням всіх напрямків і видів 

діяльності страхової компанії. 

2. Досягнення фінансової стійкості страховика відбувається шляхом 

синхронізації різних видів фінансових потоків за обсягом і часом. 
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3. Фінансові потоки відображують зміни в активах і пасивах стра-

хової компанії та супроводжуються формуванням відповідних грошових по-

токів. 

4. На основі співвідношення сформованих фінансових потоків до 

впровадження змін діяльності страховика та отриманих фінансових коштів 

після їх реалізації можна стверджувати про результативність проведених за-

ходів. 

5. Обґрунтоване формування фінансових потоків сприяє підвищенню 

ефективності здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

страховика. 

6. Адекватне та своєчасне управління фінансовими потоками надає 

можливість ефективно використовувати тимчасово вільні кошти та отримати 

додатковий прибуток. 

7.  Основою прогнозування фінансових потоків страховика виступа-

ють обсяги вибуття та надходження коштів на визначену дату. 

Таким чином, визначення чистого фінансового потоку страхової ком-

панії та ідентифікація його складових (зокрема, фінансового потоку від опе-

рацій перестрахування) виступає ефективним механізмом управління фінан-

совою стійкістю страховика. Формування та оцінка чистого фінансового по-

току страхової компанії стає основою прийняття гнучких управлінських рі-

шень, які дозволяють провести комплексний аналіз діяльності компанії та ро-

зробити коротко і довгострокові прогнози відносно обсягів та часу надхо-

дження фінансових ресурсів. 

Виходячи з особливостей аналізу чистого фінансового потоку страхо-

вика необхідно дослідити процес формалізації вхідних та вихідних фінансо-

вих ресурсів страхової компанії. Основою вирішення даної задачі виступає 

ідентифікація всіх системоутворюючих складових елементів зазначених по-

токів.  

Основні співвідношення між складовими елементами фінансових пото-

ків страховика математично можна представити в такому вигляді: 
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(3.1) 

 

де  NFF  – чистий фінансовий потік страховика; 
k

i
iNOA

1
 – чистий фінансовий потік від операційної діяльності; 

m

ki
iNIA

1
 – чистий фінансовий потік від інвестиційної діяльності; 

n

mi
iNFA

1
 – чистий фінансовий потік від фінансової діяльності; 

l

j
pjIFF

1
 – вхідний фінансовий потік від операцій перестрахування; 

h

b
pbOFF

1
 – вихідний фінансовий потік від операцій перестрахування; 

k

i
iOA

1
 – фінансовий потік від інших напрямків операційної діяльності; 

m

ki
iIIA

1
 – дохід від проведення інвестиційної діяльності страховика; 

m

ki
iEIA

1
 – витрати, сформовані в наслідок інвестиційної діяльності страхо-

вої компанії; 
m

ki
iiIIA

1
 – частка вхідного фінансового потоку від інвестиційної діяльнос-

ті, сформована за рахунок прибутку, отриманого від операцій перестрахуван-

ня; 
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m

ki
iiOIA

1

 – частка вихідного фінансового потоку, акумульована внаслі-

док отримання збитків від інвестування коштів, отриманих від перестрахової 

діяльності; 
n

mi
iIFA

1

 – дохід від проведення фінансової діяльності страховика; 

n

mi
iEFA

1

 – витрати, сформовані внаслідок фінансової діяльності страхової 

компанії. 

Дослідження чистого фінансового потоку страхової компанії на основі 

математичних співвідношень 3.1 дає можливість кількісно оцінити абсолютні 

та відносні зміни як даної категорії в цілому, так і її складових елементів. 

Порівнюючи значення чистого фінансового потоку страховика та його скла-

дових у різні періоди (до та після проведення оптимізації діяльності), можна 

проаналізувати ефективність управлінських рішень менеджменту страхової 

компанії. Також у розрізі аналізу фінансових потоків страховика необхіднос-

ті набуває: 

- визначення причинно-наслідкових взаємозв’язків між результатив-

ною та факторними ознаками; 

- виявлення структурних закономірностей та характеру впливу (сила й 

напрямок) взаємообумовленості фінансових потоків операційної, інвестицій-

ної, фінансової діяльності страховика; 

- дослідження взаємозалежності операційної, інвестиційної та фінан-

сової складових фінансових потоків страховика, які виступають моделями 

вимірювання залежно від параметрів кожної із зазначених системоутворюю-

чих складових; 

- аналіз основних тенденцій змін фінансових потоків з метою подаль-

шого планування і можливості відповідного корегування діяльності страхової 

компанії. 

Реалізація визначених положень дослідження особливостей формуван-

ня та визначення взаємозв’язків між системоутворюючими складовими вхід-
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ного й вихідного фінансових потоків страховика проводиться на основі 

застосування можливостей причинного моделювання. Використання даного 

інструменту надає можливість провести структурний та багатомірний регре-

сійний та аналіз кореляційних залежностей у розрізі операційної, інвестицій-

ної та фінансової діяльності страхової компанії. Основою проведення зазна-

чених видів аналізу виступає моделювання структурними рівняннями [53, 

38]. 

Переходячи безпосередньо до причинного моделювання, спочатку не-

обхідно визначити масиви даних, які виступають вхідною інформацією мо-

делі. Для нашого дослідження ендогенними (явними) змінними моделі є на-

ступні чинники: 
l

j
pjIFF

1
, 

h

b
pbOFF

1
, 

k

i
iOA

1
, 

m

ki
ii IIA

1
, 

m

ki
ii EIA

1
, 

m

ki
iIIA

1
, 

m

ki
iEIA

1
, 

n

mi
iIFA

1
, 

n

mi
iEFA

1
. Зазначені змінні є параметрами побудови моделей вимірю-

вань, які, в свою чергу, виступають чинниками інтегральної моделі структур-

ного аналізу взаємозв’язків операційної, інвестиційної та фінансової складо-

вих чистого фінансового потоку страхової компанії. Тобто проводиться по-

будова моделі, параметрами якої виступають інші більш прості. 

При цьому інформаційною базою побудови інтегральної моделі аналізу 

причинно-наслідкових взаємозв’язків складових чистого фінансового потоку 

страховика виступають неявні (латентні) змінні 
k

i
iNOA

1
, 

m

ki
iNIA

1
, 

n

mi
iFA

1
, які 

класифікуються на ендогенні та екзогенні. В рамках моделі ендогенними 

чинниками є параметри, які характеризують чистий фінансовий потік від ін-

вестиційної та фінансової діяльності, а екзогенними - чистий фінансовий по-

тік від операційної діяльності. Визначений характер змінних інтегральної 

моделі структурного аналізу обумовлений тим, що фінансовий потік від опе-

рацій перестрахування, які є параметром управління, в своїй більшості, фор-

мується в межах саме даного виду діяльності страховика. 

Продовжуючи моделювання чистого фінансового потоку страхової 

компанії на основі побудови структурних рівнянь, слід виділити наступний 
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комплекс етапів формалізації економіко-математичного моделі даного 

процесу: 

1. Візуалізація структурних та функціональних взаємозв’язків між еле-

ментами чистого фінансового потоку за допомогою побудови діаграми шля-

хів. 

2. Побудова структурних рівнянь причинно-наслідкових зв’язків чис-

тих фінансових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльно-

сті на основі виявлення багатофакторних регресійних залежностей між екзо-

генною та ендогенними змінними моделі. 

3. Перевірка адекватності моделі структурного аналізу чистого фінан-

сового потоку страховика за допомогою мінімізації функції незгоди та визна-

чення індексів нецентральності (Акайка, МакДональда, Стингера-Лінда, 

Шварца та інших). 

4. Аналіз стійкості та чутливості моделі, економічна інтерпретація її 

параметрів на основі виявлених взаємозв’язків. 

Безпосередня реалізація цих етапів моделі аналізу причинно-

наслідкових взаємозв’язків передбачає побудову її загальної схеми (рис. 3.1). 

На основі даних рис. 3.1 проведемо багатофакторний регресійний ана-

ліз за допомогою побудови структурних рівнянь в розрізі операційної, інвес-

тиційної та фінансової складових чистого фінансового потоку, а також стати-

стичний аналіз даних елементів як цілісної системи. 

З цією метою розглянемо вплив на чистий фінансовий потік від опера-

ційної діяльності вхідних та вихідних фінансових потоків від перестрахових 

операцій та фінансового потоку від інших напрямків операційної діяльності. 

Формалізувати даний вплив пропонується на основі виявлення структурних 

залежностей між екзогенними (латентними) та ендогенними (явними) змін-

ними: 
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Рис. 3.1. Загальна схема (діаграма шляхів) процесу причинного моде-

лювання взаємозв’язків чистих фінансових потоків від операційної, інвес-

тиційної та фінансової діяльності страховика 

 

1. Залежність між зміною чистого фінансового потоку в розрізі опе-

раційної діяльності та вхідного фінансового потоку в межах операцій пе-

рестрахування, математичне вираження якої має наступний вигляд: 
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де 11 , 1  – параметри регресійного рівняння парної лінійної залежності, які 

розраховуються методом найменших квадратів на основі обробки масиву 

статистичних даних за визначений період часу. 

Враховуючи економічну сутність даних параметрів можна стверджу-

вати: 
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- збільшення (зменшення) вхідного фінансового потоку від опе-

рацій перестрахування на величину 11  тис. грн. супроводжується зростан-

ням чистого фінансового потоку від операційної діяльності на 1% (у випа-

дку додатного значення 11 ) або зменшення даного потоку на 1% (у випад-

ку від’ємного значення 11 ); 

- за умови встановлення нульового рівня темпу приросту чистого 

фінансового потоку від операційної діяльності значення вхідного фінансо-

вого потоку від операцій перестрахування відповідає рівню 1  тис. грн. 

2. Взаємозв’язок між величиною чистого фінансового потоку від 

операційної діяльності та однією з його складових – вихідного фінансового 

потоку від операцій перестрахування можна описати за допомогою форму-

ли 3.3 : 

 
k

i
i

h

b
pb NOAOFF

1
212

1
 (3.3) 

 

Аналізуючи параметри парної лінійної регресії зазначеної залежності 

необхідно акцентувати увагу на протилежності взаємозв’язку між зростан-

ням рівнів факторної та результативної ознак. Наслідком встановлення ве-

личини темпу зростання чистого фінансового потоку від операційної дія-

льності на рівні 1% виступає зменшення (збільшення) вихідного фінансо-

вого потоку від операцій перестрахування на значення в розмірі 12  тис. 

грн. Крім того, слід відмітити, що встановлена тенденція спостерігається в 

межах додатної величини 12 . Економічна сутність вільного коефіцієнту рі-

вняння 3.3 полягає в тому, що він відображає обсяги вихідного фінансово-

го потоку від операцій перестрахування за умови незмінності в часі рівня 

чистого фінансового потоку від операційної діяльності. 
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3. Залежність чистого фінансового потоку від інших видів опера-

ційної діяльності та чистого фінансового потоку від операційної діяльності 

в цілому можна формалізувати наступним чином: 

 
k
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k
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i NOAOA

1
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1
 (3.4) 

 

Отже, на основі формули 3.4, можна спостерігати, що взаємозалежність 

між результативною та факторної ознакою є додатньою і характеризується 

рівнем параметрів 13 , 3 . 

Переходячи до аналізу ендогенних (неявних) змінних при проведенні 

причинного моделювання взаємозв’язків у розрізі чистого фінансового пото-

ку страхової компанії та його складових (чистий фінансовий потік від інвес-

тиційної та фінансової діяльності), постає необхідність виявлення кількіс-

них співвідношень характерних для них тенденцій.  

Для дослідження чистого фінансового потоку від інвестиційної діяль-

ності страховика з метою більш детального аналізу дозволяє виділити на-

ступні чотири складові (ендогенні, явні змінні): 

- дохід від проведення інвестиційної діяльності страховика; 

- частка вхідного фінансового потоку від інвестиційної діяльності, 

сформована за рахунок прибутку отриманого від операцій перестрахування; 

- частка вихідного фінансового потоку, акумульована внаслідок 

отримання збитків від інвестування коштів, отриманих від перестрахової дія-

льності; 

- витрати, отримані в наслідок інвестиційної діяльності страхової 

компанії. 

Додатково необхідно зазначити, що обмеженням використання при-

чинного моделювання для аналізу взаємозв’язків між зазначеними змінними 
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виступає припущення відносно того, що зростання доходу від інвестицій-

ної діяльності на 1% призводить до аналогічного зростання чистого фінансо-

вого потоку від інвестиційної діяльності (формула 3.5). У той же час відхи-

лення обсягу реального доходу від інвестиційної діяльності страховика та 

прогнозного значення даної величини пояснюється змінною моделі 1 . 
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Враховуючи це обмеження, місце перестрахових операцій у процесі 

формування чистого фінансового потоку від інвестиційної діяльності можна 

прослідкувати на основі системи рівнянь 3.6. 

 

3
1

23
1

2
1

22
1

m

ki
i

m

ki
ii

m

ki
i

m

ki
ii

NIAOIA

NIAIIA
 

(3.6) 

 

Таким чином, на основі системи 3.6, можна стверджувати, що вплив 

ендогенної (неявної) змінної (
m

ki
iNIA

1
) здійснює неоднозначний вплив як на 

частку вхідного фінансового потоку від інвестиційної діяльності, сформова-

ної за рахунок прибутку, отриманого від операцій перестрахування, так і на 

частку вихідного фінансового потоку, акумульованого внаслідок отримання 

збитків від інвестування коштів, що надійшли від перестрахової діяльності. 

Дана ситуація пояснюється значеннями коефіцієнтів 22 , 23  побудованих 

регресійних рівнянь, які здійснюють різнонаправлений вплив на кожну з ре-

зультативних ознак. У той же час при нульовому темпі росту чистого фінан-

сового потоку від інвестиційної діяльності значення дохідної та витратної 
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складових чистого інвестиційного потоку страховика, сформованого на 

основі отриманого прибутку від перестрахової діяльності, дорівнюють відпо-

відно 2  та 3  тис. грн. 

Останньою складовою, яка впливає на формування ендогенної (неяв-

ної) змінної є витрати, які страхова компанія отримує проводячи інвестицій-

ну діяльність. Даний взаємозв’язок описується наступним рівнянням парної 

лінійної регресії: 
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Це збільшення витрат, отриманих внаслідок інвестиційної діяльності 

страхової компанії, на 1% зумовлює зменшення чистого фінансового потоку 

від інвестиційної діяльності на 24  тис. грн. 

Проводячи аналіз наступної ендогенної (неявної) змінної, якою висту-

пає чистий фінансовий потік від фінансової діяльності, розглянемо наступні 

дві його складові: 

- дохід від проведення фінансової діяльності страховика; 

- витрати, сформовані в наслідок фінансової діяльності страхової ком-

панії. 

Дослідження впливу факторної ознаки (чистого фінансового потоку від 

фінансової діяльності) на кожну з вказаних результативних ознак проводить-

ся на основі наступної системи рівнянь: 
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На основі аналізу співвідношень 3.8, необхідно зауважити, що зрос-

тання рівня чистого фінансового потоку від фінансової діяльності страхової 

компанії на 1% супроводжується зростанням доходу, отриманого від прове-

дення фінансової діяльності, на 1 тис. грн., та зменшенням витрат, сформова-

них внаслідок фінансової діяльності страхової компанії, на 32  тис. грн. При 

незмінному в часі темпі росту факторної ознаки (
n

mi
iFA

1

) рівнянь системи 3.8 

результативні ознаки (
n

mi
iIFA

1

, 
n

mi
iEFA

1

) досягають відповідно рівнів 5 , 6  

тис. грн. 

Розглянуті моделі вимірювань характеризують кожну конкретну сис-

темоутворюючу складову чистого фінансового потоку страхової компанії, і 

тому, як результат, не надають можливості визначити структурні взає-

мозв’язки між ними. Дана проблема вирішується через побудову регресійних 

рівнянь, які виступають основою структурної моделі залежності між чистими 

фінансовими потоками в межах операційної, інвестиційної та фінансової дія-

льності страховика. Визначаючи вплив даних системоутворюючих складових 

на чистий фінансовий потік страхової компанії, необхідно побудувати насту-

пну систему співвідношень: 
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Таким чином, аналізуючи структурні взаємозв’язки між системоут-

ворюючими складовими моделі причинного аналізу, сформуємо такі поло-

ження: 
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1. Вплив операційної діяльності страховика на формування фі-

нансових потоків від інвестиційної діяльності, як в цілому, так і в розрізі 

операцій перестрахування. 

2. Залежність чистого фінансового потоку в розрізі фінансової дія-

льності від чистих фінансових потоків у межах інвестиційної та операцій-

ної діяльності страховика, які вже виступають факторними ознаками та 

знаходяться у взаємозв’язку. 

3. Вплив темпів зростання чистих потоків від операційної діяльності 

на обсяги фінансових ресурсів, акумульованих за рахунок проведення ін-

вестиційної та фінансової діяльності. 

Отже, розкриваючи економічний зміст даної моделі, можна відзначи-

ти, що при досягненні темпу зростання чистого фінансового потоку від 

операційної діяльності рівня 1% обсяги чистого фінансового потоку від ін-

вестиційної діяльності збільшуються на величину 1  тис. грн., при цьому 

аналізований показник у розрізі фінансової діяльності зросте на 3  тис. 

грн. (даний взаємозв’язок прослідковується при додатних значеннях кое-

фіцієнтів 1 , 3 ). У випадку, якщо чисті фінансові потоки від інвестиційної 

та операційної діяльності досягають одновідсоткового темпу зростання, то 

чистий фінансовий потік від фінансової діяльності зросте на 31  тис. 

грн. За умови нульового рівня зростання операційної діяльності окремо та 

інвестиційної і фінансової діяльності одночасно, чисті фінансові потоки 

від інвестиційної і фінансової діяльності приймають значення 1z , 2z  тис. 

грн. відповідно. 

За підсумками проведеного причинного моделювання взаємозв’язку 

між системоутворюючими складовими чистого фінансового потоку 

страховика можна виділити наступні положення: 
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- визначення впливу ендогенних (явних) змінних однієї моделі 

вимірювання (якими можуть виступати: фінансові потоки від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності) на ендогенні (явні) змінні іншої 

моделі, які опосередковано пов’язані між собою за допомогою неявних ен-

догенних чи екзогенних змінних; 

- кількісна та якісна оцінка напрямку впливу ендогенних (явних) 

змінних як в межах загального чистого фінансового потоку страховика, так 

і в розрізі здійснення операцій перестрахування на системоутворюючі 

складові моделі структурного аналізу за кожним з видів діяльності страхо-

вої компанії; 

- характеристика впливу варіації факторних ознак моделі причин-

но-наслідкових взаємозв’язків на варіацію визначених результативних 

змінних (фінансові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової ді-

яльності); 

- визначення обсягів чистих фінансових потоків кожного з видів 

діяльності страховика і, в результаті, ідентифікація пріоритетності даних 

потоків. 

Дані положення можуть бути основою прийняття тактичних і страте-

гічних рішень відносно подальшого планування фінансової роботи страхо-

вика та виступати комплексними інструментами управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії. 

Виходячи з того, що в рамках моделі структурного аналізу частина 

чистих фінансових потоків страховика створена за рахунок операцій пе-

рестрахування, то для підвищення ефективності управління фінансовою 

стійкістю страхової компанії актуальності набуває детальне досліджен-

ня чистого фінансового потоку, сформованого внаслідок перестрахування, 

та ідентифікація його складових. 
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Формування чистого фінансового потоку страхової компанії має 

свої специфічні особливості залежно від способу дії перестрахування (ак-

тивне чи пасивне) та врахування факту настання або ненастання страхово-

го випадку. З метою ідентифікації складових чистого фінансового потоку 

від операцій перестрахування, доцільно на нашу думку, провести формалі-

зацію даного процесу за допомогою побудови табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розподіл фінансових потоків страхової компанії залежно від спосо-

бу дії перестрахування та факту настання страхового випадку 
 Надходження Вибуття 

Пасивне перестрахування 

Страховий випадок 
відбувся 

- сума страхових ви-
плат, що компенсу-
ються перестрахови-
ками, згідно з укла-
деними договорами; 

- обсяг страхових пре-
мій в рамках власно-
го утримання. 

- страхові премії, належні перестраховикам; 
- страхові виплати страхувальнику в межах 

власної відповідальності страховика; 
- комісія, сплачена брокерам за надання пос-

луг щодо укладання договору перестраху-
вання (передання ризику в перестрахування); 

- витрати на укладання договору перестра-
хування. 

Страховий випадок 
не відбувся 

- обсяг страхових пре-
мій в рамках власно-
го утримання страхо-
вика; 

- тантьєма. 

- страхові премії, належні перестраховикам; 
- комісія, сплачена брокерам за надання пос-

луг щодо укладання договору перестраху-
вання; 

- витрати на укладання договору перестра-
хування. (передання ризику в перестраху-
вання); 

- витрати на укладання договору перестра-
хування. 

Активне перестрахування 

Страховий випадок 
відбувся 

- премії, отримані від 
страховиків, в рамках 
укладених договорів 
перестрахування. 

- виплати страховику, в розрізі власної від-
повідальності за укладеним договором пе-
рестрахування; 

- комісія, сплачена брокерам за надання пос-
луг щодо укладання договору перестраху-
вання (отримання ризику на перестраху-
вання); 

- витрати на укладання договору перестра-
хування. 

Страховий випадок 
не відбувся 

- премії, отримані від 
страховиків, в рамках 
укладених договорів 
перестрахування. 

- комісія, сплачена брокерам за надання пос-
луг щодо укладання договору перестраху-
вання (отримання ризику на перестраху-
вання); 

- витрати на укладання договору перестра-
хування; 

- тантьєма. 
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Таким чином, на основі складових фінансових потоків страхови-

ка в межах операцій перестрахування, а також зважаючи на спосіб його 

дії і настання страхового випадку, чистий фінансовий потік від операцій 

перестрахування можна представити у вигляді наступного співвідношен-

ня: 
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де NFFRO – чистий фінансовий потік від операцій перестрахування; 

pB  – сума страхових виплат, що компенсуються перестраховиками згі-

дно з укладеними договорами; 

oP  – обсяг страхових премій в рамках власного утримання; 

pS  – страхові премії, належні перестраховикам; 

oiE  – страхові виплати страхувальнику в межах власної відповідально-

сті страховика; 

brpV  – комісія, сплачена брокерам за надання послуг щодо укладання 

договору перестрахування (передання ризику в перестрахування); 

braV  – комісія, сплачена брокерам за надання послуг щодо укладання 

договору перестрахування (отримання ризику на перестрахування); 

oiP  – обсяг страхових премій в рамках власного утримання страховика; 

T  – тантьєма; 

orP  – премії, отримані від страховиків, в рамках укладених договорів 

перестрахування; 

rE  – виплати страховику, в розрізі власної відповідальності за укладе-

ним договором перестрахування; 
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rL  – витрати на укладання договору перестрахування; 

ванняперестрахунаризиківприйняття
ванняперестрахууризиківпередача

k
,0

,1
 – ідентифікатор пасивного чи 

активного перестрахування; 

відбувсяневипадокстраховий
відбувсявипадокстраховий

s
,0

,1
 – ідентифікатор настання страхового 

випадку. 

Використання даної формули для загальної оцінки чистого фінансо-

вого потоку страхової компанії надає можливість: 

- одночасно враховувати всі складові вхідного та вихідного фі-

нансових потоків у межах здійснення перестрахування; 

- проводити дослідження змін чистого фінансового потоку від пе-

рестрахування в статиці та динаміці; 

- приймати гнучкі рішення відносно врахування специфічних осо-

бливостей операцій перестрахування (вид, форма та спосіб дії). 

Дослідивши процес формування чистого фінансового потоку стра-

хової компанії, утворених внаслідок управління фінансовою стійкістю на 

основі перестрахування, виникає необхідність виявлення впливу між час-

ткою кожного і-го виду страхування в структурі страхового портфелю 

компанії та відповідною часткою отриманого фінансового результату 

від укладених договорів. Ідентифікація даного взаємозв’язку дозволяє на-

дати комплексну оцінку ефективності проведення кожного і-го виду 

страхування в межах визначеної структури страхового портфеля. Реалі-

зація поставлених задач можлива за рахунок проведення факторного 

аналізу. 

Використання факторного аналізу обумовлено тим, що він передба-

чає визначення впливу окремих факторів на зміну досліджуваного ре-

зультативного показника [38]. Крім того, дану категорію можна розгляда-
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ти як скорочення кількості змінних та визначення структури взає-

мозв’язків між ними, тобто класифікація даних змінних. Отже, фактор-

ний аналіз є комплексом заходів, пов’язаних з переходом від вихідної ін-

формації щодо економічного явища або процесу до узагальнюючих фак-

торів, які виступають результатом її агрегації та комбінації, і супрово-

джується визначенням факторних навантажень. 

При дослідженні проведення факторного аналізу в розрізі визначен-

ня впливу частки кожного і-го виду страхування в структурі портфелю 

страхової компанії на відповідну частку отриманого фінансового резуль-

тату від укладених договорів, пропонується розглянути наступний ком-

плекс перетворень. По-перше, за результатами диверсифікації структури 

страхового портфеля відбувається визначення часток та видів страхуван-

ня (факторів). По-друге, визначається структура взаємозв’язків між виді-

леними факторами та вплив окремих з них на зміну досліджуваного ре-

зультативного показника (фінансового результату за кожним видом стра-

хування). Даний етап проводиться на основі розрахунку питомої ваги 

впливу частик i-го виду страхування на рівень фінансового результату, 

який він формує. 

Математично основну модель факторного аналізу в лінійному ви-

гляді можна представити наступним чином: 
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де bR  – фінансовий результат діяльності b-ї страхової компанії; 

    niFib 1,  – узагальнені фактори, які обумовлюють систематичну варіа-

цію і кореляційний зв'язок між ними; 

    bi dni ,1,  – факторні навантаження; 
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    bV  – характерні фактори, які враховують варіацію, що не поясню-

ється загальними факторами (відображують несистематичну варіацію). 

Визначити питому вагу впливу і-го виду страхування на рівень фі-

нансового результату діяльності b-ї страхової компанії на основі рівняння 

(3.11) виявляється неможливим. Тому, для того щоб розрахувати на скі-

льки відсотків кожен з і-х видів страхування пояснює отримання фінансо-

вого результату в межах оптимального страхового портфелю, пропону-

ється провести наступне перетворення формули 3.11: 
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де nii 1,  – сталі величини, які відображають значення характеристик 

ступеня впливу певного фактору (і-го виду страхування) на рівень фінан-

сового результату страхової компанії. 

Коефіцієнти nii 1,  рівняння (3.12) знаходяться за наступною фо-

рмулою: 
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де 
ibF , 

bR  – середні квадратичні відхилення факторних і результативної 

ознак відповідно, які визначаються за формулами (3.14) і (3.15): 

 

22
ibibF FF

b
, (3.14) 

22
bbR RR

b
 (3.15) 

 

Оскільки оцінка фінансового результату діяльності b-ї страхової 

компанії не є лінійною залежністю від виділених факторів, то для визна-
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чення питомої ваги впливу i-го виду страхування на результативний 

показник пропонується використовувати підхід на основі зваження оп-

тимальних часток і-х видів страхуванням (в структурі страхового 

портфелю) на частку фінансового результату, яку вони забезпечують,  

що надасть можливість отримати аналогічні результати, але для неліній-

них функцій [53].  

Практична реалізація даного науково-методичного підходу перед-

бачає проведення комплексу розрахунків за наступним алгоритмом , який 

складається з таких етапів. 

На першому - визначається оптимальна структура страхового порт-

феля і, як результат, проводиться ідентифікація питомої ваги часток і-х 

видів страхування ( is , %), які формують даний портфель. 

На другому - здійснюється проводиться розрахунок вагових коефіці-

єнтів впливу факторів на фінансовий результат b-ї страхової компанії. 

Тобто визначається відносний показник структури фінансового результа-

ту в розрізі і-х видів страхування: 

 

%100

1

n

j
ij

i
i

N

Nc , 
(3.16) 

 

де ic  – ваговий коефіцієнт і-го виду страхування; 

    iN  – фінансовий результат, забезпечений і-м видом страхування 

(i=1÷n); 

    
n

j
ijN

1
 – фінансовий результат b-ї страхової компанії. 

На третьому - визначається зважена структура і-х оптимальних ча-

сток видів страхування на вагові коефіцієнти забезпечення фінансового 

результату, що передбачає розрахунок добутку і-х часток оптимальної 
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структури страхового портфеля і вагових коефіцієнтів впливу виділе-

них факторів на фінансовий результат b-ї страхової компанії (відповід-

но, ii cs ). 

На останньому четвертому - відбувається розрахунок питомої ваги 

впливу між часткою кожного і-го виду страхування в структурі страхово-

го портфелю компанії та відповідною часткою отриманого фінансового 

результату від укладених договорів. Для цього пропонується застосовува-

ти наступну формулу: 

 

%1007

1i
ii

ii
i

cs

csv , 
(3.17) 

 

де iv  – питома вага впливу часток кожного і-го виду страхування в струк-

турі страхового портфелю компанії на відповідну частку отриманого фі-

нансового результату від укладених договорів; 

   is  – питома вага часток і-х видів страхування, які забезпечують форму-

вання оптимальної структури страхового портфелю; 

   ic  – вагові коефіцієнти впливу факторів на фінансовий результат b-ї 

страхової компанії. 

Таким чином, проведення факторного аналізу дає можливість не 

тільки кількісно оцінити результат здійснення кожного і-го виду страху-

вання та сформувати перспективні напрямки покращення диверсифікації 

структури страхового портфелю, а й визначити комплекс дій, спрямова-

них на підвищення ефективності операційної діяльності страхової компа-

нії і, як результат, забезпечити досягнення високого рівня фінансової 

стійкості страховика. 
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3.2. Оцінка фінансових результатів страхових компаній, 

отриманих внаслідок покращення фінансової стійкості шляхом пере-

страхування 

 

 

Визначивши основні напрямки підвищення фінансової стійкості 

страхових компаній за допомогою застосування операцій перестрахуван-

ня, розглянемо практичні аспекти застосування науково-методичних під-

ходів до оцінки рівня платоспроможності страховика та проведення оп-

тимізації структури його страхового портфеля, використовуючи дані Чер-

нігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта».  

Для цього побудуємо масив вхідних даних для реалізації підходу 

щодо забезпечення платоспроможності страхової компанії за рахунок пе-

рестрахування. На основі алгоритму визначення рівня платоспроможнос-

ті, запропонованого в пункті 2.2, розрахуємо ключові складові його фор-

мування: фактичний (рядок 1 табл. 3.2) та нормативний (рядок 6 табл. 3.2) 

запаси платоспроможності. Дані показники виступають базою визначення 

реального рівня платоспроможності Чернігівської обласної дирекції ВАТ 

НАСК «Оранта» (рядок 7 табл. 3.2). У подальшому, на основі отриманого 

значення даного показника, можна за рахунок операцій перестрахування 

(параметрами управління виступають: страхові премії, належні перестра-

ховикам (рядок 2 табл. 3.2) та сума страхових виплат, що компенсуються 

перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування (ря-

док 3 табл. 3.2)) ідентифікувати оптимально можливий рівень платоспро-

можності.  
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Таблиця 3.2 

Інформаційна база визначення реального та оптимального рівня платоспроможності Чернігівської обласної 

дирекції ВАТ НАСК «Оранта» 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2003  2010 
Реальне Оптимальне … … Реальне Оптимальне 

1 Фактичний запас платоспроможності стра-
хової компанії, тис. грн. F 8540,0 8540,0 … … 13429,73 13200,16 

2 Страхові премії, належні перестраховикам, 
тис. грн. 

 
k

i
pip SS

1
 1146,5 2321,5 … … 15011,45 20886,76 

3 
Cума страхових виплат, що компенсуються 
перестраховиками згідно з укладеними до-
говорами перестрахування, тис. грн. 

 
l

j
pjp BB

1
 0,0 0,0 … … 526,73 517,73 

4 
Складова нормативного запасу платоспро-
можності розрахована на основі страхових 
премій, тис. грн. 

 
)( 12111 pShShN  314,69 208,94 … … 2473,97 1879,80 

5 
Складова нормативного запасу платоспро-
можності, розрахована на основі страхових 
виплат, тис. грн. 

 
)( 22212 pBhBhN  24,21 24,21 … … 1071,79 1053,47 

6 Нормативний запас платоспроможності, 
тис. грн. 

21,max NNNNL  314,69 208,94 … … 2473,97 1879,81 

7 Рівень платоспроможності для ризикового 
страхування, тис. грн. max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 
8225,32 8331,07 … … 10963,90 17393,78 
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Крім того, визначення оптимального рівня платоспроможності 

Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» проводиться на ос-

нові мінімізації різниці між фактичним та нормативним запасом плато-

спроможності, в свою чергу, максимізуючи нормативний запас платоспро-

можності або за рахунок збільшення страхових премій, належних пере-

страховикам, або суми страхових виплат, що компенсуються перестрахо-

виками згідно з укладеними договорами перестрахування. Засобом реалі-

зації даної операції виступає інструментарій «Пошук рішення», вбудова-

ний в MS Excel (рис. К.1 додатку К). 

Результати застосування операцій щодо визначення реального та оп-

тимального рівня платоспроможності представлені в табл. 3.3. З наведених 

даних можна побачити, що протягом 2003-2010 рр. рівень платоспромож-

ності страхової компанії змінювався нерівномірно, і якщо в 2005 р. зна-

чення результативного показника зменшилось на 6,8%, то після стрімкого 

зростання значення платоспроможності протягом 2006-2008 рр., в 2009 р. 

аналізований показник знаходився на рівні 2003 р. Тобто в результаті фі-

нансової кризи рівень платоспроможності Чернігівської обласної дирекції 

ВАТ НАСК «Оранта» знизився порівняно з 2008 р. на 83,9%.  

Досліджуючи динамічні зміни оптимального рівня платоспроможно-

сті за період 2003-2010 рр., доцільно зауважити, що зменшення даного по-

казника відбувалось тільки в 2009 р. Це свідчить про недостатній рівень 

обґрунтованості прийняття рішень менеджменту компанії відносно управ-

ління платоспроможністю в 2005 р., оскільки компанія мала як внутрішні, 

так і зовнішні умови до покращення всіх показників діяльності. У свою 

чергу, кризові явища в економіці України в 2008 р. спричинили значне 

скорочення і потенційних можливостей покращення платоспроможності 

Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» за рахунок операцій 

перестрахування, що не дозволило зберегти високий рівень досліджувано-

го показника в 2009-2010 рр. 
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Таблиця 3.3 

Значення реального та оптимального рівня платоспроможності 

Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» протягом               

2003-2010 рр., тис. грн. 

Показник 
Рік 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Реальне зна-
чення рівня 
платоспромож-
ності 

8225,3 12479,1 11626,6 21957,9 55209,9 58196,2 9363,9 10963,9 

Оптимальне 
значення рівня 
платоспромож-
ності 

13931,1 18543,2 19644,3 35016,8 60153,3 61953,3 15143,8 17393,8 

Потенційні мо-
жливості стра-
ховика 

5705,8 6064,0 8017,7 13058,9 4943,4 3757,1 5779,9 6429,9 

 

Аналізуючи потенційні можливості, які мала Чернігівська обласна ди-

рекці ВАТ НАСК «Оранта» протягом 2003-2010 р., слід відмітити, що в   

2008 р. менеджмент компанії максимально використав наявні можливості за-

стосування операцій перестрахування з метою забезпечення високого рівня 

платоспроможності страховика. Максимальний розрив між реальним та мак-

симальним рівнем платоспроможності прослідковується в 2006 р., при цьому, 

заслуговує на увагу той факт, що в даний період часу реальне значення пла-

тоспроможності знаходилось на високому рівня, що свідчить про його забез-

печення за рахунок інших інструментів та сприятливої кон’юнктурои страхо-

вого ринку в цей період розвитку економіки України. У наступному 2007 р. 

менеджмент компанії більше уваги приділив використанню операцій пере-

страхування з метою підвищення платоспроможності компанії, що підтвер-

джує тільки зростання даного показника, а й скорочення розриву між реаль-

ним та оптимальним його значеннями. 

Зважаючи на значні динамічні зміни рівня платоспроможності протя-

гом аналізованого періоду, актуальності набуває визначення його якісної ха-
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рактеристики, що передбачає відповідність реального рівня платоспромож-

ності гранично допустимим межам даного показника (рис. 3.2).  

-50000,00

-30000,00

-10000,00

10000,00

30000,00

50000,00

70000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рік

тис. грн

реальне значення рівня платоспроможності

оптимальне значення рівня платоспроможності  

Рис. 3.2. Градація рівня платоспроможності Чернігівської обласної дирекції 

ВАТ НАСК «Оранта» залежно від встановлених гранично допустимих меж за 

2003-2010 рр. 

 

Наведені дані дозволяють зробити висновок, що протягом 2003-

2006 рр. значення платоспроможності Чернігівської обласної дирекції ВАТ 

НАСК «Оранта» знаходились в межах достатнього рівня, а в 2007 та 2008 ро-

ках - відповідало високому рівню платоспроможності, що відбувалось, пере-

важно, за рахунок нарощення активів компанії. У 2009-2010 рр. рівень плато-

спроможності Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» макси-

мально наблизився до межі мінімального рівня, що особливо підкреслює не-

обхідність застосування операцій перестрахування, як інструменту ефектив-

ного управління платоспроможністю страховика. 

Доцільність використання операцій перестрахування з метою підви-

щення платоспроможності Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Ора-

нта» підтверджується адекватністю отриманих результатів побудованої мо-

делі навіть у кризових умовах. Так, проводячи аналіз науково-методичного 

підходу до оцінки рівня платоспроможності страхової компанії на чутливість 

високий рівень  
платоспроможності 

(від 2943,05 до 68906,10) 

достатній рівень  
платоспроможності 
(від 0 до 2943,05) 

мінімальний рівень 
платоспроможності 

(дорівнює 0) 

критичний рівень 
платоспроможності 

(менше 0) 
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зміни вхідних параметрів, можна стверджувати про її стійкість до коливань 

як за умови стійкого розвитку страхового ринку та економіки країни в ціло-

му, так і в умовах фінансової нестабільності. Підтвердженням даного факту 

виступають середні значення темпів приросту рівнів платоспроможності 

страхової компанії протягом 2003-2010 рр., які знаходяться на рівні значно 

меншому від темпів приросту параметрів, що визначають досягнутий рівень 

результативного показника (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Аналіз математичної моделі оцінки рівня платоспроможності Чер-

нігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» на чутливість коли-

вань вхідних даних 

Чутливість 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середнє 
значення 

∆x = 0,5% 0,0063 0,0235 0,0188 0,0110 0,0153 0,0109 0,0617 0,0617 0,0261 
∆x = 1% 0,0125 0,0470 0,0377 0,0220 0,0306 0,0218 0,1233 0,1233 0,0523 
∆x = 2% 0,0251 0,0941 0,0754 0,0440 0,0612 0,0436 0,2466 0,2466 0,1046 
∆x = 3% 0,0376 0,1411 0,1131 0,0660 0,0918 0,0654 0,3700 0,3700 0,1569 
∆x = 5% 0,0627 0,2352 0,1885 0,1099 0,1530 0,1090 0,6166 0,6166 0,2614 
∆x = 10% 0,1254 0,4705 0,3769 0,2199 0,3060 0,2181 1,2332 1,2332 0,5229 
∆x = 15% 0,1882 0,7057 0,5654 0,3298 0,4590 0,3271 1,8498 1,8498 0,7843 

 

Здатність менеджменту страхової компанії приймати ґрунтовні управ-

лінські рішення на основі аналізу рівня платоспроможності страховика, про-

тягом визначеного періоду часу, обумовлює необхідність удосконалення то-

ченої оцінки платоспроможності в розрізі інтервального підходу. Так, іден-

тифікація чітких інтервалів рівня платоспроможності дає можливість розро-

бити більш гнучкі стратегічні завдання відносно формування комплексу ін-

струментів щодо забезпечення достатнього рівня результативного показника 

та відповідних заходів з його корегування.  

Таким чином, на основі розрахунку абсолютної та відносної похибки 

точеної оцінки рівня платоспроможності були визначені межі інтервалів да-

ного показника в розрізі кожного з аналізованих років (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Точечна та інтервальна оцінка рівня платоспроможності Чернігівсь-

кої обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» протягом 2003-2010 рр. 

 

На основі даних рис. 3.3 можна зазначити, що розмір інтервалів, які ха-

рактеризують рівень платоспроможності Чернігівської обласної дирекції 

ВАТ НАСК «Оранта» протягом 2003-2010 рр. не однаковий. Така ситуація 

обумовлена різними абсолютними значеннями темпів приросту точеної оцін-

ки результативної ознаки за аналізований період. Це призводить до необхід-

ності постійного аналізу існуючих параметрів функціонування страховика та 

визначення інтервальної оцінки його платоспроможності, виходячи з конку-

рентного середовища, яке склалось на страховому ринку. 

Таким чином, доцільно зауважити, що розробка науково-методичного 

підходу до визначення точечної й інтервальної оцінки платоспроможності 

страховика, ідентифікація потенційних можливостей її покращення за раху-

нок перестрахових операцій, надає можливість здійснювати оперативний ко-

нтроль та управління платоспроможністю страховика, і, як результат, прово-

дити формування адекватної змінам ендогенних та екзогенних факторів 

впливу, стратегії подальшого розвитку компанії. 

Паралельно з вищерозглянутою методикою формалізації оцінки рівня 

платоспроможності страхової компанії, актуальним стає аналіз практичної 



166 

реалізації економіко-математичної моделі оптимізації портфеля страховика, 

яка також дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення відносно 

забезпечення високого рівня фінансової стійкості страхової компанії.  

Перед розглядом послідовності етапів впровадження даного підходу, 

важливо зазначити, що досліджена методика досягнення визначеного рівня 

платоспроможності виступає необхідною умовою проведення оптимізації 

структури страхового портфеля. Невиконання досягнення страховою компа-

нією достатнього рівня платоспроможності (достатнього або високого рівня) 

не дозволяє проводити подальші заходи щодо диверсифікації портфеля стра-

ховика. У випадку дослідження даних в розрізі Чернігівської обласної дирек-

ції ВАТ НАСК «Оранта» було встановлено, що рівень платоспроможності 

даної компанії задовольняє встановленим вимогам, тому в подальшому мож-

на провести оптимізацію структури страхового портфелю. 

У той же час, виконання необхідної умови щодо рівня платоспромож-

ності Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» ще не є визнача-

льною умовою доцільності застосування інструменту диверсифікації її порт-

феля, оскільки страхова компанія може працювати з різними видами ризиків, 

імовірність настання яких збалансована, і необхідність оптимізації, відповід-

но, відсутня. Виходячи з цього, достатня умова диверсифікації страхового 

портфеля реалізується на основі розрахунку коефіцієнта варіації. Так, для до-

сліджуваної компанії значення даного показника в 2010 р. становить 47%, що 

перевищує гранично допустимий рівень на 14% (для однорідного портфеля 

значення коефіцієнта варіації повинно не перевищувати 33%). 

Отже, встановлене значення платоспроможності Чернігівської обласної 

дирекції ВАТ НАСК «Оранта» на достатньому рівні, а також наявність неод-

норідного страхового портфелю свідчать про необхідність диверсифікації 

портфеля компанії. Ознаки виявленої неоднорідності страхового портфеля 

СК «Провідна» наведені в табл. 3.5.  
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Таблиця 3.5 

Показники характеристики страхового портфеля Чернігівської об-

ласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» станом на 2010 р. 
       Вид страху- 
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Імовірність на-
стання страхо-
вого випадку 
(середня імові-
рність за дого-
ворами в розрізі 
кожного виду 
страхування), 
част. од. 

0,26 0,18 0,55 0,26 0,90 0,37 0,46 

Питома вага 
кожного виду 
страхування, 
част. од. 

0,11 0,08 0,28 0,17 0,09 0,23 0,04 

Сума страхових 
премій, тис. 
грн. 

1523,24 562,00 4965,00 2260,00 637,00 7092,00 165,00 

 

Ідентифікація показників та їх кількісних характеристик, наведених в 

табл. 3.5, є першим етапом проведення диверсифікації портфеля Чернігівсь-

кої обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта».У подальшому вони виступають 

інформаційною базою прийняття управлінських рішень щодо вибору спосо-

бу, дії та виду перестрахування. Для проведення оптимізації структури порт-

феля даної компанії пропонується використовувати факультативний і обліга-

торний вид в розрізі як пасивного, так і активного перестрахування. Дані за-

ходи обумовлені тим фактом, що можливість збалансування страхового 

портфеля СК Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» за раху-

нок облігаторного виду пасивного і активного перестрахування надає мож-

ливість комплексно та вчасно вирішити проблеми передачі та прийняття ри-

зиків. У свою чергу, факультативний вид пасивного та активного перестра-

хування дає змогу корегувати обмежений вид страхування. 
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Наступний етап проведення диверсифікації портфеля СК Чернігівської 

обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» полягає у визначенні вартості дого-

вору перестрахування як в розрізі активного, так і пасивного перестрахуван-

ня. Проведення цих дій обумовлено необхідністю врахування вартості дого-

вору перестрахування для кожного з видів страхування, яке здійснюється 

компанією в процесі подальшого встановлення оптимальної частки активно-

го та пасивного перестрахування (табл. 3.6). Це виступає одним з параметрів 

(обмеженням) мінімізації ризику збитковості страхового портфеля. 

Таблиця 3.6 

Вартість договорів перестрахування при пасивному та активному 

перестрахуванні для Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оран-

та» в 2010 р., тис. грн. 
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Показник 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ві

дп
ов

ід
ал

ь-
но

ст
і 

О
со

би
ст

е 
ст

ра
ху

ва
нн

я 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
тр

ан
сп

ор
тн

их
 

за
со

бі
в 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ва

нт
аж

у 
та

 
ба

га
ж

у 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
фі

на
нс

ов
их

 
ри

зи
кі

в 

М
ай

но
ве

 
ст

ра
ху

ва
нн

я 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ві

д 
не

щ
ас

ни
х 

ви
па

дк
ів

 

Вартість договору 
при пасивному 
перестрахуванні 

-3096,76 -96,55 -2320,13 -2426,48 -3624,78 -3353,75 -1438,93 

Середнє значення -2336,77 
Вартість договору 
при активному 
перестрахуванні 

621,94 1005,68 414,62 761,12 1202,70 505,29 1005,19 

Середнє значення 788,08 
 

Отже, на основі даних табл. 3.6 можна відзначити, що залежно від спо-

собу дії перестрахування вартість договору може мати як додатне, так і 

від’ємне значення. Це обумовлено тим, що при пасивному перестрахуванні 

величина вартості договору має від’ємний інгредієнт, тобто в процесі прийн-

яття управлінських рішень менеджмент компанії намагається мінімізувати 

абсолютне значення даного показника. У той же час, приймаючи ризики в 

перестрахування, керівництво страховика прикладає зусилля щодо максимі-

зації власного доходу за рахунок збільшення вартості договору перестраху-

вання. 
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Останнім суттєвим обмеженням математичної моделі оптимізації стру-

ктури страхового портфеля виступає вимога до рівня дохідності здійснення 

страхових і перестрахових операцій. Так, враховуючи розраховані вище кіль-

кісні характеристики вартості договору перестрахування в розрізі активного і 

пасивного способу дії та зважаючи на факт настання або не настання страхо-

вого випадку, проведемо розрахунок рівня доходності портфеля страхової 

компанії за кожним видом страхування. Наочну інтерпретацію отриманих ре-

зультатів представено на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4. Рівень доходності в розрізі видів страхування Чернігівської обласної 

дирекції ВАТ НАСК «Оранта» в 2010 р. 

 

Виходячи з даних, наведених на рис. 3.4, можна зазначити, що значну 

частку (в обсязі 40%) доходності страхового портфеля Чернігівської обласної 

дирекції ВАТ НАСК «Оранта» забезпечують укладення договорів страхуван-

ня двох видів, а саме майнового страхування та страхування фінансових ри-

зиків. Страхування відповідальності та страхування вантажу і багажу мають 

майже однаковий вплив на структуру доходності страхового портфеля, скла-

даючи по 16% відповідно. Порівняно з іншими видами страхування най-

менший дохід був отриманий в результаті страхування від нещасних випад-

ків, що пояснюється мінімальним обсягом зібраних страхових премій. Крім 

того, необхідно зазначити, що в 2010 р. в середньому спостерігався розподіл 

доходності страхового портфеля Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК 
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«Оранта» пропорційно акумульованим страховим преміям у межах всіх ук-

ладених договорів страхування. 

Визначивши основні обмеження математичної моделі оптимізації стру-

ктури страхового портфеля за допомогою операцій перестрахування (рівень 

платоспроможності, ступінь однорідності, середня імовірність настання 

страхових випадків, вартість договору перестрахування та доходність стра-

хового портфеля) необхідність проведення диверсифікації обумовлюється 

визначенням мінімального обсягу ризиків діяльності Чернігівської обласної 

дирекції ВАТ НАСК «Оранта». У рамках практичної реалізації запропонова-

ної моделі шляхом застосування інструменту «Пошук рішення» MS Excel бу-

ло досягнуто рівень ризику в розмірі 119871,95 тис. грн. (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Застосування інструменту «Пошук рішення» MS Excel для оптимі-

зації структури страхового портфеля Чернігівської обласної дирекції ВАТ 

НАСК «Оранта» за допомогою операцій перестрахування 
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Економічна сутність, отриманої кількісної характеристики цільової 

функції математичної моделі, полягає в розмірі збитків, які має виплатити 

страхова компанія при одночасному настанні несприятливих подій за всіма 

укладеними договорами, в розрізі яких було здійснено операції перестраху-

вання. Доцільно зазначити, що отриманий рівень збитків виступає мініма-

льно можливим значенням даної характеристики за умови функціонування 

страхової компанії за визначеними вище параметрами формування страхо-

вого портфеля СК Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта».  

Таким чином, досягнення мінімального рівня збитковості страхового 

портфеля компанії забезпечується за рахунок наступної комбінації змінних 

управління – частка страхових премій, переданих у перестрахування (паси-

вне перестрахування); частина страхових премій, прийнятих у перестраху-

вання (активне перестрахування) (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Розподіл страхових премій, переданих (залучених) у перестраху-

вання, необхідних для формування оптимального страхового портфеля 

Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», част. од. 
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Частка страхових 
премій, які необхідно 
передати в перестра-
хування 

0,00 0,00 0,46 0,08 0,01 0,00 0,11 0,65 

Частка страхових 
премій, які необхідно 
додатково залучити за 
допомогою активного 
(вхідного) перестра-
хування 

0,00 0,01 0,05 0,10 0,00 0,08 0,11 0,35 
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Отже, можна стверджувати, що мінімізацію збитків у результаті мо-

жливого настання несприятливих подій пропонується провести за рахунок 

пасивного перестрахування 65% існуючих договорів страхування, в той 

час, як 35% від загальної чисельності страхових договорів необхідно дода-

тково залучити. Розглядаючи більш детально комплекс дій, запропонова-

них для оптимізації структури існуючого страхового портфеля СК 

Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», необхідно зазначи-

ти: 

- позиція страхової компанії відносно страхування відповідальності 

не потребує управління за рахунок операцій перестрахування, оскільки 

змінні управління приймають нульові значення, що пояснюється ефектив-

ністю дій менеджерів СК Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК 

«Оранта» в межах укладення договорів за даним видом страхування; 

- стосовно страхування фінансових ризиків спостерігається необхід-

ність проведення з метою отримання оптимального портфеля тільки паси-

вного перестрахування, в розмірі 1%. Дана тенденція обумовлена високим 

рівнем акумуляції даних ризиків і, відповідно, значною ймовірністю їх на-

стання, що призводить до необхідні передачі частини відповідальності за 

фінансовими ризиками у перестрахування; 

- особисте та майнове страхування характеризуються протилежною 

порівняно з вищеописаною ситуацією. Так, ефективність диверсифікації 

страхового портфеля досягається за рахунок активізації залучення страхо-

вих премій даного виду в розмірі 1% і 8%, відповідно. Зазначений факт по-

яснюється необхідністю забезпечити варіативність договорів даного виду 

страхування; 

- застосування операцій як активного, так і пасивного перестраху-

вання вимагає страхування транспортних засобів, вантажу і багажу та від 

нещасних випадків. Аналізуючи частку премій, які додатково необхідно 
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залучити, слід відмітити, що їх обсяг становить відповідно 5%, 10%, та 

11%. 

Зазначимо, якщо в рамках активного перестрахування спостерігаєть-

ся рівномірний розподіл змінних управління, то в межах характеристики 

частки премій, які необхідно передати в перестрахування, виявляється зна-

чна диспропорція. У розрізі страхування вантажу та багажу і страхування 

від нещасних випадків обсяг ризиків, які доцільно передати в перестраху-

вання знаходиться в межах від 8% до 11%, в той час, як страхування тран-

спортних засобів характеризується значенням даного показника в розмірі 

46%, що свідчить про необхідність максимальної спрямованості менедж-

менту СК Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» на управ-

ління даним видом страхування за рахунок операцій перестрахування для 

оптимізації страхового портфеля. 

Практичну перевірку розробленого підходу до оцінки платоспромо-

жності страховика здійснено також і на основі даних ПАТ «Страхова ком-

панія «Скайд», ТДВ «Страхова компанія «Надія». За результатами прове-

дених розрахунків (додаток К) визначено співпадіння динаміки значень 

точечної оцінки рівня платоспроможності розглянутих страхових компа-

ній.  

У 2003-2008 рр. спостерігалося зростання рівня платоспроможності, 

причому починаючи з 2006 р., для всіх страховиків було характерне зрос-

тання темпів приросту даного показника. Фінансова криза спричинила різ-

ку зміну рівня платоспроможності досліджених компаній з високого на до-

статній (ПАТ «Страхова компанія «Скайд»), або критичний (ТДВ «Страхо-

ва компанія «Надія»). При цьому кожна з розглянутих компаній мала мож-

ливість збільшити реальний рівень платоспроможності за рахунок активі-

зації механізму перестрахування, про що свідчить оптимальне значення 

даного показника (додаток К). 
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Базуючись на отриманих результатах щодо рівня платоспроможності 

ПАТ «Страхова компанія «Скайд» та ТДВ «Страхова компанія «Надія», 

проведено оптимізацію структури їх страхових портфелів, результати якої, 

поряд з даними Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», на-

ведено в табл. 3.8.  

Таблиця 3.8  

Частки страхових премій, які необхідно передати (залучити) з 

метою оптимізації страхового портфеля за даними 2010 р. 

Показник Компанії 

Значення показника за видами страхування 
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Частка страхових 
премій, які необ-
хідно передати в 
перестрахування 

ПАТ СК «Скайд» 0,00 0,00 0,46 0,08 0,01 0,00 0,11 

ВАТ НАСК 
«Оранта» 0,05 0,03 0,21 0,09 0,07 0,06 0,07 

ТДВ СК «Надія» 0,00 0,12 0,32 0,00 0,19 0,02 0,04 

Частка страхових 
премій, які необ-
хідно додатково 
залучити за допо-
могою активного 
перестрахування 

ПАТ СК «Скайд» 0,00 0,01 0,05 0,10 0,00 0,08 0,11 

ВАТ НАСК 
«Оранта» 0,04 0,06 0,08 0,06 0,06 0,02 0,1 

ТДВ СК «Надія» 0,08 0,00 0,09 0,00 0,06 0,07 0,01 

 

Отримані параметри диверсифікованого портфеля свідчать про необ-

хідність використання як активного, так і пасивного способів пере-

страхування у визначеному співвідношенні для кожного виду страхування 

з метою отримання збалансоваої структури портфелів. Нульове значення 

часток страхових премій демонструє відсутність необхідності проведення 

оптимізації відповідного виду страхування, а ненульове - свідчить про до-

цільність здійснення коригувальних дій. 
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3.3. Сучасний стан і подальші перспективи розвитку системи на-

гляду, регулювання та контролю за проведенням перестрахових опера-

цій 

 

 

Вплив страхування в цілому, та перестрахової діяльності зокрема, на 

ефективність і законність проведення значної кількості економічних та фі-

нансових операцій в державі, зумовлює необхідність детального аналізу 

існуючої системи державного регулювання страхового ринку та визначен-

ня перспектив подальшого вдосконалення інструментів управління пере-

страховими операціями. 

Останні події, пов’язані з подоланням наслідків кризових явищ на 

ринку фінансових послуг України, виявили недостатню ефективність сис-

теми державного регулювання страхової і перестрахової діяльності. Дер-

жавні органи нагляду не тільки не змогли попередити кризові явища на 

ринку страхування і перестрахування, але й були обмежені у використанні 

комплексних заходів для виходу з ситуації, що склалася, і як результат – 

були не в змозі з мінімальними втратами подолати наслідки фінансової не-

стабільності. Крім того, прийняті органами державного регулювання захо-

ди з ліквідації негативних наслідків кризи не завжди були адекватні та сво-

єчасні змінам, які відбувалися на ринку фінансових послуг. 

Таким чином, нові вимоги до регулювання ринку фінансових послуг 

в Україні викликають необхідність дослідження існуючої нормативно-

правової бази проведення операцій перестрахування та ідентифікації пріо-

ритетних напрямків діяльності державних органів регулювання. 

Переходячи безпосередньо до висвітлення питання щодо організації 

діяльності з контролю і регулювання перестрахових операцій в Україні та 

формування нормативно-правової бази, яка її регламентує, доцільно про-

вести аналіз установ, що здійснюють нагляд за перестрахуванням. Основ-

ним уповноваженим органом, який регулює перестрахові операції в Украї-
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ні, є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфін-

послуг). Створення даного органу відбулося в результаті прийняття Указу 

Президента України «Про Державну комісію з регулювання ринків фінан-

сових послуг України» від 11 грудня 2002 року № 1153/2002 [138]. Засади, 

якими регламентується діяльність Держфінпослуг в нинішніх умовах, ви-

кладені в Постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення 

про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» 

від 3 лютого 2010 р. № 157 [146]. 

Згідно даного нормативно-правового документу основними завдан-

нями Держфінпослуг виступають:  

– створення та реалізація політики держави у сфері надання фінан-

сових послуг; 

– впровадження і виконання стратегічних планів розвитку ринків фі-

нансових послуг та розв’язання системних питань їх діяльності; 

– створення та подальша координація єдиної державної стратегії ві-

дносно діяльності накопичувальної системи пенсійного страхування; 

– виконання, в межах покладених повноважень, державного регулю-

вання та нагляду за здійсненням фінансових операцій, дотриманням зако-

нодавства суб’єктами ринку фінансових послуг; 

– захист у межах існуючої нормативно-правової бази прав спожива-

чів фінансових послуг; 

– стимулювання європейської та світової інтеграції національного 

ринку фінансових послуг. 

Отже, узагальнюючи нормативновстановлені положення відносно 

задач центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, слід 

відмітити, що основна діяльність Держфінпослуг повинна бути спрямована 

на забезпечення високого рівня організаційного розвитку ринку фінансо-

вих послуг, стимулювання ефективності надання фінансових послуг, підт-

римки високого рівня конкуренції та, відповідно, регулювання даного рин-

ку згідно зі стратегічними завданнями держави. 
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Крім того, доцільно зауважити, що державними органами, які відпо-

відно до законодавства, додатково здійснюють нагляд та регламентують 

порядок проведення перестрахових операцій, є Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Національний 

банк України, Державна служба фінансового моніторингу України та Дер-

жавна податкова адміністрація України. Зазначені органи державної влади 

як безпосередньо забезпечують формування законодавчої бази щодо про-

ведення перестрахових операцій (Верховна Рада України, Кабінет Мініст-

рів України, Міністерство фінансів України), так і проводять контроль за 

правомірністю здійснення перестрахування і пов’язаних з ним фінансових 

операцій (Національний банк України, Державна служба фінансового мо-

ніторингу України та Державна податкова адміністрація України). 

У випадку протиправного використання страховими компаніями 

операцій перестрахування, притягнення до відповідальності винних осіб, 

за скоєні правопорушення, здійснюється органами Міністерства внутріш-

ніх справ України, прокуратурою та Службою безпеки України. 

Виходячи з того, що перестрахові операції за умови передачі ризику 

компаніям-нерезидентам можуть носити міжнародний характер, нагляд за 

їх проведенням здійснюється і міжнародними організаціями, такими як: 

Група по протидії відмиванню брудних грошей (FATF), Міжнародна асоці-

ація органів страхового нагляду (IAIS). Діяльність зазначених організацій 

направлена не лише на здійснення нагляду за законністю перестрахових 

операцій і контролю відповідних фінансових потоків, але й на уніфікацію 

нормативно-правових засад здійснення перестрахування та забезпечення 

інформаційної підтримки національних органів регулювання страхового 

ринку. 

Регулювання та нагляд за перестрахуванням може проводитись і са-

мими учасниками страхового ринку або здійснюватися з використанням 

послуг інших суб’єктів господарювання на ринкових умовах. Наприклад, 

перевірка перестрахових операцій у розрізі даних бухгалтерської та фінан-
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сової звітності страховиків, може здійснюватися незалежними аудиторсь-

кими компаніями. Достовірне відображення операцій, пов’язаних з прове-

денням перестрахування, виступає основою ефективних та дієвих переві-

рок іншими органами державного нагляду. 

Однією з важливих складових регулювання діяльності суб’єктів 

страхового та перестрахового ринків є функціонування саморегулівних ор-

ганізацій. На даний момент в Україні існує три об’єднання страховиків 

(Ліга страхових організацій, Українська федерація страховиків, Асоціація 

«Страховий бізнес»), але жодне з них не поєднує більше, ніж 50% учасни-

ків страхового та перестрахового ринків. Консолідація зусиль страхових 

компаній з метою отримання від органів державної влади певного обсягу 

повноважень у сфері управління страховим і перестраховим ринками, на-

буває все більшої актуальності в умовах недостатнього захисту прав спо-

живачів страхових послуг та необхідності посилення координації дій між 

учасниками страхових відносин. Розробка і впровадження єдиної стратегії 

поведінки учасниками даних об’єднань дозволить не тільки всебічно обмі-

нюватись інформацією та технологіями, але й здійснювати реальний вплив 

на розвиток і регулювання страхового та перестрахового ринків у державі. 

За участю саморегулівних організацій може проводитись розробка норма-

тивно-правових документів щодо регулювання страхової і перестрахової 

діяльності, впроваджуватись заходи, єдині для всіх учасників страхового і 

перестрахового ринків. Існування саморегулівних організацій дає можли-

вість досягти максимальної збалансованості між потребами учасників рин-

ку та політикою держави в сфері управління ринком фінансових послуг. 

На початку 2011 р. в Україні розпочав діяльність третейський суд 

«Страховий». Метою функціонування даного органу є розгляд страхових 

спорів між страховими і перестраховими компаніями, посередниками та 

страхувальниками. Прийняття рішень третейським судом, які будуть ґрун-

туватися не тільки на вимогах законодавства, а й на досвіді ведення стра-

хового бізнесу, сприятиме зростанню довіри до страхової діяльності, під-
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вищить рівень захисту прав клієнтів страховиків. Крім того, діяльність да-

ного інституту надасть можливість ідентифікувати та всебічно аналізувати 

поточні проблеми в галузі страхування і перестрахування, та в результаті – 

оперативно вносити корективи до нормативно-правової бази, формувати 

стратегію подальшого розвитку даного сегменту ринку фінансових послуг. 

Дієвим методом регулювання операцій перестрахування на ринкових 

засадах є створення державної перестрахової компанії. Організація пере-

страхової компанії з використанням фінансових ресурсів держави, забез-

печить не тільки розширення місткості вітчизняного ринку перестрахуван-

ня і збільшення інвестицій в економіку України за допомогою розміщення 

страхових резервів, а й надасть змогу проводити управління і нагляд за пе-

рестраховою діяльність за допомогою ринкових механізмів. Приймаючи в 

перестрахування ризики від вітчизняних страховиків, державна компанія 

зможе проводити аналіз фінансової стійкості цедента, оцінювати якість ри-

зиків, які перестраховуються, отримувати додаткову інформацію про склад 

і структуру страхового портфеля перестрахувальника. 

Таким чином, можна зробити висновок, що поєднання методів регу-

лювання перестрахових операцій на рівні державних органів контролю та 

організацій, які здійснюють нагляд на ринкових засадах, забезпечує най-

більш ефективне стимулювання подальшого розвитку страхового та пере-

страхового ринків, гарантує законність та правомірність проведення на них 

фінансових операцій. 

Виходячи з наведених засад нагляду, регулювання, контролю за опе-

раціями перестрахування в Україні та функціонування відповідних регу-

люючих органів, можна сформувати загальну схему даного процесу (рис. 

3.6). 

Важливе значення для оцінки рівня організації системи нагляду, ре-

гулювання та контролю за проведенням перестрахових операцій в Україні 

має аналіз існуючої нормативно-правової бази, яка регламентує умови 

проведення перестрахових операцій.  
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Рис. 3.6. Система нагляду, регулювання та контролю здійснення операцій перестрахування в Україні (складено ав-

тором) 
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На сьогодні перелік документів, який формує правила здійснення пере-

страхування, включає: 

1. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року № 85/96-

ВР [159]. 

2. Постанова Національного банку України «Про застосування інозе-

мної валюти в страховій діяльності» № 135 від 11.04.2000 р. [141]. 

3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиван-

ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» 28 

листопада 2002 року № 249-IV [140]. 

4. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку скла-

дання звітних даних страховиків» від 03.02.2004 № 39 [153]. 

5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійс-

нення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента» від 4 

лютого 2004 р. № 124 [154]. 

6. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку надан-

ня страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладе-

ні договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезиден-

тами до Держфінпослуг» від 04.06.2004 №914 [149]. 

7. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Вимог до рей-

тингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-

нерезидентів» 03.12.2004 № 2885 [143]. 

8. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку пого-

дження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 

договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перераху-

вання (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими 

(перестраховими) брокерами-резидентами» 03.06.2005 № 4123 [150]. 

9. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Вимог до рей-

тингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, який має 
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право здійснювати страхову діяльність в Україні» від 28.08.2007 № 

7924 [142]. 

10. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-

VІ [132]. 

Крім того, необхідно зазначити, що за нового керівництва Держфінпо-

слуг було оприлюднено два проекти таких нормативно-правових документів, 

як розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку реєстрації до-

говорів перестрахування» [152] та розпорядження Держфінпослуг «Про ви-

моги до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестра-

ховиків-нерезидентів» [137]. Прийняття першого розпорядження обумовлено 

необхідністю виконання статті 12 Закону України «Про страхування» відно-

сно обов’язковості реєстрації договорів перестрахування. Даним документом 

будуть надані правові можливості Держфінпослуг здійснювати контроль 

процесу укладання договорів перестрахування з компаніями-резидентами та 

нерезидентами, і відповідно, відслідковувати законність даних дій. Проект 

другого розпорядження Держфінпослуг є відповіддю на прийняття Податко-

вого кодексу України, в якому статтею 160 закріплені особливості оподатку-

вання нерезидентів. Додатково дане розпорядження покликано уніфікувати 

існуючі нормативно-правові документи, які регламентують вимоги до рейти-

нгів фінансової надійності (стійкості) страхових і перестрахових компаній-

нерезидентів. Особливістю державного регулювання в розрізі даного доку-

менту також є підвищення вимог до рівня платоспроможності страховиків і 

перестраховиків-нерезидентів. Отже, доцільно зауважити, що положення да-

них розпоряджень дублюють уже існуючі нормативно-правові документи, що 

свідчить про необхідність подальшого їх доопрацювання та гармонізації з іс-

нуючими законодавчими документами або визнання їх такими, що втратили 

чинність. 

Досліджуючи зміст та сутність наведеної законодавчої бази регулю-

вання перестрахування, а також період її формування, можна зазначити, що, 
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переважно, зазначені нормативно-правові акти були відповіддю державних 

органів нагляду на проблемні аспекти, характерні для ринку страхування та 

перестрахування в певний проміжок часу. Більшість цих законодавчих доку-

ментів спрямована на мінімізацію використання операцій перестрахування з 

метою оптимізації оподаткування, виводу фінансових ресурсів за межі Укра-

їни та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Зважаючи на той 

факт, що українське законодавство до прийняття у 2010 році Податкового 

кодексу створювало для страхових компаній пільговий режим оподаткуван-

ня, який базувався на ставці податку на рівні 3% від валових премій за вира-

хуванням премій, переданих у перестрахування, страхова діяльність інтенси-

вно використовувалася з метою оптимізації оподаткування іншими 

суб’єктами господарювання. Перестрахові операції, в свою чергу, виступали 

ефективним механізмом виводу грошових коштів за межі України та їх пода-

льшої легалізації через офшорні компанії.  

Першим нормативно-правовим документом, який був спрямований на 

регулювання операцій перестрахування та значно змінив існуючу ситуацію 

на ринку перестрахування, була постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страхо-

вика (перестраховика) нерезидента» від 4 лютого 2004 р. № 124. Згідно з да-

ною постановою українські страхові компанії отримали можливість пере-

страховувати власні ризики у страховиків (перестраховиків) нерезидентів, у 

країні реєстрації яких повинен був здійснюватись нагляд за страховою і пе-

рестраховою діяльністю; страховик-нерезидент повинен проводити безпере-

рвну діяльність не менше, ніж три роки до дати підписання угоди; у страхо-

вика-нерезидента не допускається наявність порушення законодавства в роз-

різі страхової, перестрахової діяльності та протидії легалізації доходів, отри-

маних злочинним шляхом. Крім того, якщо ризики перестраховуються у не-

рейтингових страхових або перестрахових компаніях, то податок з таких 

операцій складає 15%. Визначення рейтингу, якому повинні відповідати ком-
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панії-нерезиденти покладалось на Держфінпослуг. Незважаючи на зниження 

даної ставки податку з 1 жовтня 2004 р. (у зв’язку зі змінами до Закону Укра-

їни «Про оподаткування прибутку підприємств» ) до 6%, додаткове прийнят-

тя в 2004 р. розпоряджень Держфінпослуг «Про затвердження Порядку на-

дання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про ук-

ладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нере-

зидентами до Держфінпослуг» від 04.06.2004 №914 [149] та «Про затвер-

дження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та 

перестраховиків-нерезидентів» від 03.12.2004 № 2885 [143] призвели до зна-

чного зменшення обсягів премій, переданих в офшорні зони (такі країни як 

Латвія, Литва, Молдова та Естонія). Наслідком даних заходів стали також кі-

лькісні зміни на перестраховому ринку, які проявились у перевищенні пито-

мої ваги премій, переданих національним перестраховикам.  

Введення в дію у 2005 році, в результаті співпраці з Національним бан-

ком України, розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку 

погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для 

перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та 

страховими (перестраховими) брокерами-резидентами» [150] від 03.06.2005 

№ 4123 дало можливість Держфінпослуг проводити повний контроль кожно-

го договору перестрахування та за допомогою співробітництва з FATF ви-

значати надійність перестраховика-нерезидента. Дані заходи значно посили-

ли роль Держфінпослуг у забезпеченні правомірності та оперативності про-

ведення страховими компаніями операцій перестрахування. 

Значний вплив на систему регулювання перестрахових операцій здійс-

нив факт приєднання України до Світової організації торгівлі 16 травня 

2008 р. Виходячи з вимог даної організації, вітчизняні перестраховики не ма-

ли можливості здійснювати розміщення ризиків у країнах, які не є членами 

СОТ. Таким чином, протягом двох років, доки не було прийнято положення 
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про допустимість здійснення перестрахування в країнах - не членах СОТ, ві-

тчизняні компанії не мали доступу на ринок перестрахування Росії, який три-

валий період часу виступав найбільшим цесіонером ризиків українських 

страхових компаній. Цінність перестрахової місткості російського страхового 

ринку полягає не тільки в меншій вартості операцій перестрахування, але й в 

можливості проведення оцінки ризиків, які пропонується перестрахувати. 

Суттєва мінімізація використання операцій перестрахування з метою 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, відбулася в результаті 

прийняття Податкового кодексу України [132]. У даному документі закріп-

лено, що починаючи з 1 січня 2012 р. страхові компанії сплачуватимуть по-

даток на прибуток у розмірі 21%. Тобто страховики будуть формувати дохід-

ний та витратний потік і з отриманої різниці сплачувати податок на прибуток 

від страхової діяльності. У свою чергу, дохідна частина зменшуватиметься на 

обсяг переданих у перестрахування коштів, а від бази оподаткування відні-

матиметься сума сформованих страхових резервів. Досліджуючи зміни з точ-

ки зору діяльності компаній, які здійснюють страхування життя, необхідно 

зазначити, що для них прибуток за довгостроковими договорами страхування 

життя буде підлягати оподаткуванню за нульовою ставкою, прибуток за всі-

ма іншими - оподатковуватиметься на загальних підставах. 

Таким чином, у страхових компаній та державних органів регулювання 

є термін до 1 січня 2012 р., щоб адаптуватися до нових умов функціонування 

на страховому та перестраховому ринках, вирішити проблемні питання, що 

залишилися (види резервів, що будуть зменшувати базу оподаткування, ме-

тоди їх розрахунку та інше).  

У перехідний період на ринку страхування буде діяти існуюча до тепе-

рішнього моменту система оподаткування – 3% від валових премій. Єдиною 

особливістю є специфіка оподаткування операцій перестрахування: так, якщо 

раніше премії, передані в перестрахування, віднімались від валових премій, 

то в перехідний період ставка податку буде вираховуватися з усієї суми вало-
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вих премій страховика. Тобто за умови декількох ретроцесій буде виникати 

подвійне, потрійне чи й більше оподаткування. Впровадження даних заходів 

базується також на намаганні Міністерства фінансів ліквідувати можливість 

«схемного» перестрахування в період переходу до загальної системи оподат-

кування прибутку страхових компаній. 

Отже, можна стверджувати, що більшість заходів Держфінпослуг та 

інших державних органів влади протягом періоду становлення вітчизняного 

страхового і перестрахового ринків були спрямовані на створення тотального 

контролю та регламентування перестрахових операцій; у той же час заходи з 

приводу розвитку даного виду фінансових послуг, створення конкурентних 

умов проведення перестрахування в Україні не здійснювались. Операції пе-

рестрахування більшістю державних органів регулювання розглядаються, як 

інструмент проведення злочинних дій та фінансових шахрайств, незважаючи 

на економічну сутність даних операцій, які виступають інструментом забез-

печення фінансової стійкості страхових компаній з незначним рівнем капіта-

лізації, що особливо актуально на даному етапі розвитку українського ринку 

страхування. 

На основі проведеного дослідження можна виділити наступні пріорите-

тні напрямки вдосконалення нагляду, регулювання, контролю за проведен-

ням перестрахових операцій: подальший розвиток системи контролю пере-

страхових операцій з боку Держфінпослуг та інших регулюючих органів вла-

ди за допомогою прийняття відповідних нормативно-правових актів повинно 

ґрунтуватися на якісному розвитку суб’єктів ринку перестрахування та ство-

рення відповідних умов розширення перестрахової діяльності;  впровадження 

та подальший розвиток інституту професійних пере страховиків, поява яких 

та розмежування функцій між страховими та перестраховими компаніями 

надасть можливість створити необхідні умови для формування самостійного 

перестрахового ринку, який буде здатен акумулювати значні за розмірами 

ризики. Слід додати, що поява професійних перестрахових компаній не мож-
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лива без розробки відповідної законодавчої бази, яка б регламентувала пи-

тання пов’язані з умовами створення перестрахових компаній, ліцензування 

їх діяльності, розміщення резервів, взаємодії зі страховими компаніями і бро-

керами та інше. Виходячи з цього, передумовою розвитку інституту профе-

сійних перестраховиків в Україні повинні бути спільні зусилля всіх учасників 

страхового і перестрахового ринків, державних органів регулювання віднос-

но створення відповідних нормативно-правових та інфраструктурних засад 

організації даного процесу. 

Дієвий контроль і регулювання діяльності посередників, які функціо-

нують на перестраховому ринку, створення умов розвитку інституту вітчиз-

няних актуаріїв, також виступає необхідною складовою вдосконалення пере-

страхових операцій в Україні. Можливість страхових та перестрахових ком-

паній швидко знаходити вільні перестрахові місткості для розміщення ризи-

ків; якісно та математично обґрунтовано оцінювати ризики, визначати розмір 

збитків за допомогою незалежних експертів (актуаріїв) значно підвищить 

ефективність і прозорість проведення операцій перестрахування. 

В умовах глобалізації та лібералізації діяльності перестрахових компа-

ній особливої уваги також набуває процес впровадження Міжнародних стан-

дартів фінансового обліку і звітності та застосування нормативів платоспро-

можності ЄС (Solvency I, Solvency II). Реалізація даних заходів надасть мож-

ливість не тільки забезпечити уніфікацію звітності страхових компаній, ви-

явити резерви покращення їх платоспроможності, але й переоцінити та вста-

новити реальну вартість активів страхових компаній, розкрити інформацію 

про реальні джерела формування статутного капіталу і власників страховика. 

Наближення перестрахової діяльності до міжнародних стандартів призведе 

до підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних страхових і пере-

страхових компаній, надасть можливість закордонним партнерам здійснюва-

ти адекватну оцінку фінансової стійкості вітчизняних перестраховиків, що, в 
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результаті, забезпечить зростання «імпорту» страхових ризиків, підвищення 

довіри до вітчизняних компаній. 

Виходячи з того, що світова фінансова криза обумовила зміну принци-

пів нагляду за фінансовою діяльністю, то подальший розвиток системи конт-

ролю за функціонуванням страхових і перестрахових компаній на основі оці-

нки ризиків повинен стати пріоритетним та всебічно підтримуватись не тіль-

ки Держфінпослуг, а й іншими державними органами. Реалізація пруденцій-

ного нагляду дозволить: підвищити контроль за компаніями, функціонування 

яких може призвести до невиконання ними взятих перед клієнтами зо-

бов’язань; попереджати ситуації, пов’язані з неплатоспроможністю страхо-

вих і перестрахових компаній; забезпечити достатній рівень фінансової стій-

кості суб’єктів страхового і перестрахового ринків на основі оперативного 

застосування корегуючих заходів впливу. На даному етапі реалізації стратегії 

відносно аналізу діяльності вітчизняних суб’єктів страхового та перестрахо-

вого ринків на основі оцінки ризиків Держфінпослуг прийнято розпоряджен-

ня «Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за 

небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи 

пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами» [144] 

від 15.07.2010 р. № 585. Даним документом закріплено основні напрямки за-

безпечення проведення ефективного пруденційного нагляду в Україні, зок-

рема формування вимог до статутного капіталу відповідно до вимог Solvency 

II, рівня платоспроможності, обсягу і видів активів та впровадження стрес-

тестування. Крім того, в складі Держфінпослуг створений департамент пру-

денційного нагляду, який повинен здійснювати та технологічно підтримувати 

всі заходи відносно оцінки ризику діяльності страхових і перестрахових ком-

паній. У свою чергу, необхідно зазначити, що прийняття вищезазначеної 

концепції та організація відповідного департаменту не вирішує всіх питань з 

приводу створення дієвої системи пруденційного нагляду.  Подальші заходи 

для розв’язання даної проблеми повинні включати розробку чітких функціо-
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нальних обов’язків та повноважень робітників департаменту пруденційного 

нагляду; створення та адаптацію до умов функціонування українського стра-

хового і перестрахового ринків моделей, на основі яких буде здійснюватись 

оцінка ризику; визначення способів та методів проведення перевірок; форму-

вання нормативно-правової бази, яка дозволить здійснювати весь комплекс 

заходів щодо оцінки ризиків діяльності страхових і перестрахових компаній.  

Важливим аспектом ефективного регулювання перестрахових операцій 

в Україні повинна виступати функціональна спроможність Держфінпослуг та 

її операційна незалежність. Одним із найбільш раціональних методів вирі-

шення даної проблеми в сучасних умовах розвитку ринку фінансових послуг 

України є комбінована модель фінансування діяльності уповноваженого ор-

гану виконавчої влади. Тобто частину коштів на провадження своєї діяльнос-

ті Держфінпослуг, як і раніше, отримуватиме з державного бюджету, а час-

тину – будуть фінансувати учасники страхового і перестрахового ринків. Іні-

ціатива щодо забезпечення діяльності Держфінпослуг за рахунок коштів 

страхових і перестрахових компаній підтримується і самими учасниками ри-

нку, оскільки вони також зацікавлені в ефективності діяльності органу дер-

жавного нагляду та контролю. Основними питаннями залишаються тільки 

ставка і база майбутніх трансфертів, встановлення чітких напрямків витра-

чання даних коштів. 

Згрупування комплексу заходів щодо вдосконалення нагляду, регулю-

вання та контролю за проведенням операцій перестрахування в цілісну сис-

тему може бути представлено у вигляді загальнодержавної стратегії розвитку 

ринку перестрахування до 2015 р., яка надасть змогу ідентифікувати основні 

напрямки подальшої діяльності всіх суб’єктів страхового і перестрахового 

ринків.  

Отже, узагальнюючи перспективні напрямки діяльності Держфінпослуг 

відносно нагляду, регулювання та контролю за проведенням перестрахових 
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операцій, визначемо ймовірний вплив запропонованих заходів на перестра-

хові операції та спрогнозуємо можливі результати (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Оцінка перспективних напрямків діяльності Держфінпослуг щодо 

нагляду, регулювання та контролю за проведенням перестрахових операцій 

(складено автором) 

 

Таким чином, подальший розвиток і удосконалення засад нагляду, 

регулювання та контролю за проведенням перестрахових операцій обумовляє 

Пріоритетні напрямки дія-
льності органів державного 

нагляду 

Вплив на перестрахові 
операції (ринок страху-

вання і перестрахування) 

Пруденціний нагляд (оцінка 
ризику діяльності страхових 
і перестрахових компаній) 

Впровадження МСФО та 
положень Solvency I, Sol-

vency II 

Впровадження ліцензування 
перестрахової діяльності 

(створення професійних пе-
рестрахових компаній) 

Підвищення якості пере-
страхових операцій, роз-
ширення їх видів та на-

дійності проведення 

Підвищення вимог до на-
дійності здійснення опе-
рацій перестрахування 

Активізація проведення 
реального перестраху-

вання 

Збільшення місткості та 
можливостей вітчизня-
ного ринку перестраху-

вання 

Мінімізація легалізації 
доходів, отриманих зло-

чинним шляхом 

Підвищення активності 
вхідного перестраху-

вання 

 

Організація державної пере-
страхової компанії 

 

Розробка концептуальної 
стратегії розвитку ринку пе-

рестрахування до 2015 р. 

Збільшення конкуренції та 
капіталізації вітчизняного 

ринку перестрахування 

 

Поетапний та збалансова-
ний розвиток ринку пере-

страхування України 

Досягнення ринком пе-
рестрахування нового 
якісного та кількісного 

рівня 

Ринкові методи регулю-
вання ринку перестраху-

вання 

Прогнозований можли-
вий результат 

Часткове фінансування Де-
ржфінпослуг за рахунок ко-
штів суб’єктів перестрахо-

вого ринку 

 
Створення умов розвитку 

інституту вітчизняних пере-
страхових брокерів та акту-

аріїв 

 
Зменшення витрат часу по 
розміщенню ризику; під-

вищення адекватності 
оцінки ризиків 

Збільшення можливостей 
розміщення специфічних 

і значних за розмірами 
ризиків на вітчизняному 
та закордонному ринках 

перестрахування 

Підвищення вимог до про-
зорості здійснення опера-

цій перестрахування 

Збільшення ефективності 
регулювання перестрахо-
вої діяльності в Україні 
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створення ефективно функціонуючого перестрахового ринку, за допомогою 

інструментів якого можна буде: мінімізувати втрати вітчизняних суб’єктів 

господарювання від настання значних за розмірами несприятливих подій різ-

ного роду; забезпечити подальше розширення українського ринку страхуван-

ня та його вихід на новий рівень розвитку; а також розширити інвестиційні 

можливості економіки держави, як за рахунок капіталу українських пере-

страхових компаній, так і за рахунок виходу на вітчизняний ринок закордон-

них перестраховиків. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

Результати дослідження стосовно аналізу фінансових потоків від 

проведення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності страхової 

компанії свідчать про необхідність визначення взаємозв’язків між системоу-

творюючими складовими вхідного і  вихідного фінансових потоків страхови-

ка на основі застосування можливостей причинного моделювання. Даний ме-

тод надає можливість здійснити структурний аналіз, багатомірний регресій-

ний аналіз та аналіз кореляційних залежностей в розрізі зазначених видів ді-

яльності страхової компанії і, як результат, підвищити ефективність функці-

онування страхової компанії, отримати додаткові джерела для підвищення 

рівня її фінансової стійкості. 

1. Визначено, що з метою підвищення ефективності управління фі-

нансовою стійкістю страховика необхідно здійснювати детальний аналіз та 

проводити ідентифікацію складових чистого фінансового потоку компанії, 

сформованого внаслідок перестрахування. Цінність проведеної автором фор-

малізації розглянутого процесу полягає в: одночасному врахуванні всіх скла-

дових вхідного та вихідного фінансового потоку в межах здійснення пере-

страхових операцій; аналізі змін чистого фінансового потоку від проведення 



192 

перестрахування в статиці та динаміці; врахування виду, форми та способу 

дії операцій перестрахування. 

2. Доведено необхідність розробки науково-методичного підходу до 

проведення факторного аналізу, який дозволяє не тільки кількісно оцінити 

результат здійснення кожного виду страхування на відповідну частку отри-

маного фінансового результату від укладених договорів, а й сформувати 

пріоритетні напрямки покращення диверсифікації портфелю страхової ком-

панії. 

3. Аналіз системи нагляду, регулювання та контролю за проведен-

ням перестрахових операцій, дозволив дійти висновку, що подальший розви-

ток страхового і перестрахового ринків та законність проведення на них фі-

нансових операцій повинно базуватися на поєднанні методів регулювання 

перестрахових операцій на рівні державних органів контролю та організацій, 

які здійснюють нагляд на ринкових засадах. У свою чергу, діяльність Держ-

фінпослуг повинна бути направлена на підтримку високого рівня організа-

ційного розвитку страхового та перестрахового ринків та належного рівня 

конкуренції, прозорості на них, стимулювання ефективності здійснення фі-

нансових операцій. Ринковими методами регулювання страхового та пере-

страхового ринків повинно виступити створення саморегулівних організацій, 

які будуть відстоювати інтереси всіх учасників ринку. 

4. Розгляд державними органами нагляду операцій перестрахування  

виключно як інструменту оптимізації податків та легалізацію доходів, отри-

маних злочинним, шляхом робить все більш актуальними переорієнтацію си-

стеми контролю та регулювання перестрахування на створення таких умов 

діяльності страхових компаній, які б дозволили максимально ефективно ви-

користовувати механізм перестрахування з метою забезпечення власної фі-

нансової стійкості. 

5. Систематизація нормативно-законодавчої бази, яка регламентує 

проведення перестрахування, критичний аналіз існуючої системи їх нагляду, 

регулювання та контролю дозволили зробити висновок, що основними пріо-
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ритетними напрямками діяльності Держфінпослуг повинно стати: впрова-

дження ліцензування перестрахової діяльності; створення умов розвитку ін-

ституту вітчизняних перестрахових брокерів та актуаріїв; введення МСФО та 

положень Solvency I, Solvency II; здійснення пруденційного нагляду за діяль-

ністю страхових і перестрахових компаній; організація державної перестра-

хової компанії; фінансування визначених напрямків діяльності Держфінпос-

луг за рахунок коштів суб’єктів перестрахового ринку; розробка концептуа-

льної стратегії розвитку ринку перестрахування до 2015 року. 

Основні положення даного розділу опубліковано автором у робо-

тах [19, 65, 99, 113]. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

У дисертації подано теоретичне узагальнення і новий підхід вирішення 

наукової задач, що базується на формалізації та науково-методологічному за-

безпеченні процесу досягнення страховими компаніями достатнього рівня 

фінансової стійкості за допомогою механізму перестрахування. 

За результатами дисертаційного дослідження зроблено наступні виснов-

ки: 

1. З’ясовано, що об’єктивною передумовою існування операцій пере-

страхування виступає неспроможність страхових компаній самостійно нести 

відповідальність за значними за розмірами ризиками. Проведений аналіз дозво-

лив сформулювати визначення перестрахування, як самостійної галузі страху-

вання, яка характеризує процес передачі визначеної на основі договору частки 

відповідальності, за прийнятими на страхування ризиками, одним страховиком 

(цедентом), з урахуванням власних фінансових можливостей, іншому страхови-

ку (цесіонеру) та подальшої, в разі необхідності, передачі відповідальності ви-

конання зобов’язань перестраховиком (ретроцедентом) іншому перестраховику 

(ретроцесіонеру) з метою забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості, 

диверсифікації страхового портфелю та рентабельності діяльності учасників 

перестрахування. Крім того, в ході дисертаційного дослідження виділено осно-

вні та допоміжні функції перестрахування, формалізовано механізм його 

проведення, ідентифіковано фактори, які впливають на розрахунок ліміту 

власного утримання цедента та визначено переваги і недоліки методів пере-

страхування. 

2. Дослідження стану, проблем та перспектив ринку перестрахування в 

Україні дозволяє стверджувати, що в сучасних умовах даний сегмент ринку 

фінансових послуг знаходиться на початковому етапі розвиту. Особливо ак-

туальними постають проблеми правового забезпечення функціонування уча-

сників ринку, якості і видів пропонованих перестрахових послуг, низької капі-
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талізації та інфраструктурної розвиненості перестрахового ринку. Відповідно, 

подальший розвиток українського ринку перестрахування повинен основува-

тись на комплексному вирішенні даних проблем всіма учасниками ринку, 

включаючи державні органи влади всіх рівнів. 

3. Проведено визначення базових та додаткових умов забезпечення фі-

нансової стійкості страховика. Так, до першої групи віднесено: достатність вла-

сного капіталу, врівноважену тарифну політику, збалансованість страхового 

портфеля, наявність безпечної програми перестрахування, адекватні методи фо-

рмування страхових резервів, оптимальну інвестиційну політику та високий рі-

вень платоспроможності, а до другої, відповідно: диверсифікацію діяльності, 

здійснення фінансового моніторингу, мобільність страхової компанії, бюджету-

вання фінансової діяльності, управління діяльністю за центрами відповідально-

сті, проведення бенчмаркінгу, впровадження інноваційних послуг та новітніх 

технологій, застосування кризи-менеджменту. У свою чергу, закцентовано ува-

гу на необхідності раціональної, гармонійної та комплексної взаємодії всіх 

зазначених критеріїв з метою досягнення високого рівня фінансової стійкості 

страхової компанії. 

4. Встановивши параметри, через дію на які операції перестрахування 

впливають на умови забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, та 

ідентифікувавши особливості їх взаємодії,  доведено, що використання дано-

го інструменту повинно носити всеохоплюючий та системний характер. Вико-

ристовуючи перестрахування тільки з метою зменшення відповідальності в ме-

жах значних за обсягами ризиків, менеджмент страхової компанії суттєво об-

межує потенціал застосування даного інструменту по забезпеченню фінансової 

стійкості. 

5. Розроблено науково-методичний підхід забезпечення платоспромож-

ності страхової компанії за рахунок операцій перестрахування, який дозволяє 

визначити оптимальний рівень результативного показника на основі перестра-

хової діяльності страхової компанії та ідентифікувати основні чинники впливу 

(страхові премії, передані перестраховикам та страхові виплати, отримані від 
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перестраховиків), і в, результаті, оперативно корегувати зміни рівня платоспро-

можності та здійснювати її всебічне управління. 

6. У роботі запропоновано науково-методичний підхід до оптимізації 

портфелю страхової компанії, який надає можливість забезпечити необхідний 

рівень фінансової стійкості страховика шляхом проведення диверсифікації ви-

дів страхування. Процес диверсифікації здійснюється на основі використання 

активного та пасивного перестрахування, формування портфелю ризиків з від-

повідним рівнем імовірності. Крім того, даний підхід дає можливість врахувати 

граничні рівні платоспроможності страховика, однорідність і дохідність страхо-

вого портфелю, вартість договору перестрахування кожного виду та ризик зби-

тковості страхової компанії. 

7. З метою оптимізації фінансової діяльності страхової компанії та аку-

муляції додаткових джерел для підвищення рівня її фінансової стійкості обґру-

нтовано доцільність проведення формалізації взаємозв’язків між системоутво-

рюючими складовими вхідного та вихідного фінансових потоків від проведення 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності страхової компанії за допо-

могою моделювання структурними рівняннями. У рамках розглянутого науко-

во-методичного підходу, дисертантом також додатково доведено необхідність 

дослідження та представлено формалізацію оцінки чистого фінансового потоку 

страховика, сформованого внаслідок перестрахування, ідентифіковано його 

складові. 

8. Визначено, що перспективним напрямком обґрунтування доцільності 

залучення операцій перестрахування, як механізму забезпечення фінансової 

стійкості страховика, виступає проведення факторного аналізу впливу часток 

кожного виду страхування в структурі страхового портфелю компанії на відпо-

відну частку отриманого фінансового результату діяльності страховика. 

9. Формування ефективно діючої системи нагляду, регулювання та конт-

ролю за проведенням перестрахових операцій є найважливішим завданням 

державних органів влади, в цілому, та Держфінпослуг, зокрема. Обґрунтовано, 

що вирішення існуючих проблем перестрахової діяльності дозволить: мінімізу-
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вати оптимізацію оподаткування та легалізацію доходів, отриманих злочинним 

шляхом; розширити можливості розміщення специфічних і значних за розміра-

ми ризиків на вітчизняному та закордонному ринках перестрахування; підви-

щити прозорість здійснення перестрахових операцій; збільшити рівень капіталі-

зації та місткості вітчизняного ринку перестрахування, і в результаті,  досягнути 

нового якісного та кількісного рівня українського ринку перестрахування. 
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ДОДАТКИ 
 

 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутнос-

ті перестрахування 
Автор, джерело Розуміння сутності перестрахування 

ст.12 Закону України «Про 
страхування» [159] 

страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на ви-
значених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків пе-
ред страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або 
нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно із зако-
нодавством країни, в якій він зареєстрований. 

Александрова Т. Г. [3] "вторинне" страхування, своєрідне страхування самих страховиків від пев-
них ризиків, наприклад, таких як ризик перевищення певного рівня збитку.  

Архіпов А. П. [6] специфічний різновид страхування, тобто страхування страховиків. 
Базилевич В. Д. [11] система економічних відносин, яка характеризує процес передачі страховиком 

певної частини страхового ризику, взятого ним на страхування, іншому страхо-
вику за згодою останнього і на взаємоприйнятних для обох сторін умовах. 

Балабанов І. Т., Балаба-
нов А. І. [13] 

система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на 
страхування ризики, частину відповідальності по ним передає на узгодже-
них умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого страхо-
вого портфеля, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. 

Бланд Д. [18] страхування ризику страховика ще один раз. 
Борисова В. А [28] страхування страховиком ризиків виконання всіх або частини своїх обов'яз-

ків перед страхувальником у іншого страховика. 
Василишин Р. Д., Кашен-
ко О. Л., Борисова В. А. 
[30] 

система відносин, де страховик, приймаючи на страхування ризики, з ура-
хуванням своїх фінансових можливостей, передає частину відповідальності 
на певних умовах іншим страховим компаніям. 

Вовчак О. Д. [41] самостійна галузь страхування, котра захищає безпосереднього страховика 
від можливостей фінансових втрат у тому випадку, коли він був би змуше-
ний забезпечити виплати за укладеними договорами страхування, не маючи 
перестрахувального покриття 

Гвозденко О. А. [48] передача першим (прямим) страховиком частини або усіх страхових ризиків 
(зобов'язань) іншому (перестраховику) з метою гарантованого здійснення 
страхових виплат страховику. 

Гінзбург А. І. [51] система економічних відносин, у відповідності до якої страховик, приймає на 
страхування ризики, частину відповідальності за ними (у відповідності до своїх 
фінансових можливостей) передає на узгоджених умовах іншим страховикам з 
метою утворення, по можливості, збалансованого портфелю страхування. 

Горбач Л. М. [57] система відносин, згідно з якою страховик, приймаючи на страхування ри-
зики, з врахуванням своїх фінансових можливостей, частину відповідально-
сті передає на погоджених умовах іншим страховим організаціям. 

Грищенко Н. Б. [59] система економічних відносин, у процесі яких страховик, приймаючи на 
страхування ризики, передає повністю або частково відповідальність по ним 
(перед страхувальником) на узгоджених умовах іншим страховикам. 

Дьячкова Ю. М. [67] особливий вид договірних економічних відносин, у процесі яких страховик 
(цедент), приймаючи на страхування ризики, визначену частину за ними на 
визначених договором умовах з урахуванням своїх фінансових можливос-
тей з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових 
операцій передає іншим страховиками (перестраховикам). 

http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%D0%93.
http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9E.%D0%94.
http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%D0%90.
http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Гинзбург%20А.И.&RefType=AvtList&RefValue=14198&BaseType=BookList
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Ермасов С. В. [69], Тур-
биной К. Е. [178] 

самостійна галузь страхування. Традиційно воно захищає прямого стра-
ховика від фінансових втрат, які він поніс би, якби йому довелось здійс-
нювати страхові виплати по договорах страхування, не маючи перестра-
хового покриття. 

Єпіфанов А. О., Ковален-
ко В. В. [70] 

система відносин, у відповідності до якої страховик, приймаючи на стра-
хування ризики враховуючи власні фінансові можливості, частину від-
повідальності передає на узгоджених умовах іншим страховим організа-
ціям. 

Журавльов Ю. М. [74] система економічних відносин, в процесі яких страховик, приймаючи на 
страхування ризики, частину відповідальності за ними, з урахуванням 
своїх фінансових можливостей, передає на узгоджених умовах іншим 
страховикам з метою створення збалансованого страхового портфеля, 
забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових операцій. 

Заруба О. Д. [77] система відносин, згідно з якою страховик, приймаючи на страхування 
ризики, з врахуванням своїх фінансових можливостей частину відповіда-
льності передає на погоджених умовах іншим страховим організаціям. 

Кашенко О. Л. [92] система відносин, згідно з якою страховик, приймаючи на страхування 
ризики, з урахуванням свої фінансових можливостей частину відповіда-
льності передає на певних умовах іншим страховим організаціям. Цим 
переслідується мета створення збалансованого портфеля страхування, 
забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових операцій. 

Ковтун І. О. [96] система економічних відносин, у процесі яких страховик, приймаючи на 
страхування ризики різної величини, частину відповідальною по них, у 
відповідності зі своїми фінансовими можливостями, передає на визначе-
них погоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалан-
сованого портфеля власних активів і забезпечення тим самим фінансової 
стійкості, і рентабельності страхових операцій 

Козьменоко О. В. [98] самостійний вид фінансової діяльності стосовно процесу передачи ризи-
ку виконання визначеної частини зобов’язань прямим страховиком (це-
дентом, перестрахувальником) іншому страховику (перестраховику, це-
сіонеру) або подальшої передачи ризику перестраховиком (ретроцедент) 
іншому страховику (ретроцесіонеру) з метою забезпечення фінансової 
стійкості та платоспроможності прямого страховика, розширення фінан-
сових можливостей та стабілізації портфелю учасників перестрахування, 
збору та обробки інформації для вирішення міжнародних проблем стра-
хової діяльності. 

Машина Н. І. [112] система економічних відносин, у процесі якої страховик, приймаючи на 
страхування ризики, передає частину відповідальності за ними з ураху-
ванням своїх фінансових можливостей на погоджених умовах іншим 
страховикам з метою створення збалансованого страхового портфелю, 
забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових операцій. 

Мурина Н. Н., Роговс-
кая А. О. [117] 

система економічних відносин, в процесі яких страховик на певних умо-
вах передає частину своєї відповідальності перед страхувальником ін-
шому страховику з метою створення збалансованого портфеля договорів 
страхування, забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхо-
вих операцій. 

Осадець С. С. [124] страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 
визначених договором умовах ризику виконання частини своїх 
обов’язків перед страхувальником іншого страховика (перестраховика) 
резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестрахо-
вика, згідно з законодавством країни в якій він зареєстрований. 

Плиса В. Й. [131] страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 
визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх 
обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика). 

http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Машина%20Н.І.&RefType=AvtList&RefValue=19198&BaseType=BookList


222 

Продовж. табл. А.1 
Пфайффер К. [160] самостійна область страхування, що захищає прямого страховика (це-

дента) від можливих фінансових втрат, якби йому було необхідно здій-
снювати виплати по укладених договорах страхування, не маючи при 
цьому перестрахового покриття 

Рейтман Л. І. [161] система економічних відносин, у процесі яких страховик, приймаючи 
на страхування ризики, передає частину відповідальності за ними, з 
урахуванням своїх фінансових можливостей, на погоджених умовах 
іншим страховикам 

Сплетухов Ю. А., Дюжи-
ков Е. Ф. [164] 

страхування одним страховиком (перестрахувальником) на певних 
умовах ризику виконань всіх або частини своїх зобов'язань перед стра-
хувальником, користоотримувачем або іншою особою в іншого страхо-
вика (перестраховика). 

Таркуцяк А. О. [171] страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) ри-
зику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальни-
ком іншого страховика (перестраховика, цесіонарія) на визначених до-
говором умовах, причому оригінальний страховик (цедент, перестраху-
вальник, тобто перший) лишається відповідальним перед страхуваль-
ником (клієнтом) у повному обсязі відшкодування чи виплати страхо-
вої суми згідно з договором страхування. 

Ткаченко Н. В. [176] самостійна галузь страхування. Традиційно воно захищає прямого 
страховика від фінансових утрат, які він мав би у разі, коли йому необ-
хідно було б здійснювати страхові виплати, не маючи перестрахуваль-
ного покриття. 

Федорова Т. А. [182] незалежний вид страхування, мета якого полягає в захисті страховика 
від можливих фінансових втрат, які йому доведеться нести по власним 
договорам страхування, якщо він не захиститься перестрахуванням. 

Шахов В.В. [188] система економічних відносин, в процесі яких страховик, приймаючи 
на страхування ризики, частину відповідальності по ним (з урахуван-
ням своїх фінансових можливостей) передає на узгоджених умовах ін-
шим страховикам з метою створення збалансованого портфеля догово-
рів страхування, забезпечення фінансової стійкості і рентабельності 
страхових операцій. 

Шелехов К. В., Біг-
даш В. Д. [191] 

система економічних відносин, у процесі яких страховик (цедент, тобто 
перестрахувальник), з метою створення збалансованого портфеля дого-
ворів страхування, забезпечення фінансової стійкості і рентабельності 
страхових операцій, приймаючи на страхування ризики, певну частку 
відповідальності за ними (з урахуванням своїх фінансових можливос-
тей) передає на узгоджених умовах іншим страховикам (перестрахува-
льникам) в частині, що перевищує допустимий розмір власного утри-
мання. 

Щербаков В. А. [198] система економічних відносин між страховими організаціями, відпові-
дно до яких страховик, приймаючи на страхування ризики, якусь їх ча-
стину передає на узгоджених умовах іншим страховикам з метою ство-
рення збалансованого страхового портфеля і забезпечення фінансової 
стійкості страхових операцій. 
є страхуванням одним страховиком (перестрахувальником) на певних 
договором умовах ризику виконання усіх або частини своїх зобов'язань 
перед страхувальником у іншого страховика (перестрахувальника). 

Яковлева Т. О. [200] передача страховиком, що уклав договір прямого страхування, частини 
прийнятої на себе відповідальності, що перевищує його фінансові мож-
ливості, іншому страховику. 
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Таблиця А.2 

Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутнос-

ті фінансова стійкість (стабільність, надійність, безпека) страхової ком-

панії 
Автор, джерело Розуміння сутності категорії 

фінансова стійкість (стабільність) страховика 
Александрова М. М. [3] перевага доходів над витратами в межах розрахунків за страховим фондом, 

яка забезпечується платоспроможністю страховика. 
Базилевич В. Д., Пікус Р. 
В. [11]  

здатність виконувати взяті зобов’язання за договорами страхування за умо-
ви дії несприятливих чинників, а також змін в економічній кон’юнктурі; 
майновий і фінансовий стан, за якого величина й структура власних і прирі-
вняних до них коштів, ліквідних активів є наслідком ступеня досконалості 
організації страхування, розвитку його нових видів, а також масовості про-
ведення ефективних страхових операцій, режиму економії, забезпечуючи в 
будь-який момент часу певний рівень платоспроможності. 

Гвозденко О. А. [48] постійне балансування або перевищення доходів над витратами по страхо-
вому грошовому фонду, що формується із сплачених  страхувальниками 
страхових внесків (премій). 

Горбач Л. М. [57]  постійна збалансованість або перевищення доходів над витратами страхо-
вика в цілому по страховому фонду. 

Заруба О. Д. [77]  стабільне перевищення обсягів доходів над витратами. 
Іванюк І. С [83]  економічна категорія, що характеризує такий стан його фінансових ресурсів, 

їхнього розподілу й використання, за якого страхова компанія є платоспро-
можною і здатною своєчасно й у повному обсязі виконати свої фінансові 
зобов’язання перед страхувальниками в умовах негативного впливу зовніш-
ніх чинників, спричинених зміною параметрів середовища, в якому воно 
перебуває, і/або внутрішніх чинників, викликаних реалізацією одного або 
низки ризиків страховика. 

Кудрявцев А. А. [102]  забезпечення такої структури дохідності та ліквідності вкладень, яка мінімі-
зує технічний ризик страхування. 

Мурина Н. Н., Роговская, 
А. О. [117]  

здатність виконати взяті зобов'язання за договорами страхування в екстре-
мальних ситуаціях. 

Орланюк-Малицька Л. А. 
[121] 

кількість і якість фінансових ресурсів страхової компанії, що забезпечує 
платоспроможність і подальший розвиток організації в умовах ризику, зв'я-
заного зі страховим захистом суб'єктів ринку. 

Палкін А. В. [125]  виконання зобов’язань за договорами страхування та перестрахування, а 
також перед працівниками і власниками компанії. 

Плиса В. І [131]  досягнення забезпечення поточних потреб підприємств і споживачів стра-
хових послуг на даний момент і їхнє зростання в майбутньому. 

Рейтман Л. І. [161]  ступінь імовірності дефіциту засобів страхового фонду в будь-якому році, а 
також як відношення доходів і витрат страховика в цілому по страховому 
фонду за минулий період. 

Сербіновський Б. Ю. 
[163]  

достатність страхового фонду для виплат страхового відшкодування, фінан-
сові можливості страховика виконати свої зобов'язання як за майновим, так і 
особистим страхуванням. 

Сплетухов Ю. А., Дюжи-
ков Е. Ф. [164]  

збереження оптимального якісного та кількісного стану активів і зобов'я-
зань, що дозволяє страховій організації забезпечити безперебійне здійснен-
ня своєї діяльності та її розвиток. 

Сухов В. А. [170]  здатність страховика виконати взяті фінансові зобов’язання під впли-
вом несприятливих чинників зміни економічної кон’юнктури. 

http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%D0%90.
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Ткаченко Н. В. [173]  такий стан організації її грошових потоків (вхідних і вихідних), при якому стра-
хова компанія здатна своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов'язан-
ня (не тільки поточні, але й ті, що виникають за негативного впливу як зовніш-
ніх, так і внутрішніх чинників) відносно всіх суб'єктів ринку протягом визначе-
ного часу за рахунок залучених і власних ресурсів, забезпечувати відновлення 
своїх фінансових показників за будь-якого несприятливого впливу до бажаного 
і/або оптимального рівня, адаптуватися до постійно змінюваного економічного 
середовища, використовувати нові обставини, властивості та відносини для 
цілеспрямованого і динамічного розвитку страховика на основі зростання при-
бутку й капіталу в даний час і в прогнозованій перспективі. 

Тронін Ю. Н. [178]  здатність своєчасно і в передбаченому обсязі виконувати взяті на себе фінансові 
зобов'язання щодо всіх суб'єктів (включаючи державу) впродовж усього термі-
ну дії укладених між ними договорів. 

Федорова Т. А. [181]  такий стан фінансових ресурсів організації, при якому вона в змозі своєчасно і в 
передбаченому об'ємі виконувати взяті на себе поточні і майбутні фінансові 
зобов'язання перед усіма суб'єктами за рахунок власних і залучених коштів. 

Шевчук О. О. [190]  здатність страхової компанії зберігати нормальний стан фінансових потоків під 
впливом незначних змін зовнішнього середовища, постійне збалансування або 
перевищення доходів над витратами по страховому фонду в цілому. 

Шихов А. К. [192]  майновий і фінансовий стан, при якому величина та структура власних і прирі-
вняних до них коштів, ліквідних активів, які є наслідком ступеня досконалості 
організації страхування, розвитку його нових видів, а також масовості прове-
дення ефективних страхових операцій і режиму економії, забезпечують у будь-
який момент часу певний рівень платоспроможності. 

Шірінян Л. В. [193]  стан фінансів і потоків страховика, при якому страхова компанія здатна як сво-
єчасно виконати взяті зобов’язання впродовж усього терміну дії укладених до-
говорів, так і сприятливо реагувати на дію, зміну зовнішніх і внутрішніх факто-
рів фінансового стану. 

Щербаков В. А. [198]  характеристика стабільності фінансового положення страхової організації, що 
забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використо-
вуваних фінансових ресурсів. 

фінансова надійність страховика 
Бігдаш В. Д. [17]  спроможність страховика виконувати зобов’язання згідно з договорами страхування і 

перестрахування при можливих зовнішніх та внутрішніх несприятливих обставин. 
Бланд Д. [18]  платоспроможність фонду яким управляє страховик: це спроможність задово-

льняти виникаючі страхові претензії. 
Внукова Н. М. [39]  здатність страховика виконати страхові зобов’язання, які прийняті за договора-

ми страхування та перестрахування внаслідок впливу несприятливих чинників 
Вовчак О. Д. [41]  здатність страховика виконувати прийняті страхові зобов’язання за договорами 

страхування і перестрахування. 
Дьячкова Ю. М. [67]  здатність страховика зберігати задовільний рівень фінансових показників про-

тягом деякого проміжку часу при можливих несприятливих впливах зовніш-
нього середовища на фінансові потоки. 

Осадець С. С. Марушко 
О. В. [124]  

спроможність страховика виконати страхові зобов’язання, прийняті за договора-
ми страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. 

Шірінян Л. В. [194] стан фінансових ресурсів за якого страховик: по-перше, здатний своєчасно ви-
конувати всі взяті зобов’язання протягом всього терміну дії укладених догово-
рів (тобто бути платоспроможним), по-друге, мати задовільні показники діяль-
ності, по-третє, сприятливо реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх чинни-
ків фінансового стану (тобто бути фінансово стійким). 

фінансова безпека страховика 
Барановський О. І. [16]  рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дозво-

ляв би їм у разі потреби відшкодовувати обумовлені в договорах страхування 
збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування. 

Єрмошенко А. М. [72] стан фінансів страховика, що характеризується збалансованістю системи фі-
нансових показників та інструментів, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх за-
гроз, дозволяє їй своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зо-
бов’язання, а також забезпечує ефективний розвиток страхової компанії. 

http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9E.%D0%94.
http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1131010&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%D0%9C.
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Додаток Б 

Об’єкти ринку перестрахування в Україні та динаміка основних показників, 

які його характеризують  
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Рис. Б.1. Кількість брокерів, які надають послуги зі страхування та пе-

рестрахування ризиків в Україні протягом 2003-30.09.2010 рр. (складено ав-

тором на основі [168]) 



226 

Таблиця Б.1  

Рівень використання страховими компаніями механізму перестрахування протягом 2002-2010 рр. (складено 

автором на основі 85-90, 128-130) 

Показники Рік 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всього страхових компаній в Україні 338 357 387 398 411 446 469 450 456 
Аналізована вибірка страхових компа-
ній* у т. ч: 60 50 50 50 100 115 109 94 90 

Частка досліджуваних компаній в зага-
льній кількості по ринку, % 18 14 13 13 24 26 23 21 20 

Кількість компаній, в яких питома вага 
вихідного перестрахування більше 50% 30 27 15 18 21 31 28 24 23 

Частка даних компаній в аналізованій 
вибірці, % 50 54 30 36 21 27 26 26 26 

Кількість компаній в яких питома вага 
вихідного перестрахування дорівнює 
5%-50% 

30 23 31 32 71 73 69 60 58 

Частка даних компаній в аналізованій 
вибірці, % 50 46 62 64 71 63 63 64 64 

Кількість компаній, в яких питома вага 
вихідного перестрахування менше 5% 0 0 4 0 8 11 12 10 8 

Частка даних компаній в аналізованій 
вибірці, % 0 0 8 0 8 10 11 11 9 

 

* – частка валових страхових премій зібраних досліджуваною кількістю компаній складає більше ніж 50% 
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Рис. Б.2. Загальна частка перестрахування в валових страхових преміях в 

Україні протягом 1996-2010 рр. (складено автором на основі 85-90, 128-130) 
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Рис. Б.3. Динаміка обсягу страхових премій, які припадають на пере-

страхування, та частки перестрахування у резидентів і нерезидентів протягом 

1996-2010 рр. (складено автором на основі 85-90, 128-130) 
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Таблиця Б.2 

Структура перестрахування ризиків у нерезидентів протягом 2003-2010 рр. (складено автором на основі 85-

90, 128-130, 167, 169,) 

Країна 

Рік 
2003 2004 2005 2006 

Обсяг премій, переданих 
нерезидентам 

Обсяг премій, переданих не-
резидентам 

Обсяг премій, переданих не-
резидентам 

Обсяг премій, переданих не-
резидентам 

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 
Великобританія 184,2 5,8 38,1 2,0 101,0 14,9 11,2 2,0 
Німеччина 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 
Швейцарія 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 
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Продовж. табл. Б.2 

Країна 

Рік 
2007 2008 2009 2010 

Обсяг премій, переданих нере-
зидентам 

Обсяг премій, переданих нерези-
дентам 

Обсяг премій, переданих 
нерезидентам 

Обсяг премій, переда-
них нерезидентам 

млн. 
грн. % 

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % 

Литва та Латвія - - - - - - - - 
Росія  153,9 20,0 148,8 14,3 136,4 12,4 172,2 17,4 
Великобританія 261,6 34,0 339,2 32,7 369,2 33,4 298,0 30,1 
Німеччина 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 
Швейцарія 23,1 3,0 31,2 3,0 98,5 8,9 121,4 12,2 
Казахстан - - 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 
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Рис. Б.4. Рівень виплат, здійснених перестраховиками резидентами та нере-
зидентами, протягом 2003-2010 рр. (складено автором на основі 85-90, 128-130) 

 

Таблиця Б.3 
Характеристика діяльності перестрахових брокерів у розрізі перестра-
хових платежів та страхових виплат в Україні протягом 2006-2010 рр. 

(складено автором на основі 35-37, 85-90, 128-130) 

Показники Рік 
2006 2007 2008 2009 2010 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані 
перестраховиками резидентами та нерезидентами 
за договорами перестрахування, укладеними бро-
кером на користь перестрахувальників, тис. грн. 

151930,9 249942,0 263284,8 300255,7 228211,7 

Частка в загальному обсязі премій, переданих в 
перестрахування, % 2,7 3,9 2,9 3,4 2,1 

Перестраховики-резиденти, тис. грн. 75553,1 123259,1 84755,8 35432,7 12515,4 
Частка в загальному обсязі премій переданих пере-
страховикам-резидентам, % 1,5 2,2 1,1 0,5 0,1 

Перестраховики-нерезиденти, тис. грн. 76377,8 126682,9 178529,0 264823,0 215696,3 
частка в загальному обсязі премій переданих пере-
страховикам-нерезидентам, % 13,6 16,5 17,2 24,0 21,8 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані 
перестраховиками резидентами та нерезидентами 
за договорами перестрахування, укладеними бро-
кером на користь перестрахувальників, тис. грн. 

284,2 1028,5 20765,2 30772,0 84953,2 

Частка в загальному обсязі страхових виплат, ком-
пенсованих перестраховиками, % 0,1 0,2 2,2 3,2 16,7 

Перестраховики-резиденти, тис. грн. 8,8 0,0 128,9 369,4 162,1 
Частка в загальному обсязі страхових виплат, ком-
пенсованих перестраховиками-резидентами, % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Перестраховики-нерезиденти, тис. грн. 275,4 1028,5 20636,3 30402,6 84791,1 
Частка в загальному обсязі страхових виплат, ком-
пенсованих перестраховикам-нерезидентами, % 0,2 0,3 4,9 10,6 29,3 
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Додаток В 
Об’єкти ринку перестрахування в Україні 

Таблиця В.1 
Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) українського ринку перестрахування в 2003 р. [88] 

Показники 

Рік 
2003 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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) українського ринку перестрахування в 2004 р. [89] 

Показники 

Рік 
2004 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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) українського ринку перестрахування в 2005 р. [85] 

Показники 

Рік 
2005 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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 
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Таблиця В.4 

Аналіз об’єктів (видів страхування, які перестраховуються) українського ринку перестрахування в 2006 р. [86] 

Показники 

Рік 
2006 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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) українського ринку перестрахування в 2007 р. [90] 

Показники 

Рік 
2007 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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 
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Продовж. табл. В.5 
Всього з добровільних видів страхування (крім життя): 6152177,4 604926,2 5547251,2 
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) українського ринку перестрахування в 2008 р. [128, 34] 

Показники 

Рік 
2008 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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) українського ринку перестрахування в 2009 р. [129] 

Показники 

Рік 
2009 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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) українського ринку перестрахування в 2010 р. [130] 

Показники 

Рік 
2010 

Частки страхових премій, 
які сплачуються  пере-

страховикам, 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. [35] 

Показник 

Рік 
2006 

Добровільне страхування Обов'язкове 
страхування Всього  життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані пере-
страховиками резидентами та нерезидентами за дого-
ворами 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 пе-
рестраховиками 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 перестра-
хувальників, 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 бро-
кером із перестраховиками резидентами та нерезиде-
нтами 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. [35] 

Показник 

Рік 
2007 

Добровільне страхування Обов'язкове 
страхування Усього  життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані пере-
страховиками резидентами та нерезидентами за дого-
ворами 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 пе-
рестраховиками 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 перестра-
хувальників, 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 бро-
кером із перестраховиками резидентами та нерезиде-
нтами 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. [35] 

Показник 

Рік 
2008 

Добровільне страхування Обов'язкове 
страхування Всього  життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані пере-
страховиками резидентами та нерезидентами за дого-
ворами 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 пе-
рестраховиками 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 перестра-
хувальників, 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 бро-
кером із перестраховиками резидентами та нерезиде-
нтами 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. [36] 

Показник 

Рік 
2009 

Добровільне страхування Обов'язкове 
страхування Всього  життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані пере-
страховиками резидентами та нерезидентами за дого-
ворами 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 пере-
страхування, укладеними брокером на користь пере-
страхувальників, 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 перестра-
хувальників, 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 бро-
кером із перестраховиками резидентами та нерезиде-
нтами на користь перестрахувальників, од, у т. ч.: 

0 12 347 81 56 496 
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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. [37] 

Показник 

Рік 
2010 

Добровільне страхування Обов'язкове 
страхування Всього  життя особисте майнове відповідальності 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані пере-
страховиками резидентами та нерезидентами за дого-
ворами 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 пе-
рестраховиками 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 перестра-
хувальників, 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 бро-
кером із перестраховиками резидентами та нерезиде-
нтами 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 
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Додаток Д 

Правила та принципи розміщення страхових резервів 
 

Таблиця Д.1 

Правила розміщення страхових резервів (складено автором на ос-

нові [78-81, 133-136]) 

Види активів 

Види страхування 
Ризикове страхування Страхування життя 

частка від загального розміру те-
хнічних резервів 

частка від загального розміру 
страхових резервів 

1. Грошові кошти  
<30% <20% 

резерв заявлених, але невиплачених збитків може бути представлений 
в повному обсязі 

2. Банківські вклади 
(депозити), валютні 
вкладення згідно з ва-
лютою страхування 

<70%, при цьому в кожному банку не більше 20% 
кредитний рейтинг банківської установи повинен дорівнювати інвес-
тиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавст-
вом. У разі зниження рейтингу активи приймаються у розмірі 75% від 
вартості. 

3. Нерухоме майно 
<30%, вкладення в один або більше об'єктів нерухомості, які склада-
ють один цілісний майновий комплекс повинні дорівнювати не більше 

10% 

4. Цінні папери, у т. ч.: 

<40% <50% 

Вимого: 
- відповідно до норм онодавства цінні папери повинні пройти проце-

дуру лістингу на фондовій біржі, бути включеними до біржового ре-
єстру та перебувати в обігу на фондовій біржі або в торговельно-
інформаційній системі, обсяги торгів на яких становлять не менше 
25% загального обсягу торгів на організаційно оформлених ринках 
цінних паперів України; 

- кредитний рейтинг цінних паперів, емітованих в Україні, повинен 
відповідати інвестиційному рівню за національною рейтинговою 
шкалою, визначеною законодавством України; 

- рівень доходності за цінними паперами повинен становити не менше 
значення облікової ставки НБУ; 

- емітенти повинні здійснювати свою діяльність не менше 5 років, в 
іншому випадку розмір інвестування не повинен перевищувати 10% 
страхових резервів, при цьому не більше 3% в цінні папери одного 
емітента; 

- у разі делістингу або зниження кредитного рейтингу цінних папе-
рів, зазначені цінні папери приймаються для інвестування в розмірі 
75% від найменшого значення таких величин: біржового курсу цін-
них паперів на дату розрахунку або біржового курсу на останній ро-
бочий день перебування цінних паперів у лістингу. 

4.1 акції українських 
емітентів <30%, при цьому в акції одного емітента не більше 10% 

4.2 облігації українсь-
ких емітентів 

<30%, при цьому не більше 10% в 
облігації одного емітента 

<40%, при цьому не більше 10% 
в облігації одного емітента 
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4.3 акції, облігації іно-
земних емітентів та 
цінні папери іноземних 
держав 

<10% <20% 
Вимоги: 
- суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за ко-

роткостроковими зобов'язаннями, за довгостроковими зобов'язання-
ми країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, мають 
бути не нижчі за один із таких: «A3» - «Moody's Investors Service» 
(США), «А» - «Standard & Poor's» (США), «А» - «Fitch Ratings» (Ве-
ликобританія); 

- іноземний емітент облігацій повинен мати кредитний рейтинг не 
нижчий за один з таких: «A3» - «Moody's Investors Service», «А» - 
«Standard & Poor's», «А» - «Fitch Ratings»; 

- іноземний емітент акцій має провадити свою діяльність не менше 
ніж 2 роки; 

- акції, облігації іноземних емітентів мають перебувати в обігу про-
тягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів, що 
приймаються для представлення коштів страхових резервів на орга-
нізованих фондових ринках та пройти лістинг на одній із таких фо-
ндових бірж: Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock 
Exchange Inc.), Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange), 
Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange), Німецька біржа 
/Франкфуртська фондова біржа/ (Deutsche Borse AG) або на фондо-
вій біржі НАСДАК (National Association of Securities Dealers Inc.). 

4.4 облігації місцевих 
позик <10% 

4.5 Іпотечні сертифіка-
ти, визначені законо-
давством України 

<10% 

5. Цінні папери, що 
емітуються державою, 
а саме державні обліга-
ції України 

<80% 

6. Права вимоги до пе-
рестраховиків 

<50% <40% 
Вимоги: 

- рейтинг фінансової надійності 
перестраховика-резидента, ви-
значений уповноваженими рей-
тинговими агентствами та/або 
міжнародними рейтинговими 
агентствами, повинен становити 
не нижче інвестиційного рівня за 
національною рейтинговою шка-
лою, визначеною законодавством 
України;  

- рейтинг фінансової надійності 
перестраховика-нерезидента, ви-
значений міжнародними рейтин-
говими агентствами A.M.Best, 
Moody's Investors Service, 
Standard & Poor's або Fitch 
Ratings, повинен бути не нижчий 
рівня кредитного рейтингу зовні-
шніх довгострокових державних 
зобов'язань України, визначеного 
цими рейтинговими агентствами.  

Вимоги: 
- права вимоги до перестрахо-

виків-резидентів приймають-
ся у розмірі не більше 20% 
страхових резервів до кожно-
го перестраховика-резидента; 

- права вимоги до перестрахо-
виків-нерезидентів прийма-
ються в розмірі не більше 
25% страхових резервів, якщо 
рейтинг фінансової надійнос-
ті перестраховика-
нерезидента, визначений рей-
тинговим агентством 
(A.M.Best, Moody's Investors 
Service, Standard & Poor's або 
Fitch Ratings) за міжнародною 
рейтинговою шкалою, не ни-
жчий рівня кредитного рей-
тингу зовнішніх довгостроко-
вих державних зобов'язань 
України.  
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7. Інвестиції в економі-
ку України за напряма-
ми, визначеними Кабі-
нетом Міністрів Украї-
ни, у т. ч.: 

<20%, при цьому в окремий об'єкт інвестування не більше 5 %, за ви-
нятком інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шля-
хом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною 
установою 

7.1 Інвестування в роз-
виток ринку іпотечного 
кредитування шляхом 
придбання цінних па-
перів, емітованих Дер-
жавною іпотечною 
установою 

<30% <20% 

придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною устано-
вою, за якими не надана державна гарантія, - не більше 20% страхо-
вих резервів 

8. Банківські метали <15% 
9. Кредити страхуваль-
никам-громадянам  <20% 

10. Довгострокове фі-
нансування (кредиту-
вання) житлового буді-
вництва 

 <10% 

Не допускається 

Цінні папери, обіг яких зупинено, не приймаються для представлення коштів страхових резер-
вів з дати опублікування інформації про зупинення обігу цінних паперів в одному з офіційних 
друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Для представлення страхових резервів не можуть використовуватись позики (кредити, пово-
ротна фінансова допомога, інші позикові кошти), цінні папери із зобов'язаннями зворотного 
викупу, цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх вартості, кошти, надані банкам на 
умовах субординованого боргу, помилково перераховані кошти на рахунок страховика, суми 
страхових платежів, які підлягають поверненню страхувальнику в період, наступний за звітним, 
відповідно до законодавства. 

Активи страховика, що приймаються для представлення коштів страхових резервів, при роз-
міщенні в одній юридичній особі можуть становити разом не більше 35% страхових резервів, 
зокрема: 

- грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити), валютні вкладення, ба-
нківські метали на рахунках, відкритих у цій юридичній особі;  

- акції, облігації підприємств, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, емітентом яких є ця 
юридична особа; 

- інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; 
- довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва (тільки при страхуван-

ні життя). 
Для представлення страхових резервів із страхування життя не приймаються акції, еміто-

вані будь-яким страховиком. 
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Рис. Д.1. Аналіз причин виникнення та наслідків дотримання принципів розміщення коштів страхових резервів 

(складено автором на основі [11, 17]) 
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Таблиця Е.1 

Методика визначення фактичного та нормативного запасів платоспроможності в Україні та країнах Європейсь-

кого Союзу (складено автором на основі [17, 159, 182]) 
Україна Країни Європейського союзу 

Умови забезпечення платоспроможності страховика 

max,NF:NF  
де F – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи); 

N – нормативний запас платоспроможності. 

0,2NF
maxNF

, 

де F – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи); 
 N – нормативний запас платоспроможності. 

Розрахунок фактичного запасу платоспроможності 

Z,NAF A  
де А – загальна сума активів страхової компанії;  

NA – сума нематеріальних активів;  
Z – сума зобов’язань. 

HR,NPCF A  
де PC – власний капітал;  

 NA – сума нематеріальних активів; 
 HR – скриті резерви (для компаній зі страхування життя – очікуваний прибуток). 

Розрахунок нормативного запасу платоспроможності для ризикових видів страхування 

,N,NmaxN 21  
),S0,5(S0,18N prp1  

де Sp – сума страхових премій за попередні 12 місяців (останній 
місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку); 
Spr – суми страхових премій, належних перестраховикам. 

)S0,5(S0,26N brb2 , 
де Sb – сума страхових виплат за попередні 12 місяців (останній  

місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку); 
Sbr – сума виплат, компенсованих перестраховиками. 

,N,NmaxN 21  

qmln.EUR50Spmln.EUR50Sp1 RS0,16S0,18N
pp

, 
де Sp – сума страхових брутто-премій протягом звітного року; 

Rq – частка перестраховиків у відшкодуванні збитків (не менше 0,5). 

л
T
PR

c

c
q  

де Pc – власне утримання (покриття) страхової компанії; 
Tc – загальне утримання (покриття) страховика; 
λ – при морському, авіаційному та страхуванні відповідальності (крім ОСАЦВ) да-

ний показник дорівнює 1,5, в іншому випадку 1. 
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)RS0,23S0,26N qmln.EUR35Sbmln.EUR35Sb2
bb

, 
де Sb – середня сума виплат протягом останніх трьох років, для катастрофічних ризи-
ків середня сума виплат береться протягом 7-ми останніх років; 

Rq – частка перестраховиків у відшкодуванні збитків (не менше 0,5). 
 

Розрахунок нормативного запасу платоспроможності зі страхування життя 

,M0,05N r  
де Mr – загальна величина резерву довгострокових зобов'язань 

(математичного резерву). 

,RM0,04RRC0,003N q1rq1  
де Mr – загальна величина резерву довгострокових зобов'язань 

(математичного резерву); 
 Rq1 – частка участі перестраховиків у відшкодуванні збитків  
 (не менше 0,5); 
 Mr – математичні резерви; 
 Rq2 – частка участі перестраховиків у відшкодуванні збитків 
 (не менше 0,85). 

,MSRC rb  
де Sb – сума страхових виплат (на дату складання звітності); 

 Mr – математичні резерви. 
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Рис. Л.1. Складові елементи системи контролігу страхової компанії (складено 

автором на основі [60-62, 94, 108, 126, 127])
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Співвідно-
шення дохо-
дів і витрат 

Ефективність 
використан-

ня коштів 

Збір інформації 
та даних, пода-
льший їх аналіз 

Реалізація одер-
жаного досвіду з 
урахуванням осо-
бливостей ком-

панії 

Превентивні 
заходи 

Стратегія вихо-
ду з кризи 

Систематичний 
моніторинг фі-

нансового стану 
страховика 

Управління 
компанією в 

нових умовах 

Розробка меха-
нізмів антикри-
зового управ-

ління 
 

Визначення ма-
сштабів про-

блемної ситуації 
та тенденцій її 

розвитку 
Дослідження 

параметрів змін 
зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища 

Моделювання і 
прогнозування 
кризових явиш 
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Додаток З 
Допоміжні розрахунки до визначеня вартості договору перетсрахування 

 
Ймовірність того, що в t -й період часу буде прийняте рішення про укладанні дого-

вору перестрахування ( tp ), розраховується за наступною формулою: 

 

r

r

T

r

t

k

k
t

kt
Tt T

ktCCp )()1(
1

0

, (1) 

 

де rT  – період дії договорів перестрахування;  

 t – період часу прийняття рішення про застосування перестрахових операцій з метою 

оптимізації структури страхового портфелю;  

)( 1HpB  – імовірність того, що уклавши договір перестрахування, страхова компанія 

сформує збалансований страховий портфель і, відповідно, отримає прибуток, що характе-

ризується вектором B ; 

)1(0 tk  – період часу до подальшого моменту відносно прийняття рішення про за-

стосування перестрахових операцій. 
k
t

t
T CC

r
,  – число поєднань із rT  елементів по t елементів (відповідно із t елементів по k  

елементів);  

Розрахунок йімовірності того, що уклавши договір перестрахування страхова ком-

панія сформує збалансований страховий портфель і, відповідно, отримає прибуток, що ха-

рактеризується вектором B , проводиться наступним чином: 
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де L  – інтегральний показником (зважена сума) бінарних характеристик В; 

0  , k  – параметри, які визначаються, відповідно, до наведених формул; 

kb  – ймовірність події 0kB , тобто отримання за k -м показником характеристики 

рівня збалансованого портфеля, для якого значення бінарного показника дорівнює нулю; 

kg  – йімовірність події 1kB , тобто отримання за k -м показником характеристики 

рівня збалансованого портфеля, для якого значення бінарного показника дорівнює одини-

ці; 

)( 2Hp  – апріорна ймовірність того, що розглянутий страховий портфель має незбала-

нсовану структуру; 

B=(В1, В2, …Вn) – набір бінарних характеристик, де Вi приймають значення 1, якщо від-

повідний показник відповідає вимогам щодо рівня збалансованості портфеля, і 0 – в про-

тилежному випадку; 

bi – ймовірність події Вi=1, для збалансованого страхового портфеля, а gi – для незба-

лансованого страхового портфеля. 
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Таблиця З.1 

Математична постановка задачі диверсифікації структури страхового 

портфелю в залежності від певної інформаційної ситуації (форми, спосо-

бу дії перестрахування та виду страхування, який перестраховується) 
Цільова функція 

min
)()( 22
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Система обмежень 
Перша інформаційна ситуація:облігаторне, паси-

вне, ризикове страхування. 
Друга інформаційна ситуація: облігаторне, 

пасивне, лайфове страхування. 
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Третя інформаційна ситуація: облігаторне, акти-
вне, ризикове страхування 

Четверта інформаційна ситуація: облігаторне, 
активне, лайфове страхування. 

i i

K
iiaiai

K
iaiai

rt
bretpB

i i
ii

i i
iiii

i
i

i
i

i i
ii

i
i

ii
i

i

l

j
pjkkkAkk

k

i
pikkkAkk

k

MDgzgz

MAeVTIpIHp

yx

ypxp

yx

yxp

yppxpp

BhBhZNA

ShShZNA

i 11

1

2
2

22

1
2221

1
1211

)()(

)()(

5,0

1

33,0
)()(

0
)(

);(
minmax2

1

 i i

K
iiaiai

K
iaiai

rt
bretpB

i i
ii

i i
iiii

i
i

i
i

i i
ii

i
i

ii
i

i

kkAkkk

MDgzgz

MAeVTIpIHp

yx

ypxp

yx

yxp

yppxpp

qMcZbNA

i 11

1

2
2

22

)()(

)()(

5,0

1

33,0
)()(

0max2
1

 



251 

Продовж. табл. З.1 
П’ята інформаційна ситуація: факультативне, 

пасивне, ризикове страхування. 
Шоста інформаційна ситуація: факультативне, 

пасивне, лайфове страхування. 
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Сьома інформаційна ситуація: факультативне, 
активне, ризикове страхування. 

Восьма інформаційна ситуація: факультативне, 
активне, лайфове страхування. 
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Продовж. табл. З.1 
Умовні позначення: k – період складання страховою компанією фінансової звітності; V  – коефіцієнт 

варіації; nii 1,  – вид страхування; ip  – імовірність настання страхових випадків за і-м видом 

страхування; p  – середня імовірність настання страхових випадків в цілому за страховим портфелем; 

pii Sxnix 1,  – частина страхових премій, які необхідно передати у перестрахування, за і-м 

видом страхування; niyi 1,  – частка і-х видів страхування, які необхідно додатково залучити за 

допомогою активного (вхідного) перестрахування; pz  – вартість договору при пасивному пере-

страхуванні; )( 1HpB  – імовірність того, що уклавши договір перестрахування, страхова компанія 

сформує збалансований страховий портфель і відповідно отримає прибуток; T  – тантьєма; tp  – 

імовірність того, що в t -й період часу буде прийнято рішення про укладання договору перестрахуван-

ня; brV  – комісія, сплачена брокерам за надання послуг щодо укладання договору перестрахування; e  

– число, яке є основою натурального логарифму (приблизне значення 2,71828); r  – безризикова ставка 

дохідності; t  – період часу прийняття рішення про укладання договору перестрахування; az – вартість 

договору при активному перестрахуванні; pI  – страхові премії, отримані при перестрахуванні; eI  – 

страхові виплати за укладеними перестраховими договорами; D – рівень дохідності портфеля страхо-

вої компанії; nipi 1,  – частина страхових премій, за і-м видом страхування, в розрізі яких було 

здійснено пасивне перестрахування; niai 1,  – частина страхових премій, за і-м видом страхуван-

ня, в розрізі яких було здійснено активне перестрахування; ig  – витрати на ведення страхової справи 

(організаційні, аквізаційні, інкасаційні, ліквідаційні, управлінські); i  – частина страхових виплат, яку 

страхова компанія виплачує самостійно в розрізі власного утримання; n)1(іKi  – індикатор 

настання страхового випадку (1 – якщо страховий випадок не відбувся; 0 – якщо страховий випадок 

відбувся); iC  – розмір тарифної ставки, як частка до обсягу страхової суми за і-м видом страхування; 

MP ( MA, MD ) – математичне сподівання вартості договору при пасивному перестрахуванні (при 

активному перестрахуванні, рівня дохідності страхового портфеля). 
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Додаток К 

Практичні аспекти застосування науково-методичних підходів до оцінки рівня платоспроможності та проведення опти-

мізації структури його страхового портфеля на основі даних Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», ПАТ 

«Страхова компанія «Скайд», ТДВ «Страхова компанія «Надія» 

Таблиця К.1 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2010 рр. для Черні-

гівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2003 2004 2005 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 
Фактичний запас платоспроможності 
страхової компанії F 8540,00 8540,00 13194,30 13194,30 14100,30 14100,30 

2 
Страхові премії, належні перестрахо-
викам 

k

i
pip SS

1

 1146,50 2321,50 6523,20 7234,80 4869,60 16177,60 

3 
Cума страхових виплат, що компенсу-
ються перестраховиками згідно з укла-
деними договорами перестрахування 

l

j
pjp BB

1
 0,00 0,00 164,60 164,60 32,70 32,70 

4 
Складова нормативного запасу плато-
спроможності розрахована на основі 
страхових премій 

 
)( 12111 pShShN  314,69 208,94 715,18 651,13 2473,70 1455,98 

5 
Складова нормативного запасу плато-
спроможності розрахована на основі 
страхових виплат 

 
)( 22212 pBhBhN  24,21 24,21 88,61 88,61 82,04 82,04 

6 
Нормативний запас платоспроможнос-
ті 

21,max NNNNL  314,69 208,94 715,18 651,13 2473,70 1455,98 
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Продовж. табл. К.1 

7 
Рівень платоспроможності для 
ризикового страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 
8225,32 13931,07 12479,12 18543,17 11626,60 19644,32 

 
Таблиця К.2 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2010 рр. для Черні-
гівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2006 2007 2008 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 
Фактичний запас платоспроможності 
страхової компанії F 30558,50 30558,50 62586,20 62586,20 60885,20 60885,20 

2 
Страхові премії, належні перестрахови-
кам 

k

i
pip SS

1

 5364,00 50463,40 18772,20 50365,30 14102,10 21990,00 

3 
Cума страхових виплат, що компенсують-
ся перестраховиками згідно з укладеними 
договорами перестрахування 

 
l

j
pjp BB

1
 

148,00 148,00 208,50 208,50 500,30 500,30 

4 
Складова нормативного запасу плато-
спроможності розрахована на основі 
страхових премій 

 
)( 12111 pShShN  8600,65 4541,71 7376,26 4532,88 2689,01 1979,10 

5 
Складова нормативного запасу плато-
спроможності розрахована на основі 
страхових виплат 

 
)( 22212 pBhBhN  236,18 236,18 436,84 436,84 645,52 645,52 

6 Нормативний запас платоспроможності 21,max NNNNL  8600,65 4541,71 7376,26 4532,88 2689,01 1979,10 
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Продовж. табл. К.2 

7 
Рівень платоспроможності 
для ризикового страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 21957,85 35016,79 55209,94 60153,32 58196,19 61953,32 

 

Таблиця К.3 
Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2010 рр. для Черні-

гівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2009 2010 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 Фактичний запас платоспроможності страхової компанії F 11478,40 11478,40 13429,73 13200,16 

2 Страхові премії, належні перестраховикам 
k

i
pip SS

1

 12830,30 18162,40 15011,45 20886,76 

3 
Cума страхових виплат, що компенсуються пе-
рестраховиками згідно з укладеними договора-
ми перестрахування 

l

j
pjp BB

1

 450,20 450,20 526,73 517,73 

4 Складова нормативного запасу платоспромож-
ності розрахована на основі страхових премій 

)( 12111 pShShN  2114,51 1634,62 2473,97 1879,80 

5 Складова нормативного запасу платоспромож-
ності розрахована на основі страхових виплат 

)( 22212 pBhBhN  916,06 916,06 1071,79 1053,47 

6 Нормативний запас платоспроможності 21,max NNNNL  2114,51 1634,62 2473,97 1879,81 

7 Рівень платоспроможності для ризикового 
страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 9363,90 15143,78 10963,90 17393,78 
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Рис. К.1. Застосування інструментарію «Пошук рішення», вбудованого в MS Excel, з метою визначення оптимального 

рівня платоспроможності Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» за 2009 р.
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Таблиця К.4 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2010 рр. для ПАТ 

«Страхова компанія «Скайд», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2003 2004 2005 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 
Фактичний запас платоспромож-
ності страхової компанії F 7633,00 7633,00 12194,30 12194,30 12831,27 12831,27 

2 
Страхові премії, належні пере-
страховикам 

k

i
pip SS

1
 946,50 1921,5 4752,20 5423,80 6469,60 14177,60 

3 

Cума страхових виплат, що ком-
пенсуються перестраховиками 
згідно з укладеними договорами 
перестрахування 

 
l

j
pjp BB

1
 95,00 95,0 664,60 664,60 102,70 102,70 

4 
Складова нормативного запасу 
платоспроможності, розрахована 
на основі страхових премій 

 
)( 12111 pShShN  260,69 172,94 548,59 488,14 1969,70 1275,98 

5 
Складова нормативного запасу 
платоспроможності, розрахована 
на основі страхових виплат 

 
)( 22212 pBhBhN  37,86 37,86 179,61 179,61 124,94 124,94 

6 
Нормативний запас платоспро-
можності 

21,max NNNNL  260,69 172,94 548,59 488,14 1969,70 1275,98 

7 
Рівень платоспроможності для 
ризикового страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 
8279,32 8367,07 11645,71 11706,16 10861,57 11555,29 
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Таблиця К.5 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2010 рр. для ПАТ 

«Страхова компанія «Скайд», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2006 2007 2008 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 
Фактичний запас платоспромо-
жності страхової компанії F 43658,50 43658,50 58086,20 58086,20 65833,60 65833,60 

2 
Страхові премії, належні пере-
страховикам 

k

i
pip SS

1
 8325,00 61532,40 20772,20 20772,20 12102,10 27210,00 

3 

Cума страхових виплат, що 
компенсуються перестрахови-
ками згідно з укладеними дого-
ворами перестрахування 

 
l

j
pjp BB

1
 352,00 352,00 908,50 908,50 639,30 639,30 

4 
Складова нормативного запасу 
платоспроможності, розрахова-
на на основі страхових премій 

 
)( 12111 pShShN  10326,58 5537,92 9176,26 9176,26 3808,61 2448,90 

5 
Складова нормативного запасу 
платоспроможності, розрахова-
на на основі страхових виплат 

 
)( 22212 pBhBhN  274,40 274,40 397,84 397,84 887,45 887,45 

6 
Нормативний запас платоспро-
можності 

21,max NNNNL  10326,58 5537,92 9176,26 9176,26 3808,61 2448,90 

7 
Рівень платоспроможності для 
ризикового страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 

33331,92 38120,58 48909,94 48909,94 62024,99 63384,70 
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Таблиця К.6 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2010 рр. для ПАТ 

«Страхова компанія «Скайд», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2009 2010 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 Фактичний запас платоспроможності страхової 
компанії F 12174,02 12174,02 18429,73 18429,73 

2 Страхові премії, належні перестраховикам 
k

i
pip SS

1
 13600,12 20123,40 17011,45 30250,01 

3 
Cума страхових виплат, що компенсуються 
перестраховиками згідно з укладеними догово-
рами перестрахування 

l

j
pjp BB

1
 520,20 520,20 1026,73 1026,73 

4 Складова нормативного запасу платоспромож-
ності, розрахована на основі страхових премій 

)( 12111 pShShN  2398,20 1811,11 3913,97 2722,50 

5 Складова нормативного запасу платоспромож-
ності, розрахована на основі страхових виплат 

)( 22212 pBhBhN  1017,72 1017,72 2046,79 2046,79 

6 Нормативний запас платоспроможності 21,max NNNNL  2398,20 1811,11 3913,97 2722,50 

7 Рівень платоспроможності для ризикового 
страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 9775,82 10362,92 14515,76 15707,23 
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Рис. К.2. Градація рівня платоспроможності ПАТ «Страхова компанія 

«Скайд» залежно від встановлених гранично допустимих меж за 2003-2010 рр. 

 

Таблиця К.7 

Аналіз математичної моделі оцінки рівня платоспроможності ПАТ 

«Страхова компанія «Скайд» на чутливість коливань вхідних даних 

Чутливість 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середнє значення 
∆x = 0,5% 0,0051 0,0184 0,0268 0,0112 0,0191 0,0088 0,0626 0,0527 0,0256 
∆x = 1% 0,0103 0,0367 0,0536 0,0225 0,0382 0,0176 0,1252 0,1055 0,0512 
∆x = 2% 0,0206 0,0735 0,1072 0,0450 0,0764 0,0351 0,2504 0,2109 0,1024 
∆x = 3% 0,0309 0,1102 0,1608 0,0674 0,1147 0,0527 0,3756 0,3164 0,1536 
∆x = 5% 0,0514 0,1836 0,2680 0,1124 0,1911 0,0878 0,6260 0,5274 0,2560 
∆x = 10% 0,1029 0,3673 0,5361 0,2248 0,3822 0,1756 1,2521 1,0547 0,5120 
∆x = 15% 0,1543 0,5509 0,8041 0,3372 0,5733 0,2634 1,8781 1,5821 0,7679 
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Рис. К.3. Точечна та інтервальна оцінка рівня платоспроможності ПАТ 

«Страхова компанія «Скайд» протягом 2003-2010 рр. 

високий рівень  
платоспроможності 

(від 34227,74 до 68455,48) 

достатній рівень 
платоспроможності 
(від 0 до 34227,74) 

мінімальний рівень 
платоспроможності 

(дорівнює 0) 

критичний рівень 
платоспроможності 

(менше 0) 
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Таблиця К.8 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2009 рр. ТДВ 

«Страхова компанія «Надія», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2003 2004 2005 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 Фактичний запас платоспро-
можності страхової компанії F 768,6 768,6 3658,29 3658,29 3849,38 3849,38 

2 Страхові премії, належні пе-
рестраховикам 

k

i
pip SS

1
 520,58 960,75 2613,71 2711,90 3558,28 7088,80 

3 

Cума страхових виплат, що 
компенсуються перестрахо-
виками згідно з укладеними 
договорами перестрахування 

 
l

j
pjp BB

1
 23,75 23,75 166,15 166,15 25,68 25,68 

4 

Складова нормативного за-
пасу платоспроможності, 
розрахована на основі стра-
хових премій 

 
)( 12111 pShShN  126,08 86,47 252,91 244,07 955,74 637,99 

5 

Складова нормативного за-
пасу платоспроможності, 
розрахована на основі стра-
хових виплат 

 
)( 22212 pBhBhN  9,46 9,46 44,90 44,90 31,24 31,24 

6 Нормативний запас плато-
спроможності 

21,max NNNNL  126,08 86,47 252,91 244,07 955,74 637,99 

7 Рівень платоспроможності 
для ризикового страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 642,52 682,13 3405,38 3414,22 2893,64 3211,39 
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Таблиця К.9 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2009 рр. ТДВ 

«Страхова компанія «Надія», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2006 2007 2008 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 Фактичний запас платоспромо-
жності страхової компанії F 13097,55 13097,55 17425,86 17425,86 12133,76 12133,76 

2 Страхові премії, належні пере-
страховикам 

k

i
pip SS

1
 4578,75 30766,20 11424,71 30682,65 6367,20 9547,50 

3 

Cума страхових виплат, що 
компенсуються перестрахови-
ками згідно з укладеними дого-
ворами перестрахування 

 
l

j
pjp BB

1
 88,00 88,00 227,13 227,13 18,84 9,06 

4 
Складова нормативного запасу 
платоспроможності, розрахова-
на на основі страхових премій 

 
)( 12111 pShShN  5125,83 2768,96 4494,65 2761,44 1145,50 859,28 

5 
Складова нормативного запасу 
платоспроможності, розрахова-
на на основі страхових виплат 

 
)( 22212 pBhBhN  68,60 68,60 99,46 99,46 26,15 28,60 

6 Нормативний запас платоспро-
можності 

21,max NNNNL  5125,83 2768,96 4494,65 2761,44 1145,50 859,28 

7 Рівень платоспроможності для 
ризикового страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 

7971,72 10328,59 12931,21 14664,42 10988,25 11274,48 
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Таблиця К.10 

Масив вхідних даних проведення оцінки рівня платоспроможності страховика протягом 2003-2009 рр. ТДВ 

«Страхова компанія «Надія», тис. грн. 

№ Показники Умовні позначення 
Рік 

2009 2010 
Реальне Оптимальне Реальне Оптимальне 

1 Фактичний запас платоспроможності страхової 
компанії F 1690,81 1690,81 8503,93 8503,93 

2 Страхові премії, належні перестраховикам 
k

i
pip SS

1
 8698,20 13989,80 10206,87 20267,51 

3 
Cума страхових виплат, що компенсуються 
перестраховиками згідно з укладеними догово-
рами перестрахування 

l

j
pjp BB

1
 248,30 248,30 328,55 328,55 

4 Складова нормативного запасу платоспромож-
ності, розрахована на основі страхових премій 

)( 12111 pShShN  1735,33 1259,08 2729,53 1824,08 

5 Складова нормативного запасу платоспромож-
ності, розрахована на основі страхових виплат 

)( 22212 pBhBhN  485,77 485,77 829,39 829,39 

6 Нормативний запас платоспроможності 21,max NNNNL  1735,33 1259,08 2729,53 1824,08 

7 Рівень платоспроможності для ризикового 
страхування max

)(

);(
max

1
2221

1
1211

l

j
pj

k

i
pi

ANL

BhBh

ShSh

ZNAR

 -44,51 431,73 5774,40 6679,85 
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Рис. К.4. Градація рівня платоспроможності ТДВ «Страхова компанія 

«Надія» залежно від встановлених гранично допустимих меж за 2003-

2010 рр. 

Таблиця К.11 

Аналіз математичної моделі оцінки рівня платоспроможності ТДВ 

«Страхова компанія «Надія» на чутливість коливань вхідних даних 

Чутливість 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Середнє 
значення 

∆x = 0,5% 0,0365 0,0345 0,0553 0,0258 0,0398 0,0261 -8,7930 0,0795 -1,0619 
∆x = 1% 0,0729 0,0691 0,1107 0,0517 0,0795 0,0522 -17,5860 0,1591 -2,1239 
∆x = 2% 0,1458 0,1382 0,2213 0,1034 0,1590 0,1043 -35,1721 0,3182 -4,2477 
∆x = 3% 0,2188 0,2072 0,3320 0,1551 0,2385 0,1565 -52,7581 0,4773 -6,3716 
∆x = 5% 0,3646 0,3454 0,5534 0,2585 0,3976 0,2608 -87,9302 0,7954 -10,6193 

∆x = 10% 0,7292 0,6908 1,1067 0,5169 0,7951 0,5215 -175,8604 1,5908 -21,2387 
∆x = 15% 1,0938 1,0362 1,6601 0,7754 1,1927 0,7823 -263,7907 2,3863 -31,8580 
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Рис. К.5. Точечна та інтервальна оцінка рівня платоспроможності ТДВ 

«Страхова компанія «Надія» протягом 2003-2010 рр. 

високий рівень  
платоспроможності 

(від 14664,42 до 7332,21) 

достатній рівень 
платоспроможності 
(від 0 до 14664,42) 

мінімальний рівень 
платоспроможності 

(дорівнює 0) 

критичний рівень 
платоспроможності 

(менше 0) 
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Таблиця К.12 

Вхідні дані для проведення оптимізації структури портфелю Чернігівської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» 

Показники Умовні позначення 

Види страхування 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 
ві

дп
ов

ід
ал

ьн
ос

ті
 

О
со

би
ст
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ст

ра
ху

ва
нн

я 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 т
ра

нс
-

по
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С
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 ф
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-
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 с
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ах
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ан
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ня
 

С
тр

ах
ув

ан
ня

 в
ід

 
не

щ
ас

ни
х 

ви
па

дк
ів

 

 
Визначення середньої імовірності настання страхових випадків в цілому за страховим портфелем  

i i
ii

i i
iiii

yx

ypxp
p  

ймовірність настання страхових випадків 
за і-м підвидом страхування (пасивне пе-
рестрахування) 

 
ip  0,12 0,08 0,55 0,26 0,90 0,02 0,46 

ймовірність настання страхових випадків 
за і-м підвидом страхування страхування 
(активне перестрахування) 

 
ip  0,06 0,08 0,17 0,39 0,03 0,25 0,45 

Визначення коефіцієнту варіації 2
2

22 )()(

i i
ii

i
i

ii
i

i

yxp

yppxpp
V  

середня ймовірність настання страхових 
випадків в цілому за страховим портфе-
лем 

 
p  

0,09 0,08 0,36 0,32 0,47 0,14 0,46 
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Продовж. табл. К.12 
Визначення вартості договору при пасивному перестрахуванні 

rt
brptpBp eVSpTBHpz )()()( 1  

ймовірність того, що уклавши договір 
перестрахування, страхова компанія сфо-
рмує збалансований страховий портфель 
і, відповідно, отримає прибуток, що хара-
ктеризується вектором B , част. од. 

 
 

)( 1HpB  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

сума страхових виплат, що компенсують-
ся перестраховиками згідно з укладеними 
договорами перестрахування, тис. грн. 

 
pB  164,60 325,00 191,00 269,00 201,00 209,00 189,00 

тантьєма, тис. грн. T  1,79 0,75 3,86 0,85 1,93 2,88 1,71 
ймовірність того, що в t -й період часу 
буде прийняте рішення про укладання 
договору перестрахування, част. од. 

 
tp  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

страхові премії, належні перестрахови-
кам, тис. грн. 

 

pS  6523,24 562,00 4965,00 5260,00 7637,00 7092,00 3165,00 

комісія, сплачена брокерам за надання 
послуг щодо укладання договору пере-
страхування, тис. грн. 

 
brV  6,94 7,97 9,81 7,93 5,96 4,95 4,48 

безризикова ставка дохідності, част. од. r  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
період часу прийняття рішення про укла-
дання договору перестрахування, рік 

 

t  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

вартість договору при пасивному пере-
страхуванні, тис. грн. 

 

pz  -3096,76 -96,55 -2320,13 -2426,48 -3624,77 -3353,75 -1438,93 

середнє значення вартість договору при 
пасивному перестрахуванні, тис. грн. 

 

pz  -2336,77 

Вартість договору при активному перестрахуванні 
rt

bretpBa eVTIpIHpz )()( 1  
страхові премії, отримані в перестраху-
вання, тис. грн. 

 

pI  3452,00 3188,00 3124,00 3902,00 4082,00 2738,00 3671,00 
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Продовж. табл. К.12 
страхові виплати за укладеними пере-
страховими договорами 

 

eI  
 

2123,00 1076,00 2218,00 2289,00 1568,00 1647,00 1560,00 

вартість договору при активному пере-
страхуванні 

 

az  621,94 1005,68 414,62 761,12 1202,70 505,29 1005,19 

середнє значення вартість договору при 
активному перестрахуванні, тис. грн. 

 

az  788,08 

Визначення рівня дохідності портфеля страхової компанії 

i i

K
iiaiai

K
iaiai

i i

K
iipipi

K
ipipi gzgzgzgz ii 11 11 )()()()(D  

доходність страхової компанії з ураху-
ванням проведення активного перестра-
хування 

i

K
iiaiai

i

K
iaiai

gz

gz i

11)(

)(D
 8657,00 8732,92 5290,50 8664,20 8430,48 14389,40 3646,70 

доходність страхової компанії з ураху-
ванням проведення пасивного перестра-
хування 

i

K
iipipi

i

K
ipipi

gz

gz i

11)(

)(D
 4872,50 2923,63 1513,70 5471,70 6937,00 5366,44 3461,32 

частина страхових премій, переданих у 
перестрахування (прийнятих від пере-
страхування), за і-м видом страхування 

 
i  

13130,6 9626,76 8188,78 12572,55 13036,98 19323 5697,25 

5627,4 2715,24 1677,22 6192,45 6716,02 6441 3067,75 
частина страхових виплат, сплачених пе-
рестраховикам (прийнятих від перестра-
ховиків), за і-м видом страхування 

 
i  3467,00 1054,00 2734,00 5347,00 8457,00 13469,00 8463,00 

рівень доходності окремих видів страху-
вання 

 

D  13529,50 11656,55 6804,20 14135,90 15367,48 19755,85 7108,02 
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Таблиця К.13  

Вхідні дані для проведення оптимізації структури портфелю ПАТ «Страхова компанія «Скайд» 

Показники Умовні позначення 

Види страхування 
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Визначення середньої імовірності настання страхових випадків в цілому за страховим портфелем  

i i
ii

i i
iiii

yx

ypxp
p  

ймовірність настання страхових випад-
ків за і-м підвидом страхування (пасив-
не перестрахування) 

 

ip  0,23 0,75 0,03 0,30 0,10 0,14 0,87 

ймовірність настання страхових випад-
ків за і-м підвидом страхування страху-
вання (активне перестрахування) 

 

ip  0,45 0,83 0,89 0,39 0,37 0,70 0,75 

Визначення коефіцієнту варіації 2
2

22 )()(

i i
ii

i
i

ii
i

i

yxp

yppxpp
V  

середня ймовірність настання страхових 
випадків в цілому за страховим портфе-
лем 

 

p  0,34 0,79 0,46 0,34 0,23 0,42 0,81 
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Продовж. табл. К.13 
Визначення вартості договору при пасивному перестрахуванні 

rt
brptpBp eVSpTBHpz )()()( 1  

ймовірність того, що уклавши договір 
перестрахування страхова компанія 
сформує збалансований страховий 
портфель і відповідно отримає прибу-
ток, що характеризується вектором B , 
част. од. 

 
 

)( 1HpB  
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

сума страхових виплат, що компенсу-
ються перестраховиками згідно з укла-
деними договорами перестрахування, 
тис. грн. 

 
pB  225,88 446,00 262,11 369,15 275,83 286,81 259,37 

тантьєма, тис. грн. T  1,67 0,96 3,34 1,03 2,28 1,18 2,02 
ймовірність того, що в t -й період часу 
буде прийняте рішення про укладання 
договору перестрахування, част. од. 

tp  
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

страхові премії, належні перестрахови-
кам, тис. грн. 

 

pS  8951,90 771,24 6813,51 7218,34 10480,32 9732,41 4343,36 

комісія, сплачена брокерам за надання 
послуг щодо укладання договору пере-
страхування, тис. грн. 

 
brV  7,86 8,74 10,57 6,47 7,35 6,64 5,86 

безризикова ставка дохідності, част. од. r  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
період часу прийняття рішення про ук-
ладання договору перестрахування, рік 

 
t  

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

вартість договору при пасивному пере-
страхуванні, тис. грн. 

 

pz  -4249,71 -132,50 -3183,93 -3329,88 -4974,30 -4602,38 -1974,66 

середнє значення вартість договору при 
пасивному перестрахуванні, тис. грн. 

 

pz  -3206,76 
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Продовж. табл. К.13 
Вартість договору при активному перестрахуванні 

rt
bretpBa eVTIpIHpz )()( 1  

страхові премії, отримані в перестраху-
вання, тис. грн. 

 

pI  
 

4453,08 4112,52 4029,96 5033,58 5265,78 3532,02 4735,59 

страхові виплати за укладеними пере-
страховими договорами 

 

eI  2738,67 1388,04 2861,22 2952,81 2022,72 2124,63 2012,40 

вартість договору при активному пере-
страхуванні 

 

az  802,30 1297,33 534,86 981,84 1551,48 651,82 1296,70 

середнє значення вартість договору при 
активному перестрахуванні, тис. грн. 

 

az  
1016,62 

 
Визначення рівня дохідності портфеля страхової компанії 
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ipipi gzgzgzgz ii 11 11 )()()()(D  

доходність страхової компанії з ураху-
ванням проведення активного перестра-
хування 

i

K
iiaiai

i

K
iaiai

gz

gz i

11)(

)(D
 11513,81 11614,78 7036,37 11523,39 11212,54 19137,90 4850,11 

доходність страхової компанії з ураху-
ванням проведення пасивного перестра-
хування 

i

K
iipipi

i

K
ipipi

gz

gz i

11)(

)(D
 6480,43 3888,43 2013,22 7277,36 9226,21 7137,37 4603,56 

частина страхових премій, переданих у 
перестрахування (прийнятих від пере-
страхування), за і-м видом страхування 

 
i  

17463,70 12803,59 10891,08 16721,49 17339,18 25699,59 7577,34 

7653,26 3692,73 2281,02 8421,73 9133,79 8759,76 4172,14 
частина страхових виплат, сплачених 
перестраховикам (прийнятих від пере-
страховиків), за і-м видом страхування 

 
i  4715,12 1433,44 3718,24 7271,92 11501,52 18317,84 11509,68 

рівень доходності окремих видів стра-
хування 

 

D  18400,12 15852,91 9253,71 19224,82 20899,77 26867,96 9666,91 
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Таблиця К.14 

Вхідні дані для проведення оптимізації структури портфелю ТДВ «Страхова компанія «Надія» 

Показники Умовні позначення 

Види страхування 
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Визначення середньої імовірності настання страхових випадків в цілому за страховим портфелем  

i i
ii

i i
iiii

yx

ypxp
p  

ймовірність настання страхових випадків 
за і-м підвидом страхування (пастивне 
перестрахування) 

 

ip  0,04 0,25 0,67 0,44 0,33 0,24 0,58 

ймовірність настання страхових випадків 
за і-м підвидом страхування страхування 
(активне перестрахування) 

 

ip  0,48 0,24 0,58 0,30 0,49 0,72 0,92 

Визначення коефіцієнту варіації 2
2

22 )()(

i i
ii

i
i

ii
i

i

yxp

yppxpp
V  

середня ймовірність настання страхових 
випадків в цілому за страховим портфе-
лем 

 

p  0,26 0,24 0,62 0,37 0,41 0,48 0,75 
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Продовж. табл. К.14 
Визначення вартості договору при пасивному перестрахуванні 

rt
brptpBp eVSpTBHpz )()()( 1  

ймовірність того, що уклавши договір 
перестрахування страхова компанія сфо-
рмує збалансований страховий портфель 
і відповідно отримає прибуток, що хара-
ктеризується вектором B , част. од. 

 
 

)( 1HpB  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

сума страхових виплат, що компенсу-
ються перестраховиками згідно з укла-
деними договорами перестрахування, 
тис. грн. 

 

 
pB  104,23 205,80 120,94 170,34 127,28 132,34 119,68 

тантьєма, тис. грн. T  4,84 6,58 8,52 6,72 4,03 5,85 3,16 
ймовірність того, що в t -й період часу 
буде прийняте рішення про укладанні 
договору перестрахування, част. од. 

 
tp  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

страхові премії, належні перестрахови-
кам, тис. грн. 

 

pS  4130,62 355,87 3143,92 3330,72 4835,88 4490,77 2004,13 

комісія сплачена брокерам за надання 
послуг щодо укладання договору пере-
страхування, тис. грн. 

 
brV  3,16 1,98 3,95 1,38 2,28 2,08 1,12 

безризикова ставка дохідності, част. од. r  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
період часу прийняття рішення про ук-
ладання договору перестрахування, рік 

 

t  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

вартість договору при пасивному пере-
страхуванні, тис. грн. 

 

pz  -1960,92 -61,14 -1469,15 -1536,49 -2295,27 -2123,65 -911,15 

середнє значення вартість договору при 
пасивному перестрахуванні, тис. грн. 

 

pz  -1479,68 

Вартість договору при активному перестрахуванні 
rt

bretpBa eVTIpIHpz )()( 1  
страхові премії, отримані в перестраху-
вання, тис. грн. 

 

pI  2002,16 1849,04 1811,92 2263,16 2367,56 1588,04 2129,18 
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Продовж. табл. К.15 
страхові виплати за укладеними пере-
страховими договорами 

 

eI  1231,34 624,08 1286,44 1327,62 909,44 955,26 904,80 

вартість договору при активному пере-
страхуванні 

 

az  360,73 583,29 240,48 441,45 697,57 293,07 583,01 

середнє значення вартість договору при 
активному перестрахуванні, тис. грн. 

 

az  457,08 

Визначення рівня дохідності портфеля страхової компанії 

i i
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K
ipipi gzgzgzgz ii 11 11 )()()()(D  

доходність страхової компанії з ураху-
ванням проведення активного перестра-
хування 

i

K
iiaiai

i

K
iaiai

gz

gz i

11)(

)(D
 5713,62 5763,73 3491,73 5718,37 5564,12 9497,00 2406,82 

доходність страхової компанії з ураху-
ванням проведення пасивного перестра-
хування 

i

K
iipipi

i

K
ipipi

gz

gz i

11)(

)(D
 3215,85 1929,60 999,04 3611,32 4578,42 3541,85 2284,47 

частина страхових премій, переданих у 
перестрахування (прийнятих від пере-
страхування), за і-м видом страхування 

i  8666,20 6353,66 5404,59 8297,88 8604,41 12753,18 3760,19 

3432,71 1656,30 1023,10 3777,39 4096,77 3929,01 1871,33 
частина страхових виплат, сплачених 
перестраховикам (прийнятих від пере-
страховиків), за і-м видом страхування 

 
i  2114,87 642,94 1667,74 3261,67 5158,77 8216,09 5162,43 

рівень доходності окремих видів страху-
вання 

 

D  8253,00 7110,50 4150,56 8622,90 9374,16 12051,07 4335,89 
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Додаток Л 

Довідки про результати впровадження дисертаційного дослідження 
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