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Будучи важливим сегментом фінансової системи країни, страхування 



відіграє суттєву роль у процесі розвитку національної економіки. Воно виконує 

функцію відшкодування збитків, соціальну, інвестиційну та попереджувальну 

функції. В той же час виконання цих функцій залежить від фінансової стійкості 

страхових компаній, яка зумовлена багатьма внутрішніми і зовнішніми 

впливами. Саме тому на порядок денний для страхової організації постає 

питання вироблення стратегії своєї діяльності та визначення тактичних дій з 

урахуванням значної кількості факторів, що визначають фінансову стійкість. 

Особливого значення набуває дана проблема для страхового ринку України, 

який функціонує в умовах світової фінансової кризи та зазнає дії багатьох 

негативних чинників. 

Серед дослідників не існує єдиної думки щодо класифікації факторів, які 

впливають на фінансову стійкість страхової компанії. Одні з них пропонують 

виокремити внутрішні фактори, які піддаються впливам та коригуванню з боку 

самої компанії,  та зовнішні, що формуються під впливом зовнішніх обставин і 

повинні враховуватися в процесі діяльності. До внутрішніх факторів 

зараховуються: загальна стратегія компанії та корпоративна культура, рівень і 

пріоритети фінансового менеджменту, організаційна структура компанії, 

структура збалансованості страхового портфеля, тарифна політика, обсяг 

власного капіталу, обсяги клієнтської бази та її стійкість, склад та рівень 

страхових резервів, політика перестрахування, стан регіональної мережі, 

кваліфікація персоналу, а також строки роботи на ринку та ділова репутація [1, 

с. 33]. 

Враховуючи той факт, що страхова організація не може бути стійкою до 

всіх зазначених факторів, важливим є визначення пріоритетних напрямів 

діяльності шляхом правильного регулювання, прогнозування та управління. 

Науковці пропонують звертати увагу на основні складові забезпечення 

фінансової стійкості страхової компанії, такі як власний капітал, страхові 

резерви, перестрахування, інвестиційна діяльність, тарифна політика, і 

наголошують на важливості управління ними з метою забезпечення ефективної 

діяльності на страховому ринку [2, с. 209]. Зокрема, великого значення у 

діяльності страховика надається страховому тарифу, який вважається 



основоположним чинником його фінансової стійкості. При цьому 

наголошується, що тарифоутворюючим фактором є франшиза, за допомогою 

підвищення якої вдається знизити величину тарифної ставки та в результаті 

залучити більшу кількість клієнтів [1, с. 33]. 

З метою підвищення ефективності діяльності, а отже і фінансової 

стійкості, страхова організація повинна враховувати інтереси протилежної 

сторони – страхувальника. Тому на постійну увагу заслуговують відповідність 

умов страхування реальним потребам страхувальника, 

конкурентоспроможність і прийнятну для страхувальника вартість страхового 

продукту, зручність придбання полісу чи укладання договору, якість юридичної 

підготовки договорів страхування з урахуванням інтересів клієнта, імідж та 

доброзичливість персоналу, комфортність приміщення для роботи з клієнтами 

та привабливе оформлення документів і рекламно-інформаційних матеріалів [2, 

с. 210-211]. 

Зовнішніми факторами впливу на фінансову стійкість страхової організації 

є порядок ліцензування та інвестування страхових резервів, підходи до 

визначення маржі платоспроможності, регулювання перестрахувальних 

операцій, антимонопольне регулювання та податкове законодавство, 

регулювання страхових тарифів, ризики природних катаклізмів, соціально-

політична ситуація в країні, інфляційні процеси, рівень конкуренції на 

страховому ринку і рівень страхової культури. 

На увагу заслуговує думка вчених, які класифікують фактори на такі, що 

гальмують страхову справу, й ті, що стимулюють її розвиток, а отже і сприяють 

фінансовій стійкості страховика. Уповільнюють розвиток страхової діяльності в 

Україні відсутність чіткої цілеспрямованої державної політики щодо розвитку 

страхування, фінансово-економічна нестабільність, недосконалість страхового 

законодавства, низька страхова культура населення, слабкість податкових 

стимулів, відсутність надійності інвестування, недостатня розвиненість 

інформаційної мережі, підготовки кадрів, аудиторської служби та фінансово-

кредитної системи в цілому. Негативними явищами є також висока 

концентрація страхових послуг у столичному регіоні, зростання кількості 



тіньових операцій, випадків шахрайства та кримінальних протиправних дій. 

Позитивною тенденцією у страховій справі дослідники вважають 

концентрацію капіталу в умовах глобалізації страхового простору. На їх думку 

в результаті цього процесу страхові компанії підвищують ефективність 

функціонування, розширюють сфери діяльності та закріплюють конкурентні 

позиції, скорочують витрати, покращують якість менеджменту, збільшують 

свою частку на ринку, підвищують ринкову вартість акцій та максимально 

використовують ефект від збільшення масштабів операцій [3, с. 116-117]. 

Фінансову стійкість страхової компанії вчені вважають об’єктом 

стратегічного аналізу і при його здійсненні пропонують враховувати специфіку 

страхового бізнесу. До особливостей вони зараховують віддаленість у часі 

виконання фінансових зобов’язань та невизначеність їх розмірів; зміну 

параметрів середовища на момент виконання страховиком своїх фінансових 

зобов’язань та порушення у зв’язку з цим його стійкості; необхідність 

виконання страховою організацією страхових зобов’язань та зобов’язань, які 

виникають у страховика в процесі здійснення ним інвестиційної і фінансової 

діяльності [4]. 

Враховуючи великий спектр факторів впливу на фінансову стійкість 

страхової компанії варто звернути увагу на рекомендації щодо організації 

системи контролю за її рівнем. Вирішенню даної проблеми сприятиме, на 

думку дослідників, побудова системи моніторингу найважливіших поточних 

результатів діяльності в умовах динамічного середовища та виявлення 

відхилень фактичних показників від передбачуваних. Виявлення причин 

відхилень і розробка відповідних пропозицій щодо коригування окремих 

напрямів діяльності дасть можливість нормалізувати ситуацію і підвищити 

ефективність діяльності страхової компанії [5]. 

В сучасних умовах функціонування страхового ринку України однією з 

актуальних проблем є забезпечення фінансової стійкості страхових компаній з 

урахуванням факторів, що впливають на її забезпечення. Саме фінансова 

стійкість дозволить ефективно здійснювати управління власними фінансовими 

ресурсами, забезпечить виконання зобов’язань у повному обсязі та дозволить 



успішно реалізувати стратегічні цілі діяльності. 
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