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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

План 

1.1. Необхідність і суть страхового менеджменту 

1.2. Цілі і завдання страхового менеджменту 

1.3. Функції страхового менеджменту 

1.4.  Правові основи страхового менеджменту 
 

1.1. Необхідність і суть страхового менеджменту 

Страховий бізнес, як і всіляка інша підприємницька діяльність, потребує 
управління в плануванні, організації, регулюванні і контролі. При цьому 
йдеться про діяльність пов'язаною з формуванням і використанням ресурсів 
страхового фонду, що обертаються у сфері товарно-грошових відносин. 

Ресурси страхового фонду формують і використовують страхові організації, 
серед яких вирішальна роль належить акціонерним страховим компаніям. 

Через ці страхові компанії проходять крупні грошові потоки, що 

відображають виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного 

продукту. У сучасних умовах страхові компанії виступають на специфічному 
страховому ринку, де пропонують клієнтурі різноманітні страхові продукти і 
послуги. На страховій діяльності позначається весь хід відтворювального 

процесу, різні макроекономічні показники розвитку виробництва і обігу. 
Увага до управління акціонерними страховими компаніями виступає 
фундаментальною передумовою ефективного функціонування системи 

страхування в загальнонаціональних масштабах. 
Діяльність акціонерної страхової компанії в умовах ринкової економіки 

вимагає високого рівня організації, без якого неможливе досягнення мети, що 
стоїть перед цим страховиком, забезпечення його конкурентоспроможності і 
ефективності діяльності. Специфіка сфери управління в страховому бізнесі 
зумовлює необхідність виділення в менеджменті його особливого напряму — 

страхового менеджменту. У найбільш загальній формі об'єктом управління в 
страховому менеджменті виступає сукупний страховий фонд, призначений для 
відшкодування можливого збитку. Страховий менеджмент є складовою системи 

страхування, що діє в країні, куди входять інституційні суб'єкти, формуючі 
фінансові ресурси страхового фонду (недержавні пенсійні фонди, акціонерні 
страхові компанії, товариство взаємного страхування, страхові пули). 

У вузькому розумінні слова страховий менеджмент є управління 
діяльністю акціонерною страховою компанією, що функціонує в умовах 

конкурентного економічного середовища, яке включає постановку цілей, 

вибирання засобів і розробку методів їх досягнення. Ефективний менеджмент 
створює основу для економічного процвітання страхової компанії 
акціонерного типу в умовах страхового ринку, що склався. Страхувальник 
через конкретні мотиви і переваги, опосередковані страховим інтересом, 

визначає реальний бізнес страхувальника. Опираючись на наявні страхові 
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інтереси, страхова компанія створює певний пакет страхових продуктів, 
орієнтований на задоволення запитів страхувальників.  
Таким чином, страховий менеджмент - це професійне управління 

страховою діяльністю страхової компанії, яке здійснюється в умовах 

ринкових відносин і направлене на отримання максимального прибутку при 

раціональному використанні всіх наявних ресурсів. Страховий менеджмент 
вивчає найбільш раціональні технології управління страховими компаніями, 

а також управління іншими професійними учасниками страхового ринку. 
 

1.2. Цілі і завдання страхового менеджменту 

Цілі страхового менеджменту обумовлені цілями функціонування 
акціонерної страхової компанії в умовах певного економічного середовища 
(страхового ринку). Можна виділити загальні (економічні) і специфічні 
(соціальні) цілі страхового менеджменту. 
Ці цілі визначено у статуті страхувальника. Вони формулюються як 

захист майнових інтересів юридичних і фізичних осіб шляхом здійснення 
страхової діяльності, направленої на отримання| прибутку на вкладений 

капітал на користь акціонерів акціонерної страхової компанії.  
Суть страхового менеджменту розкривається в його функціях. Функції 

страхового менеджменту – це конкретні види управлінської діяльності, які 
здійснюються спеціальними прийомами і способами, а також відповідна 
організація роботи та контроль діяльності страхової компанії. 
Найбільш загальними функціями є планування, організація, мотивація і 

контроль. Реалізація сукупності цих функцій представляє суть процесу 
управління страховою компанією. Функції забезпечуються двома типами  

процесів – інформаційними комунікаціями і прийняттям управлінських 

рішень. Планування є початковим етапом процесу управління. Його 

реалізація передбачає прийняття рішення про те, що, як, коли і кому потрібно 

зробити. За допомогою функції планування досягається єдність і координація 
зусиль персоналу страхової компанії. Решта функцій забезпечує реалізацію 

встановленого плану. 
Функція організації полягає в підготовці всього необхідного для реалізації 

плану. Організація роботи передбачає поєднання в єдине ціле матеріально-

технічної і фінансової бази з трудовими ресурсами страхової компанії.  
Функція мотивації означає чітко сформоване у страхових працівників 

бажання виконати встановлені вимоги керівництва страхової компанії в 
повному обсязі з потрібною якістю. Забезпечується оптимізацією процесу дії: 
підтримка якнайкращого співвідношення між результатом і витратами на 
його досягнення. Основний засіб мотивації — це накази і розпорядження, що 

стосуються виконання роботи. 

Функція контролю забезпечує зіставлення запланованого і реально 

отриманого результату. Під поняттям контролю розуміють процес 
управління, направлений на виявлення кількісних і якісних відхилень від 
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запланованих показників. Найважливішими компонентами контролю 

служать встановлення стандартів, зіставлення досягнутого за деякий період з 
тим, що було заплановане, а також вказівка на способи виправлення помилок. 
Специфіка страхового менеджменту обґрунтовується особливостями страхової 

діяльності. Процес продажу страхових полісів завжди припускає  безпосередній 

контакт з майбутнім страхувальником, унаслідок  чого операційні технології 
насилу піддаються стандартизації. Робота страхового агента, на якого, в 
основному, лягає навантаження по укладанню договорів вимагає творчого підходу, 
а її результативність багато в чому визначається його особистими якостями, 

знаннями страхової справи, а також психології спілкування з потенційними 

страхувальниками. Страхові посередники виступають ланкою, що зв'язує 
страхувальника і страховика відповідним договором страхування, і тому володіють 
найбільшим об'ємом інформації про страхові інтереси і переваги клієнтури. Це 
зумовлює можливість виникнення нових організаційних форм продажу страхових 
полісів, сприяє формуванню страхової пропозиції, що відповідає наявним запитам 

клієнтури і привабливого для потенційних страхувальників.  
Цілі страхового менеджменту обумовлені цілями функціонування 

страхової організації. Ці цілі акціонерної страхової компанії можна поділити 

на економічні і соціальні. 
Є думка, що найважливішою економічною метою страхової компанії є 

забезпечення максимального прибутку. Такий підхід до економічної мети 

витікає з самої природи будь-якого бізнесу. 
Максимізація прибутку акціонерної страхової компанії часто розуміється 

однозначно: збільшення об'ємів надходження страхових платежів за рахунок 
зростання продажів страхових полісів і одночасне зниження витрат, 
пов'язаних із діяльністю страхової компанії і процесом обслуговування 
укладених договорів страхування.  
У розгорнотому плані економічна мета страхового менеджменту повинна 

полягати не в орієнтації на максимізацію поточного прибутку акціонерної 
страхової компанії, а на максимізацію його вартості, що включає отримання 
довгострокового прибутку, потенційне зростання обсягів страхових операцій,  

допустимій величині страхових ризиків відносно оцінених об'єктів 
страхування, підвищення ринкової вартості акцій акціонерної страхової 
компанії і стабільні дивіденди. 

Акціонерна страхова компанія є особливим комерційним підприємством, 

яка акумулює крупні грошові кошти своєї клієнтури у фінансові ресурси 

страхового фонду, призначені для забезпечення узятих перед клієнтами 

зобов'язань за укладеними договорами страхування. Зважаючи на специфіку 
страхового фонду, страховий менеджмент повинен бути орієнтований на 
забезпечення збереження ресурсної бази страхового фонду, маючи на увазі 
повне забезпечення зобов'язань перед страхувальниками, передбачених 
умовами укладених договорів страхування. Реалізація даної мети передбачає 
створення акціонерною страховою компанією системи управління поточною 
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ліквідністю, збалансованістю активів і зобов'язань по термінах і сумах, 
наявністю відповідних страхових резервів і системи оцінки страхових ризиків. 
Соціальні цілі страхового менеджменту передусім пов'язані з 

необхідністю якнайповнішого задоволення страхових потреб клієнтури 

страхової компанії, а також створення оптимального набору страхових 

продуктів, що відповідають наявним страховим інтересам. Одночасно 

повинен бути забезпечений відповідний страховий захист вказаних майнових 

інтересів, а також належний рівень обслуговування клієнтури акціонерної 
страхової компанії. Для цього система управління повинна мати в своєму 
розпорядженні маркетингові дослідження продуктового і цінового 

страхового ринку, відповідні інформаційні розробки, учбові програми, що 

дозволяють розвивати навики фахівців в спілкуванні з потенційними 

клієнтами акціонерної страхової компанії. 
Соціальний аспект цілей страхового менеджменту полягає також в 

конкретних економічних гарантіях малому і середньому бізнесу, а також 

створенні нових робочих місць у сфері страхування (страхова експертиза, 
страховий маркетинг, аквізиція тощо). У широкому економічному контексті 
акціонерна страхова компанія є суспільним інститутом, який покликаний тісно 
пов'язувати свою діяльність із загальним господарським розвитком і тим самим 

зміцнювати ресурсну основу подальшого розширення власних операцій. 

Економічні і соціальні цілі акціонерної страхової компанії визначають 
завдання страхового менеджменту. Серед основних завдань страхового 

менеджменту можна виділити наступні: 
- створення економічного механізму управління прибутковістю 

акціонерної страхової компанії, маючи на увазі управління об'ємом і 
структурою активних і пасивних операцій страхової компанії, вартістю акцій, 

а також доходами і витратами страхувальника; 
- управління ліквідністю при оптимізації прибутку, маючи на увазі 

управління грошовими потоками, організація контролю за станом 

високоліквідних активів, прогнозування ліквідної позиції страхової компанії; 
- управління ризиками, властивими конкретним об'єктам страхування, 

відносно яких відбувається укладення відповідних договорів страхування. 
Мається на увазі розробка методології оцінки різних страхових ризиків, ведення 
статистики страхових випадків та ризикових обставин що їх спровокували, 

стандартизація управлінських процедур відносно наявних страхових ризиків; 
- управління персоналом акціонерної страхової компанії, маючи на увазі 

добитися забезпечення максимальної реалізації його потенційних 

можливостей. Передбачається організація внутрішньо-фірмового навчання 
впровадження ефективної системи оплати праці і моральних стимулів, 
внутрішнього контролю (аудиту) і т. д.  
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1.3. Функції страхового менеджменту 

Функції страхового менеджменту містять у собі сутність і зміст 
управлінської діяльності страхової організації. 
Можна означити такі функції страхового менеджменту: ризикова, 

створення страхових фондів (резервів), заощадження коштів, інвестиційна. 
Превентивна (попередження страхового випадку, або зменшення 

наслідків страхової події). 
Ризикова (випадкова) функція. 
Страхування завжди прив'язане до ймовірного страхового випадку, тобто 

страхуванню притаманний випадковий характер відносин. При настанні 
обумовленого договором або законом страхового випадку страхувач 

звертається до страхувальника з вимогою відшкодувати наслідки ризику. 
Створення страхових фондів (резервів) та їх використання. 
Страхування стає можливим, якщо у страхувача є кошти для покриття 

збитків. Цей капітал створюється з внесків страхувальників, як плата за 
ризики, що беруть на свою відповідальність страхові компанії. 
Страхування передбачає замкнений перерозподіл збитку за допомогою 

спеціалізованого грошового страхового фонду" утвореного за рахунок 
страхових внесків. В процесі страхування виникають перерозподільні 
відносини з формування й використання цього фонду. Право на 
відшкодування збитку мають тільки ті особи, які є учасниками формування 
страхового фонду. Відшкодування збитку через зазначену функцію 

здійснюється фізичною чи юридичною особами у рамках наявних договорів 
страхування. Порядок відшкодування збитку визначається страховими 

компаніями (виходячи з умов договорів страхування) і регулюється 
державою (ліцензування страхової діяльності). 
Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному 

порядку. Держава, керуючись економічною та соціальною необхідністю 

регулює розвиток страхової справи у країні. 
Заощадження коштів. 
Страхування через функцію формування спеціалізованого страхового 

фонду виконує заощаджувально-ризикову функцію. Кожен учасник 
страхового процесу, при страхуванні життя, упевнений в одержанні 
матеріального забезпечення у разі нещасного випадку і після завершення 
терміну дії договору. Під час здійснення майнового страхування через 
функцію формування спеціалізованого страхового фонду не тільки 

розв'язується проблема відшкодування вартості постраждалого майна в 
межах страхових сум і умов, обговорених договором страхування, але й 

створюються умови для матеріального відшкодування частини вартості 
постраждалого майна. 
Сприяючи розвитку заощаджувальних видів страхування, держава дає 

змогу впливати на вирішення соціальних проблем. 
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Інвестиційна функція. 

Через формування страхового фонду розв'язується проблема інвестування 
тимчасово вільних засобів у банківські й інші комерційні структури, 

вкладання коштів у нерухомість, придбання цінних паперів тощо. З 

розвитком ринку у страхуванні незмінно буде удосконалюватися і 
розширюватися механізм використання тимчасово вільних засобів. 

Превентивна функція 

Попередження страхового випадку або зменшення наслідків страхової 
події передбачає широкий комплекс заходів, зокрема фінансування тих, що 

мають запобігати негативним наслідкам страхових випадків, стихійних лих. 
Сюди ж належить правовий вплив на страхувальника, закріплений в умовах 

укладеного договору страхування й орієнтований на його дбайливе ставлення 
до застрахованого майна.  

 

1.4. Правові основи страхового менеджменту 

Правове забезпечення страхування становлять законодавчі та нормативні 
акти, що регулюють страхову діяльність як у цілому, так і за окремими її 
напрямками. 

Система правового регулювання страхової діяльності містить норми, 

визначені: 
- Конституцією України; 

- міжнародними угодами, які підписала й ратифікувала Україна; 
- Цивільним кодексом України; 

- Законами та постановами Верховної Ради України; 

- Указами та розпорядженнями Президента України; 

- декретами, постановами та розпорядженнями Уряду України; 

- нормативними актами (інструкції, методики, положення, накази), котрі 
ухвалено міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої 
влади та зареєстровано в Міністерстві юстиції України; 

- нормативними актами органа, який згідно із законодавством України 

здійснює нагляд за страховою діяльністю; 

- нормативними актами органів місцевої виконавчої влади у випадках, 
коли окремі питання регулювання страхової діяльності було делеговано цим 

органам за рішенням Президента або Уряду України; 

- окремими нормативними актами колишнього Радянського Союзу та 
УРСР, які не було відмінено законодавством незалежної України. 

Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 року, визначила, що виключно 
законами України встановлюються засади створення й функціонування 
фінансового ринку (стаття 92), а Кабінет Міністрів України забезпечує 
здійснення фінансової політики (стаття 116). Отже, Конституція України 

встановила загальні норми правового регулювання фінансової політики, однією 

зі складових якої є забезпечення розрахунку страхової справи. 
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Законодавче регулювання страхової діяльності в Україні має певну історичну 
специфіку, яка відчутно позначається на всій системі правового забезпечення. 
У колишньому Радянському Союзі не було базового закону, який 

регулював би порядок здійснення страхової діяльності. Оскільки страхову 
діяльність здійснювали виключно установи Держстраху та Індержстраху, що 

не мали повністю самостійного статусу, то не було потреби визначати 

законодавчі норми стосовно прав та обов'язків цих суб'єктів. Окремі аспекти 

страхової діяльності регулювалися Постановами ЦК КПРС та Ради Міністрів 
СРСР, нормативними документами Держстраху СРСР та Укрдержстраху. 

 Протягом 1992-1993 років у більшості незалежних держав, котрі утворилися 
після розпаду колишнього СРСР, було ухвалено законодавчі акти страхування. 

 Улітку 1992 року Укрдержстрах за участю провідних страхових компаній, 
утворених у період 1990-1992 років, подав до Кабінету Міністрів України перший 

проект Закону "Про страхування", спрямований на узгодження позицій кількох 
причетних до страхової справи міністерств і відомств. У грудні 1992 року цей 

проект після узгодження повторно було внесено на розгляд Кабінету Міністрів 
України. Оскільки згідно з рішенням Верховної Ради України в цей період Уряд 
дістав право видавати декрети, які мали статус законів, зазначений проект було 
прийнято як декрет у травні 1993 року. 

 Декрет Кабінету Міністрів України "Про страхування" став фактично 

першим базовим законодавчим актом, який забезпечив системне правове 
регулювання страхової діяльності. Цей Декрет визначив базові терміни й 

поняття, пов'язані зі страховою діяльністю (ринком страхових послуг). 
Декрет "Про страхування" міг розглядатися лише як проміжний 

законодавчий акт. Головний його недолік полягав у тому, що тут було 

зроблено спробу поєднати суперечливі положення: з одного боку, 
"держстрахові" принципи здійснення страхової діяльності, що базувалися на 
планово-адміністративній економіці, а з іншого - принципи страхування в 
умовах ринку. Наприклад, Декрет передбачав здійснення страхових виплат за 
рахунок страхових резервів, що відповідало ринковим принципам, не 
визначаючи фінансового механізму формування цих резервів, і суто 

адміністративне обмежував перераховування до резервів 50 % страхових 

платежів. Окрім того, Декрет забороняв державі втручатися в діяльність 
страхових організацій, а водночас визначав державний орган, відповідальний 

за стан розвитку страхового ринку. І таких суперечностей було чимало. 

 Отже, з розвитком ринкової економіки в Україні постала потреба 
ухвалити новий законодавчий акт, який повністю врегульовував би як 
понятійний апарат, так і порядок здійснення страхової діяльності. 

 6 березня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про 
страхування" (далі - Закон), до якого Верховною Радою було внесено зміни та 
доповнення. Він є головним законодавчим актом у цій галузі в нашій державі. 

 Закон України "Про страхування" має 5 основних розділів. У першому 
розділі встановлюється головний понятійно-термінологічний апарат: 
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визначаються такі базові поняття, як страхування, страховики, 

страхувальники, об'єкти і види страхування, форми страхування, страхові 
ризики і страхові випадки, страхова сума, страхове відшкодування, страхові 
платежі і тарифи, співстрахування, перестрахування, об'єднання страховиків, 
страхові агенти та страхові брокери і деякі інші. 

 Центральне місце в цьому розділі посідають норми, що визначають 
вимоги до страховика під час його створення та реєстрації, а також порядок 
здійснення обов'язкового страхування. Зокрема, цим Законом в Україні 
встановлюється особливий механізм, коли види обов'язкового страхування 
можуть визначатися лише цим Законом, а не іншими законодавчими актами. 

При цьому Кабінетові Міністрів України надається право регулювати 

порядок проведення кожного виду обов'язкового страхування за умови, що 

цей вид передбачено Законом. 

 Другий розділ Закону регулює порядок проведення страхування: 
визначає вимоги до договорів та правил страхування й відповідної валюти, 

установлює обов'язки страховиків і страхувальників у кожній конкретній 

ситуації. Важливість законодавчих норм, передбачених цим розділом, 

полягає в тому, що вони з максимальною повнотою відбивають особливості 
договірних відносин, прав та обов'язків сторін у сфері страхування. Фактично 

конкретизуються загальні норми цивільного права у цій сфері. 
 Третій розділ визначає умови забезпечення платоспроможності 

страховиків і має дуже важливе значення. Саме тут подається фінансовий 

механізм здійснення страхової діяльності, установлюються певні обмеження 
щодо можливості прийняття зобов'язань і визначаються загальні принципи 

аудиту страховика. Важливими статтями цього розділу є ті, де йдеться про 

порядок формування та види страхових резервів як технічних, так і зі 
страхування життя. Ряд статей регулює питання, що стосуються створення 
гарантійних фондів, порядку обліку та звітності. 
Четвертий розділ визначає принципи державного нагляду за страховою 

діяльністю. Цим розділом визначено орган, що здійснює державний нагляд за 
страховою діяльністю і встановлено його права та функції. У цьому розділі 
наведено порядок ліцензування страхової діяльності, що забезпечує правове 
регулювання роботи страховиків на страховому ринку. Закон конкретизує, 
зокрема, особливості ліквідації, реорганізації та санації страховиків, що дає 
змогу контролювати їх після того, як вони припинять свою діяльність. 

 Завершальний, п'ятий, розділ передбачає регулювання таких загальних 

моментів, як урахування міжнародного права, порядок та етапи застосування 
певних норм і т. ін. 

 Коли Закон було прийнято, Уряд запровадив низку підзаконних актів, 
зокрема, постанов і розпоряджень, що регулюють окремі питання здійснення 
страхової діяльності. 

 Так, окремою постановою Уряду визначено порядок регулювання 
системи перестрахування в Україні. Зокрема, передбачається, що страховик, 
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перестраховуючи в нерезидента свої зобов'язання, має зважати на певні 
обмеження, а саме: він може здійснювати таке перестрахування лише за 
наявності в нерезидента ліцензії від свого вітчизняного органу страхового 

нагляду, за відсутності порушень протягом певного часу та в разі виконання 
низки інших вимог. 

 Прийнято також постанову Уряду стосовно правового регулювання 
діяльності посередників - брокерів та агентів на страховому ринку. 
Насамперед передбачаються певні вимоги щодо реєстрації брокерів, 
обмеження діяльності посередників, зокрема щодо можливості прийому 
коштів страхувальника на власний рахунок, термінів укладання договору 
страхування з боку посередників, деяких інших моментів. 
Окремою постановою Уряду визначено особливості функціонування 

товариств взаємного страхування. 
 Постановами Уряду регулюється порядок здійснення кожного виду 

обов'язкового страхування. Окремою постановою визначаються граничні 
розміри витрат на ведення справи в разі здійснення обов'язкового 

страхування, а також регулюються питання щодо створення державних і 
національних страхових компаній та обов'язкових об'єднань страховиків. 

 Розпорядженнями Уряду подаються окремі доручення щодо проведення 
експериментів у галузі страхування. З допомогою розпоряджень можуть 
вирішуватися й окремі питання регулювання тарифів, умов договорів тощо, 

коли це не суперечить законам України. 

 Нормативними актами міністерств і відомств - інструкціями, 

положеннями, методиками, наказами, що реєструються в Міністерстві 
юстиції, деталізуються ті чи інші законодавчі норми. Це передусім стосується 
тих питань, які належать до сфери регулювання кількох відомств. Наприклад, 

такими актами регулюється порядок ведення бухгалтерської та статистичної 
звітності страховиків, здійснення з боку митних або правоохоронних органів 
спільного фінансового та страхового нагляду. Іноді такими актами 

затверджуються методики розрахунку страхових тарифів. Спільними актами 

встановлюється й порядок реєстрації страховиків у системі різних відомств. 
Так, до найважливіших чинних нормативних актів колишнього 

Укрстрахнагляду належать Методика розрахунку резервів у разі страхування 
життя, інструкція з ліцензування страховиків, положення про філії та 
відокремлені представництва страховиків, положення з регулювання 
розміщення страхових резервів та деякі інші документи. 

 Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади, як правило, мають 
розпорядчий характер, окреслюючи, в межах певних адміністративних 

одиниць особливості виконання заходів, визначених урядовими або 

відомчими документами. Це можуть бути роз'яснення щодо проведення будь-
яких експериментів, особливостей муніципального страхування. У зв'язку з 
віднесенням більшості питань з регулювання страхової діяльності на 
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загальнодержавний рівень роль правових актів місцевої влади у страховій 

галузі незначна. 
Законом України "Про страхування" було визначено єдиний орган 

державної виконавчої влади, що здійснює відповідний нагляд: Комітет у 
справах нагляду за страховою діяльністю - Укрстрахнагляд, утворений 17 

вересня 1993 року. Укрстрахнагляд був центральним органом державної 
виконавчої влади, який підпорядковувався Кабінетові Міністрів України. За 
своїм статусом Комітет мав ранг Державного комітету України. 

У процесі адміністративної реформи Указом Президента України "Про 
зміни в структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 

року за № 1573/99 функції Укрстрахнагляду було покладено на Міністерство 

фінансів України. 

 

 

Тема 2. СТРАХОВИЙ РИНОК ТА СТРАХОВІ РИЗИКИ 

План 

2.1. Поняття страхового ринку, його види та загальна 

характеристика 

2.2. Будова страхового ринку та його інфраструктура 

2.3. Регулятори та інструменти страхового ринку 

2.4. Страхові послуги та страхові продукти, їх реалізація 

2.5. Ризики в страхуванні 

 

2.1. Поняття страхового ринку, його види та загальна характеристика 

Поняття „страховий ринок” поєднує в собі дві неоднозначні категорії, а 
саме – „ринок” та „страхування”. Ринок - це певні економічні відносини з 
приводу купівлі-продажу, а також систему інститутів, які організують 
відношення обміну. Страхування - це певний вид економічних відносин з 
приводу організації страхового захисту за рахунок створення і використання 
страхового фонду й інших фондів та ресурсів страховика з метою стабілізації 
економіки, розподілу ризиків, задоволення потреб страхувальників та 
власників, здійснення підприємницької діяльності, інвестування в економіку 

країни тимчасово вільних коштів. 
Використовуючи ці два поняття можна сформулювати підходи до 

визначення страхового ринку: 
- це сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу є 

страховий захист;  
- це форма організації економічних відносин у сфері грошового обігу по 

формуванню та використанню страхового фонду й інших фондів та ресурсів 
страховика за допомогою купівлі-продажу страхових продуктів; 

- це сукупність страховиків, страхувальників, посередників, що 

приймають участь в реалізації відповідних послуг; 
- це середовище, у якому функціонують страхові компанії; 
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- це механізм перерозподілу фінансових ресурсів страхувальників та 
страховиків. 
Обов'язковим умовами функціонування страхового ринку є наявність: 
- об’єктів страхування, що мають споживчу вартість; 
- потреби у страхових продуктах, послугах; 
- суб’єктів страхових відносин – страхувальників, страховиків та інших 

суб'єктів, що здатні задовольнити зазначені потреби або їх споживати; 

- можливість прийняття рішення про участь у страховій угоді. 
До основних функцій страхового ринку можна віднести: 

- організація страхового захисту за допомогою продажу страхових полісів 
та укладання договорів страхування; 

- акумулювання значних фінансових ресурсів з їх подальшим 

інвестуванням за певними напрямами; 

- забезпечення „зустрічі”, взаємодії страхувальника та страховика. 
На сучасному страховому ринку будь-якої країни діє система об’єктивних 

та суб’єктивних законів економічного розвитку. До основних об’єктивних 

законів відносяться: 
- закон попиту та пропозиції, який забезпечує виникнення тих страхових 

послуг, що саме необхідні споживачеві та формує адекватну ціну, забезпечуючи 

умови конкуренції для страховиків, створюючи умови для постійного пошуку, 
удосконалення форм і методів організації страхового захисту; 

- закон вартості, який діє через ціну (розмір страхових тарифів) та сприяє 
збалансуванню економічних інтересів учасників страхових відносин, є 
індикатором якості страхового ринку; 

- закон конкуренції, забезпечує підвищення якості страхових послуг, їх 

асортименту, стимулює розширення меж страхового ринку, розвиток його 

інфраструктури. 

Окрім того, на страховому ринку діє безліч суб’єктивних економічних 

законів, які створюють правове поле держави, міжнародний правовий режим. 

Сучасний страховий ринок за територіальною ознакою поділяється на: 
місцевий (регіональний); національний (внутрішній); світовий (зовнішній). 

В залежності від місця споживання страхових послуг деякі вчені та 
практики виділяють страхові ринки: 

- внутрішній; 

- зовнішній; 

- міжнародний. 

Крім того, страховий ринок можна поділити за видами страхування: 
- особисте страхування; 
- майнове страхування; 
- страхування відповідальності тощо. 

В свою чергу кожний з цих ринків можна поділити на окремі сегменти у 

відповідності до підгалузей (підвидів) страхування, в залежності від форми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

здійснення страхової послуги, об'єкту страхування, роду небезпек. 
Наприклад, страхування державного майна, колективного майна, приватного 

майна тощо. А також страхування будівель, споруд, засобів транспорту, 
врожаю тощо. Або страхування від нещасних випадків, страхування дітей, 

страхування додаткової пенсії, змішане страхування життя, страхування до 

повноліття тощо. 

За типом державного регулювання страхові ринки поділяються на: 
- авторитарний (жорсткий) тип – це коли кожний конкретний вид 

страхування проходить процедуру ліцензування і повинен відповідати певній 

системі вимог щодо правил страхування, фінансово-господарській діяльності 
страхової компанії; конкуренція між страховиками чітко регламентується; 

- ліберальний (м’який) тип передбачає, що операції по страхуванню хоча 
й підлягають ліцензуванню, проте нагляд за діяльністю страхових компаній 

відносно слабкий; 

- змішаний тип використовує в певній мірі два зазначених підходи – 

виважена система регламентації діяльності страхових компаній поєднується з 
досить гнучкими підходами, які дають можливість забезпечити достатній 

рівень конкуренції. 
За напрямком розвитку страховий ринок поділяється на: 
- екстенсивний, який передбачає швидке зростання кількості страхових 

компаній з невисоким рівнем платоспроможності та звуженим асортиментом 

страхових послуг; 
- інтенсивний, який передбачає укрупнення страхових компаній, 

збільшення їх власного капіталу, покращання їх фінансового стану, 
розширення асортименту страхових послуг. 
За станом попиту на страховому ринку він буває: насичений; ненасичений. 

Наведений перелік ознак для класифікації страхового ринку не є 
вичерпним, тому її вибір залежить від багатьох факторів та цілей створення. 
Наприклад, є пропозиції поділяти страховий ринок за сегментами у сфері 
маркетингових досліджень. В практичному плані найбільш часто 

використовуються наступні ознаки: за місцем споживання страхових послуг, 
за видами, галузями, підгалузями страхування та за типом державного 

регулювання страхового ринку. 
Товар, що пропонується на страховому ринку, є страховою послугою. А 

перелік видів та підвидів страхування, якими може користуватися 
страхувальник, відображає асортимент страхового ринку. 

Отже, страховий ринок має певні підходи у визначенні, свої умови 

функціонування, виконує певні функції, класифікується за відповідними 

ознаками. Страховий ринок представляє собою складну багатофакторну 
динамічну систему за внутрішнім змістом та зовнішнім оточенням з власною 

структурною будовою та інфраструктурою. 
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2.2. Будова страхового ринку та його інфраструктура 

Страховий ринок представляє собою досить складне явище, має свою 

внутрішню структурну будову та зовнішнє оточення. Його внутрішня будова, 
з одного боку, представлена суб’єктами страхового ринку, з іншого - 

страховими продуктами, що реалізуються. Зовнішнє оточення представлено 

ланками фінансової системи держави та сферою міжнародних фінансів, 
зв’язок з якими визначається за напрямками руху грошових потоків. 
Внутрішня структурна будова страхового ринку за суб’єктами страхових 

відносин представлена трьома основними секторами: 

1-й сектор – уповноважений орган державного нагляду за страховою компанією; 

2-й сектор – структурні елементи страхового ринку – 

страховики  страхувальники та об’єднання страховиків; 
3-й сектор – елементи інфраструктури – страхові та нестрахові посередники. 

Перший сектор – Департамент фінансових установ та ринків 
Міністерства фінансів України. 

Другий сектор структурної будови страхового ринку України 

представлений: 

- страховиками – страховими компаніями у формі акціонерних, повних, 
командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, 

державних страхових компаній; 

- страхувальниками – юридичними особами, фізичними особами, 

фізичними особами, що займаються підприємницькою діяльністю; 

- об’єднаннями страховиків – страхові бюро; страхові пули, товариства 
взаємного страхування, спілки, асоціації та інші об’єднання страховиків. 
Страховика в Україні можна розглядати з двох позицій: 

- установа, яка згідно з отриманою ліцензією бере на себе зобов’язання 
відшкодувати страхувальнику завданий страховий збиток або здійснити 

виплату страхових сум; 

- структура певної організаційної форми, передбаченої законодавством 

даної країни. 

 В цілому, страхові організації різняться за багатьма ознаками, наприклад: 

- за належністю (урядові, державні, акціонерні, взаємні, приватні); 
- за територією діяльності (місцеві, регіональні, національні, 

транснаціональні або міжнародні); 
- за характером роботи (такі, що здійснюють страхування життя, 

здійснюють інші види страхування, здійснюють виключно перестрахування); 
- за спеціалізацією (спеціалізовані – здійснюють певний вид страхування, 

універсальні – здійснюють різні види ризикового страхування чи 

довгострокового страхування, перестрахувальні – здійснюють 
перестрахування найбільш великих та небезпечних ризиків); 

- за формою власності (колективні, державні, змішані страхові організації, 
приватні); 

- за організаційною формою (акціонерні, товариства, кооперативні тощо). 
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У відповідності до чинного законодавства страховиками в Україні 
визнаються фінансові установи, які створені у відповідних формах та у 
встановленому порядку отримали ліцензію на здійснення страхової діяльності. 
Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в 
Україні здійснюється виключно страховиками-резидентами України. 

Акціонерна форма організації страховика найбільш поширена в Україні. 
Створюється за допомогою централізації грошових коштів за допомогою 

продажі акцій. Бувають відкриті, закриті, коптивні акціонерні страхові 
компанії. На вітчизняному страховому ринку існують наступні форми 

акціонерних страхових компаній: 

- закриті акціонерні страхові компанії, акції яких розповсюджуються 
серед засновників (переважаюча форма в Україні); 

- відкриті страхові компанії, акції яких вільно продаються та купуються 
на фондовому ринку країни; 

- кептивні страхові компанії – створюються потужними корпораціями, 

фінансовими групами, діяльність яких обмежується інтересами засновників. 
Товариства повні, командитні, з додатковою відповідальності 

представлені на страховому ринку менше, ніж акціонерні. Створюються за 
рахунок внесків засновників. Різняться межею майнової відповідальності 
засновників за зобов’язаннями організації. створення страхових компаній у 
формі товариства з обмеженою відповідальності в Україні заборонено. В 

Україні існують страхові організації у вигляді таких товариств: 
- з додатковою відповідальністю (господарські товариства, статутний 

фонд яких поділено на частки, визначені статутними документами); 

- з повною відповідальністю (кожний з учасників товариства несе повну 
відповідальність за зобов’язаннями страхової компанії усім своїм майном); 

- командитних (одні учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями 

страхової компанії усім своїм майном, а інші – відповідають тільки своїм вкладом). 

Державні страхові компанії – це форма організації страхового фонду 

державою. Формуються на підставі заснування державою або 

націоналізацією акціонерних страхових компаній. Як правило, функціонують 
в конкретному сегменті ринку (страхування експортних кредитів, медичне 
страхування іноземних громадян, які заїжджають в Україну, обов’язкове 
страхування від нещасних випадків на залізничному транспорті). 
Страхувальниками в Україні можуть бути юридичні особи та громадяни 

(дієздатні), а також фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю. 

Об’єднання страховиків представлені – страховими бюро; страховими 

пулами, товариствами взаємного страхування, спілками, асоціаціями тощо. 

Моторне (транспортне) бюро є об’єднанням страховиків, які здійснюють 
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів за шкоду, заподіяну третім особам; участь у ньому страховиків, що 
здійснюють страхування даного виду, є обов’язковою. Моторне (транспортне) 
бюро є гарантом відшкодування шкоди на території країн-членів міжнародної 
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системи автострахування „Зелена картка”, яка спричинена власниками 

транспортних засобів, якщо вони надали відповідним іноземним органам 

страховий сертифікат „Зелена картка”, виданий Моторним (транспортним) бюро. 
Дане об’єднання страховиків встановлює єдиний зразок страхових полісів, 
свідоцтв, сертифікатів, які відображають умови договору страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів. До основних завдань Моторного 
(транспортного бюро) відносяться: 

- виконання страхових зобов’язань із обов’язкового страхування 
відповідальності власників транспортних засобів у разі неплатоспроможності 
його членів-страховиків; 

- забезпечення пільг із обов’язкового страхування відповідальності власників 
транспортних засобів окремим категоріям автовласників за рахунок 
централізованих страхових резервних фондів у відповідності до умов КМУ; 

- здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів у 
межах та за умов, що передбачені чинним законодавством. 

Авіаційне бюро є об’єднанням страховиків, які приймають на страхування 
авіаційні ризики; участь у ньому є добровільною. 

Морське бюро об’єднує страховиків, яким дозволено займатись 
страхуванням морських ризиків, на добровільних засадах. 
Страхові пули – Ядерний пул – є обов’язковою формою об’єднання 

страховиків, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних 
установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту. 
Товариства взаємного страхування – є формою об’єднання громадян та 

юридичних осіб з метою захисту своїх майнових інтересів. 
Спілки, асоціації (Ліга страхових організацій України) – об’єднання 

страховиків на добровільних засадах з метою захисту інтересів своїх членів 
та здійснення соціальних програм; не можуть займатись страховою 

діяльністю. Ліга страхових організацій України як добровільне недержавне 
неприбуткове об’єднання страховиків, заснована у 1992 р. Здійснює свою 

діяльність на принципах законності, відкритості, рівності її членів, 
компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів всіх учасників 
страхових відносин, довіри та взаємодопомоги. 

Третій сектор страхового ринку представлений елементами 

інфраструктури, до складу якої входять: 
- прямі посередники – страхові агенти, що діють від імені страхової компанії; 

страхові брокери, що діють від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, 

яка має потребу у страхуванні як страхувальник; перестрахові брокери, що також 

діють від свого імені та на підставі брокерської угоди із страховиком, який має 
потребу у перестрахуванні як перестрахувальник; 

- непрямі посередники – здійснюють страхову експертизу, тобто ті, що 

професійно оцінюють страхові ризики (андерайтер) та ті, що оцінюють 
страхові збитки (аварійний комісар); 
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- нестрахові посередники – виконують роботу іншого напрямку, таку як 
вивчення ринку, його обслуговування, рейтингова оцінка, тощо. 

Посередники на страховому ринку України існують з моменту його 
виникнення наприкінці 80-х років минулого століття. Вони були представлені 
тільки страховими агентами. Професійні страхові посередники почали з’являтись 
на страховому ринку в середині 90-х років ХХ століття в особі страхових брокерів. 
У вересні 1997 р. дев’ять професійних страхових посередників заснували 

Асоціацію професійних посередників України (АПСПУ).  

Страхові агенти (обов’язкової реєстрації немає) – юридичні особи, для 
яких посередницька діяльність на страховому ринку є виключним видом 

діяльності (страхові агентства); інші юридичні особи, що поєднують 
посередницьку діяльність з іншими видами підприємництва; громадяни-

підприємці, що працюють на основі агентської угоди; фізичні особи, що 

працюють за контрактом; страхові компанії, що мають агентські угоди з 
іноземними страховиками; спеціалізовані об’єднання страховиків. 
Страхові брокери (підлягають обов’язковій державній реєстрації) – 

юридичні особи, громадяни-підприємці, представництва іноземних страхових 

брокерів, офіційно зареєстровані в державному реєстрі страхових брокерів 
України. Діяльність страхових брокерів безпосередньо регламентується 
Постановою КМУ № 747 від 29.04.1999 р. 

Андеррайтер (оцінювач страхових ризиків) – діє від імені страховика та 
має право брати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні 
ставки та умови договорів страхування на основі норм страхового права. 
Сюрвеєр (оцінювач страхових ризиків)– інспектор чи агент страховика, 

здійснює огляд майна, яке приймається на оцінку, визначає ймовірність 
реалізації страхового ризику. 

Аварійний комісар (оцінювач страхових збитків) – встановлює причини 

настання страхового випадку, характер та розмір збитків, як правило 

займається дорожньо-транспортними пригодами. 

Аджастер (оцінювач страхових збитків) – діє від імені страховика при 

вирішення та врегулюванні заявлених претензій страхувальників. 
Диспашер (оцінювач страхових збитків) – спеціаліст у галузі морського 

права, який здійснює розрахунки при загальній аварії, розподіляє збитки між 

судном, вантажем та фрахтом. 

Окрім того, в інфраструктурі страхового ринку працюють нестрахові 
посередники, які здійснюють консультаційні, інформаційні, рекламні, кредитно-
банківські, фінансові, аудиторські, нотаріальні, біржові та інші послуги. 

В інфраструктурі страхового ринку можна виділити п’ять підсистем: 

нормативно правову; технологічну; інформаційну; технічну; організаційну. 
 

2.3. Регулятори та інструменти на страховому ринку 

На страховому ринку України діють певні його регулятори, а процес 
страхування здійснюється за допомогою відповідних інструментів. 
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Головними ринковими регуляторами, які впливає на всі його структурні 
елементи, на формування ціни страхової послуги є: 

- податки; 

- інші обов’язкові платежі (збори, внески, відрахування); 
- біржова страхова діяльність. 
Особливості оподаткування страхування досить специфічні для кожного 

окремого національного ринку. 
Так, у відповідності до Закону України „Про внесення змін до Закону 

України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами та 
доповненнями, передбачено певний порядок оподаткування страховиків. 
На відміну від загальноприйнятої практики, коли оподаткування 

базується на загальних критеріях, тобто на принципах оподаткування 
прибутку, в Україні оподатковуються валові доходи від страхової діяльності 
(окрім страхування життя). 
Інші обов’язкові платежі, такі як до цільових позабюджетних державних 

фондів, місцеві податки та збори, інші податки та збори здійснюються на 
загальноприйнятих засадах господарюючого суб’єкта відповідної 
організаційної форми. 

Біржа є універсальним регулятором ринкових відносин. Біржова страхова 
діяльність в Україні в чистому виді відсутня, так як і пряма біржова страхова 
діяльність в сучасних умовах не здійснюється практично ні в одній країні 
світу. Проте, роль біржі у світовому масштабі виконує страховий ринок 
„Ллойд”, який здійснює продажу полісів за такими основними напрямками: 

страхування морських, не морських, авіаційних, автомобільних ризиків. 
Валюта страхування обмежується дією валютного законодавства та 

валютними застереженнями в Україні: страхові платежі вносяться лише у 
грошовій одиниці України, а нерезиденти – окрім зазначеного можуть і у 

вільно конвертованій іноземній валюті. Страхова виплата здійснюється у тій 

валюті, яка передбачена договором страхування. 
Законодавством України встановлені певні вимоги щодо припинення дії 

договору страхування та умов визнання його недійсності. 
Іншим інструментом на страховому ринку України є страховий поліс, 

який підтверджує факт укладання договору страхування, в деяких випадках 

замінює сам договір (страхування від нещасних випадків школярів, майна 
громадян, цивільної відповідальності власників транспортних засобів тощо) 

тобто, там, де застосовуються загальні правила та умови страхування чи 

страхові тарифи обмежені державою. 

  

2.4. Страхові послуги та страхові продукти, їх реалізація. 

В сучасних умовах досить часто при здійсненні процесу страхування 
застосовуються терміни «страхові продукти» та «страхові послуги». В 

економічній літературі широко використовуються обидва цих терміни, часто 

підмінюючи один одного.  
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Здається більш коректним було б використання терміну „страховий продукт” при 

вказівці конкретного виду страхування. А термін „страхова послуга” дещо ширший, 
включає в себе значний спектр інших операцій, пов’язаних із страхуванням, таких як 
розрахунки актуаріїв, результати роботи професійних оцінювачів страхового ризику 
та страхового збитку, інформація про ймовірність настання страхового випадку та 
масштабність вірогідних ризиків і збитків тощо. Це також необхідно враховувати 

при здійсненні операцій на страховому ринку. Хоча, існують й інші підходи у 
визначенні зазначених термінів, що фактично їх ототожнюють. 
Існує декілька концепцій страхового продукту: 
- компенсаційна, основою страхового продукту є ризикова компенсація з 

боку страховика, яка ґрунтується на ймовірності настання ризику погіршення 
матеріального стану страхувальника, яка компенсується можливістю 

здійснення страхової виплати; 

- інформаційна (фундатор – В. Мюллер) – надається страхувальнику не 
продукт, не послуга, а гарантія, яка забезпечується певним обсягом інформації – 

страховий продукт є матеріальним, а страхав послуга – інформацією; 

- 3-рівневого страхового продукту (фундатор Халлер) – базовим рівнем 

страхового продукту є очікування, що ризик не реалізується, оскільки він є 
наслідком існування динамічного середовища та процесів, в який входять 
соціальна, технічна та фінансова підсистеми; 

- концепція Д. Фарні – страховий продукт, як система, включає ризикову, 
накопичувальну, забезпечувальну підсистеми. 

Страхові послуги, здебільшого, реалізуються у такий спосіб: 

- прямий продаж; 

- продаж за допомогою посередників. 
- Прямий продаж здійснюється: 
- в офісі страхової компанії; 
- спеціально найманими працівниками – аквізиторами; 

- за адресами у довідниках; 
- поштовими відправленнями; 

- по мережі Інтернет. 
Продаж за допомогою посередників відбувається на комісійній основі через: 
- агентів; 
- брокерів; 
- інших посередників – банки, туристичні агенції, мережа Інтернет тощо. 

Наявність посередників у страховій справі свідчить про достатню зрілість 
ринкових відносин. Агент чи брокер виконують роль проміжної ланки між 

страховиком та страхувальником, підвищують оперативність укладання 
договорів та збільшують активи страховика. 
В Україні найбільшого поширення набули такі способи реалізації страхових 

продуктів як в офісі страхової компанії та за допомогою страхових агентів. 
В цілому, на страховому ринку України системи продажу страхових 

послуг постійно удосконалюються, застосовуються нові форми та методи. 
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2.5. Ризики в страхуванні 
Ризиком можна таку невизначеність, яку можна, оцінити кількісними 

параметрами. Вимірювання невизначених величин найточніше здійснюється 
розрахунком показників імовірності їх появи. Ця імовірність 
характеризується частотою настання події та величиною збитку, тобто 

величиною від'ємного відхилення фактичного результату від очікуваного, 

Отже показник ризику – це не лише імовірність появи події взагалі, а й 

імовірність настання негативного результату. 
В залежності від розрахункової бази, а також характеру випадкових явищ 

визначаються імовірності типів: 
1. Математична; 
2. Статистична; ґрунтується на законі великих чисел, 
3. Експертна; експертне оцінювання. 
Природні ризики (статистичний характер) 

Антропогенні - внаслідок науково-технічної діяльності. За об'єктами 

ризики поділяються на майнові та особисті. Згідно з критерієм величини 

ризики поділяються:  
- катастрофічні ризики; 

- великі ризики; 

- середні ризики; 

- малі ризики; 

- звичайні ризики. 

Враховуючи можливі наслідки випадкових подій, ризики можна поділити 

на чисті та спекулятивні. 

 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ 

ТА КОНТРОЛЬ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
План 

3.1. Зміст, складові та система стратегічного управління страховою 

організацією 

3.2. Процес стратегічного планування в страховій компанії  

3.3. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на 

основі збалансованої системи показників 

3.4. Контроль страхової діяльності 

 

3.1. Зміст, складові та система стратегічного управління страховою 

організацією 

Останнім часом усе більше уваги приділяється стратегічному розвитку 
страхових компаній, що обумовило виникнення терміну "стратегічний 

менеджмент страховика", під яким можна визначити комплекс 
довгострокових управлінських цілей та методів, побудованих на основі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

наукової методології і спрямованих на досягнення кінцевої мети створення 
страхової організації. 
Фінансові проблеми, які виникають у суб'єктів господарювання, досить 

часто зумовлені відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей 

розвитку, довгострокових фінансових планів та нерозумінням місії суб'єкта 
господарювання. Управлінські рішення, які забезпечують лише тимчасову 
користь і приймаються без оцінки їх наслідків для майбутнього розвитку 
компанії, є, безумовно, шкідливими. Тому кожна страхова компанія повинна 
мати стратегічну концепцію розвитку, яка б враховувала мету діяльності 
компанії і можливості щодо досягнення даної мети. 

Ініціювати розробку стратегії має топ-менеджмент компанії, а підтримати 

мають акціонери, оскільки на процеси стратегічного планування 
відволікаються значні людські та фінансові ресурси. Процес розроблення 
стратегії показаний на рисунку 3.1. 

 

Стратегію розглядають як комплексний план або програму дій на 
перспективу, метою виконання якої є покращення позицій компанії або 

досягнення головної мети її діяльності. Також необхідно звернути увагу на 
те, що стратегія повинна враховувати чинники як внутрішнього, так і зов-
нішнього середовищ, в яких діє компанія. 
Стратегічні напрямки управління страховою компанією, таким чином, 

можна визначити як комплекс дій, спрямованих на забезпечення тривалого 

зростання фінансових показників шляхом прийняття і втілення рішень в 
фінансовій та нефінансовій сферах, досягнення за рахунок цього 

конкурентних переваг на ринку і збільшення добробуту власників. 
В страхових компаніях, як і в більшості інших корпорацій, що працюють 

в сучасному бізнес-середовищі, складається генеральний стратегічний план 

розвитку терміном не менше, ніж на 5 років. 

 
Рис. 3.1. Учасники процесу формування стратегії страхової компанії 
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Важливу роль у парадигмі стратегічного менеджменту відіграє 
диференціація видів стратегій розвитку компанії за їх рівнями. У системі 
цього управління виділяють звичайно три основні види стратегій: 

корпоративну стратегію; функціональні стратегії; стратегії окремих 

господарських одиниць (рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Система стратегічного управління страховою компанією  

 

Корпоративна стратегія визначає перспективи розвитку компанії в цілому. 
Вона спрямована на виконання місії компанії і найбільше комплексно забезпечує 
реалізацію головної мети функціонування компанії - максимізацію добробуту 
його власників. На корпоративному рівні стратегія страхової компанії охоплює 
такі найважливіші питання, як вибір видів страхування, шляхи забезпечення 
довгострокових конкурентних переваг компанії на відповідних сегментах 
страхового ринку, різні форми конгломератної реорганізації (злиття, поглинання), 
принципи розподілу всіх основних видів ресурсів між окремими стратегічними 

зонами господарювання і структурними підрозділами. Серед функціональних 
стратегій страховика найбільш важливими є маркетингова і фінансові стратегії. 
Стратегічні фактори конкурентної переваги фірми можна розподілити на 

фактори макросередовища (країни), інфраструктури регіону та 
мікросередовища фірми. Наприклад, що стосується впливу інфраструктури 

регіону на страховий ринок, то за статистичними даними переважна 
більшість страхових послуг реалізується в м. Києві та обласних центрах. 
Більш складним є дослідження формування факторів конкурентної переваги 

на рівні компанії. Дуже часто компанії з приблизно однаковими початковими 

даними розвиваються по різному. У зв'язку з цим фактори мікросередовища 
страхової компанії є основними при формуванні її конкурентних переваг. 
Напрямки реалізації даних стратегій можна відобразити за допомогою 

наступної схеми (рис. 3.3). 
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Функціональні стратегії компанії формуються, як правило, за основними 

видами її діяльності в розрізі найважливіших функціональних підрозділів 
компанії. До числа основних стратегій цього рівня відносяться: маркетингова, 

страхових послуг, фінансова, персоналу, інноваційна. Функціональні стратегії ком-

панії спрямовані на деталізацію корпоративної його стратегії і на ресурсне 
забезпечення стратегій окремих господарських одиниць. 
Стратегії господарських одиниць (бізнес-стратегії) компанії спрямовані 

звичайно на рішення двох основних цілей - забезпечення конкурентних 

переваг конкретного виду бізнесу і підвищення його прибутковості. 
Прийняті на цьому рівні стратегічні рішення зв'язані звичайно зі створенням 

нових страхових послуг, розширенням або скороченням мереж збуту, 
інвестиціями в нові технології просування страхових послуг, обсягом 

відрахувань на рекламу. 
 

3.2. Процес стратегічного планування в страховій компанії  
Процес стратегічного планування розпочинається з визначення місії 

страхової компанії. 
Під поняттям місії компанії зазвичай розуміють кінцеву мету її 

діяльності. Відповідно до цього, визначають три елементи місії: 
- потреби споживачів в послугах, які будуть пропонуватися компанією; 

- об'єкт обслуговування - сегмент ринку, на якому працюватиме компанія; 
- комплекс дій, технологій та знань, за рахунок яких компанія має 

створювати споживчу вартість і забезпечувати потреби своїх клієнтів. 
На базі виробленої місії розробляється генеральне бачення розвитку 

компанії. Таке бачення розробляється мінімум на п'ять років і містить в собі 
наступні елементи: 

 
Рис. 3.3. Напрямки реалізації функціональних стратегій 

страхової компанії 
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- зміни в сегменті страхового ринку та їх вплив на розвиток компанії; 
- зміни потреб споживачів, які компанії необхідно враховувати при 

розробці нових страхових послуг; 
- поява нових сегментів ринку, які компанія може освоїти; 

- формування позитивного іміджу компанії в період усього її існування. 
Після формування місії і бачення розвитку компанії переходять до 

встановлення більш конкретних цілей та орієнтовних термінів їх виконання. 
При цьому до стратегічних цілей страховика можуть бути віднесені: 

- збільшення частки компанії в реалізації своїх послуг на ринку в цілому 
або на окремому його сегменті; 

- формування власної торговельної марки; 

- досягнення конкурентних переваг за витратами на реалізацію страхових 

послуг; 
- формування найбільш ефективних каналів реалізації страхових послуг; 
- досягнення першості в якості кадрів. 
Реалізація стратегічних цілей вимірюється зазвичай фінансовими 

показниками, до яких можна віднести:  

- зростання ринкової вартості компанії; 
- збільшення доходів компанії в цілому або в окремому сегменті 

страхового ринку; 
-  зростання чистого грошового потоку компанії;  
- отримання запланованої норми рентабельності. 
Планування передбачає встановлення загального періоду формування 

фінансової стратегії (1-5 років), на базі якого здійснюється формування 
стратегічних цілей операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. На 
основі наведених вище процедур формується маркетингова та фінансова 
політика страховика. 
Процес формування стратегії розвитку компанії проходить низку етапів 

(рис. 3.4). 

Постановка цілей обов'язково має передбачати контроль за їх виконанням 

та терміни такого контролю. Контроль за реалізацією стратегічного плану 
компанії не потребує використання багатьох показників (як правило їх не 
повинно бути більше десяти). В стратегічному управлінні використовується 
такий термін як "кількісні ключові показники" (від англійського Key 

Performance Indicator). 

Key Performance Indicator (KPI) — це показники, за якими кількісно 

можна виміряти досягнення компанією стратегічних цілей. 

Для управління стратегією страхової компанії це можуть бути такі 
показники як: 

1) частка компанії на страховому ринку в цілому; 
2) частка компанії в окремому сегменті страхування; 
3) кількість працюючих філій, представництв, точок продажу; 
4) кількість штатного персоналу і страхових агентів; 
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5) сума додатного грошового потоку; 
6) рентабельність активів; 
7) рентабельність власного капіталу; 
8) частка власного капіталу в джерелах фінансування; 
9) рівень перестрахування; 
10) рівень абсолютної ліквідності. 
 

 
Рис. 3.4. Основні етапи процесу управління стратегічним 

розвитком компанії 
 

Перші чотири показники характеризують ринкову позицію компанії, а 
наступні шість показників її економічну і фінансову позиції. 
В плані практичного управління власники компанії повинні 

сформулювати стратегічні цілі управління, описати їх за допомогою КРІ і 
вимагати у менеджерів звітності виключно у форматі цих КРІ. 
Будь-яка страхова компанія представляє собою відкриту систему, 

оскільки на її розвиток, реалізацію поставлених цілей значний вплив має 
зовнішнє економічне середовище. Висока динаміка основних 

макроекономічних показників, зв'язаних з фінансовою діяльністю 

підприємств, темпи технологічного прогресу, часті коливання кон'юнктури 

фінансового ринку, мінливість державної економічної політики і форм 

регулювання фінансової діяльності не дозволяють ефективно управляти 

фінансами страхової компанії на основі лише раніше накопиченого досвіду і 
традиційних методів фінансового менеджменту. У цих умовах відсутність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

розробленої стратегії, адаптованої до можливих змін факторів зовнішнього 

середовища, може привести до того, що управлінські рішення окремих 

структурних підрозділів страхової компанії будуть носити різноспрямований 

характер, приводити до виникнення протиріч і зниженню ефективності 
фінансової діяльності загалом. 

Особливого значення на формування і подальше коригування фінансової 
стратегії в останні роки набуває вплив чинників зовнішньоекономічного 
середовища. Ефективним елементом в управлінні фінансовою стратегію в даному 
питанні є PEST-аналіз та експертний аналіз (аналіз експертних оцінок). PEST- 

аналіз показує в якому економічному середовищі працювала компанія в останні 
роки, і який вплив мало це середовище на отримані компанією показники. 

Складові PEST-аналізу є такими: Р - політико-правове середовище; Е - 

економічне середовище; S - соціокультурне середовище; Т - технологічне 
середовище. РЕSТ-аналіз зовнішнього середовища, в якому діяли українські 
страховики в останні роки. 

Безумовно, страхові компанії мають реагувати на негативі зміни в 
зовнішньому економічному середовищі і коригувати свої фінансові стратегії 
з врахуванням цих змін. Визначення завдань фінансової стратегії на 
майбутнє необхідно проводити за допомогою експертних методів. Завдання 
фінансової стратегії страхової компанії з врахуванням економічної ситуації в 
Україні зображено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1.  

Завдання фінансової стратегії для страхової компанії з врахуванням 

зовнішньоекономічних умов 
Завдання Обґрунтування 

1 2 

 

 

Управління 
активами 

Попри кризу компанії повинні намагатися збільшити свої 
активи. Необхідність збільшення активів пов'язана з тим, що 
величина активів є одним з головних показників, за якими 

клієнти оцінюють фінансовий потенціал страхової компанії. 
Компанії з більшим розміром активів мають більший потенціал 
отримання інвестиційного прибутку. В умовах можливого 
зменшення попиту на страхові послуги (як наслідок економічної 
кризи в країні) фінансові активи компанії, що забезпечують 
інвестиційний прибуток стають однією з головних її 
конкурентних переваг. При цьому, зважаючи на кризову 
ситуацію на фондовому ринку і зменшення надійності банків, 
головна увага в управлінні активами має приділятися оцінці 
ризиків їх втрати і прийняття відповідних захисних дій. 

Управління 
власним 

капіталом 

Це другий за значенням показник, що характеризує фінансовий 

потенціал компанії. Від збільшення цього показника залежить 
фінансова ємність компанії, здатність її приймати на 
страхування ризики з великими страховими сумами. Зі 
зростанням показника зростатимуть можливості компанії щодо 
проведення вхідного перестрахування. В умовах зменшеного 
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попиту на страхові послуги величина активів і капіталізація 
компанії, а також співвідношення між ними будуть критеріями 

вибору того чи іншого страховика корпоративними 

страхувальниками. А саме корпоративний сектор, як і раніше, 
забезпечуватиме більші прибутки. В умовах економічної кризи, 

враховуючи високий рівень еластичності попиту на страхові 
послуги, не можна очікувати значного припливу клієнтів-
фізичних осіб. 

Управління 
маркетинговою 

діяльністю 

Попри кризу компанії мають формувати збалансовані страхові 
портфелі і не відмовлятися від роботи в роздрібному 
страхуванні. Формування збалансованого страхового портфелю 

є можливим лише за умови активних маркетингових дій 

страховика. Компанія, яка має в складі свого страхового 
портфелю значну питому вагу надходження страхових премій 

від фізичних осіб значно зменшує фінансовий ризик своєї 
діяльності. Договори страхування з фізичними особами 

характеризуються порівняно невеликими страховими сумами та 
неможливістю кумуляції катастрофічних збитків. Отже, 
збалансування портфелю такими договорами зменшує 
імовірність великих страхових виплат. В умовах погіршення 
економічної ситуації в країні активізувати свою роботу з 
фізичними особами можуть лише декілька найбільш потужних 
страховиків. При цьому ця діяльність скоріш за все буде 
збитковою принаймні впродовж періоду загострення кризи. 

Управління 
маркетинговою 

діяльністю 

Попри кризу компанії мають формувати збалансовані страхові 
портфелі і не відмовлятися від роботи в роздрібному 
страхуванні. Формування збалансованого страхового портфелю 

є можливим лише за умови активних маркетингових дій 

страховика. Компанія, яка має в складі свого страхового порт-
фелю значну питому вагу надходження страхових премій від 

фізичних осіб значно зменшує фінансовий ризик своєї 
діяльності. Договори страхування з фізичними особами 

характеризуються порівняно невеликими страховими сумами та 
неможливістю кумуляції катастрофічних збитків. Отже, 
збалансування портфелю такими договорами зменшує 
імовірність великих страхових виплат. В умовах погіршення 
економічної ситуації в країні активізувати свою роботу з 
фізичними особами можуть лише декілька найбільш потужних 
страховиків. При цьому ця діяльність скоріш за все буде 
збитковою принаймні впродовж періоду загострення кризи. 

Управління 
прибутком 

Попри негативні зміни в зовнішньому економічному 
середовищі, кожен страховик повинен намагатися працювати 

прибутково. В умовах економічної кризи менеджмент компаній 

має провести аналіз витрат і знайти резерви їх зниження. 
Можливо вдаватися до таких непопулярних, в принципі, дій як 
скорочення персоналу, зменшення рівня оплати праці, витрат на 
обслуговування страхового процесу, адміністративних витрат.  
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3.3. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на 

основі збалансованої системи показників 

Менеджмент страхових компаній має якнайскоріше впроваджувати в 
свою діяльність нові управлінські технології. Від цього залежатиме тривалий 

фінансовий успіх страховика на ринку страхових послуг та ефективність 
використання наявних у нього ресурсів. 
Зараз в сучасному діловому середовищі набирає поширення система 

стратегічного управління на базі збалансованої системи показників (Balanced 

Scorecard). 

Система представляє собою концепцію стратегічного управління і виміру, 
що розглядає діяльність підрозділу з точки зору чотирьох вимірів: 
фінансового, ринкового (з точки зору клієнтів), внутрішніх бізнес-процесів, а 
також розвитку і навчання. Для українського корпоративного сектору 
концепція є достатньо новою. Концепція управління організацією на базі 
збалансованої системи показників пропонується як альтернатива традиційній 

системі бюджетування діяльності суб'єктів господарювання.  
Втім критичний підхід до нової системи вказує на доцільність її 

застосування саме в фінансово-кредитній сфері, оскільки: 

- Прихід багатьох закордонних стратегічних інвесторів в банківську і 
страхову сферу обумовив прихід нових технологій управління і 
прогресивних корпоративних стандартів. 

-  Кількість персоналу в фінансово-кредитних інституціях є не такою 

великою як, наприклад, в промисловості, що робить можливим більший 

ступінь децентралізації і доведення основ корпоративної і функціональних 

стратегій до більшості працюючих. 
- Потужні фінансово-кредитні установи мають кошти для впровадження 

сучасних технологій управління і проведення навчання персоналу на 
постійній основі. 
Таким чином, впровадження збалансованої системи показників є цілком 

можливим на вітчизняних страхових компаніях і в умовах українського 

страхового ринку. 
Базується стратегічне управління на основі збалансованої системи показників з 

дотриманням ряду принципів, серед яких можна виділити такі (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3.  

Принципи стратегічного управління страховою компанією на основі 
збалансованої системи показників 

Принцип 

управління 
Зміст принципу 

Переведення 

стратегії на 

операційний 

рівень 

Збалансована система показників передбачає модель, за допомогою якої 
можна сформувати стратегію і довести її до відома усіх співробітників 
найбільш послідовним і доступним способом. Інструментом переведення 
стратегії на операційний рівень виступає збалансована система показників 
та розроблена за нею стратегічна карта 

Створення 

стратегічної 

Будь-яка страхова компанія складається з багатьох підрозділів та 
структурних одиниць, кожна з яких може мати свою стратегію. Для 
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відповідності 
організації 

досягнення найбільшого управлінського ефекту усі окремі стратегії мають 
бути органічно пов'язані між собою. Визначальними будуть корпоративна 
стратегія, що визначає розвиток страхової компанії відповідно до по-
ставленої місії і розроблених цілей, ринкова стратегія, яка характеризує 
політику компанії щодо реалізації страхових послуг та фінансова стратегія 
за якої формуються довгострокові завдання з фінансування страховика та 
інвестування вільних коштів 

Стратегія як 

щоденна 

робота 

кожного 

працівника 

Усі співпрацівники організації орієнтованої на стратегію зобов'язані 
розуміти її і приймати активну участь у її реалізації з внесенням 

максимального вкладу до загальних зусиль. Відповідно до цього має бути 

прив'язана і мотивація працівників. Наприклад, на переважну більшість 
працівників мають поширюватися функції укладання нових договорів 
страхування 

Стратегія як 

безперервний 

процес 

В обов'язковому порядку має бути встановлений тісний зв'язок між 

стратегією страховика і складанням операційних бюджетів. В процесі 
розробки і реалізації стратегії має бути встановлений причин- но-
наслідковий зв'язок між діями і результатами роботи, після чого 
стратегічні завдання можуть коригуватися. Найбільш важливим є бюджет 
продаж (надходження страхових премій). В процесі змін у зовнішньому 
середовищі бюджети мають підлягати коригуванню, чим забезпечується 
безперервність стратегічного процесу 

Активізація 

змін як 

результат 

активного 

керівництва 

топ- 

менеджерів 

Реалізація стратегії має знаходитися під контролем встановлених осіб, які 
звітують перед акціонерами. При цьому головною метою стає досягнення 
кращих результатів відносно попередніх періодів діяльності підприємства. 
Особлива увага належить таким показникам як зростання присутності 
компанії на тому чи іншому сегменті страхового ринку, зростанню обсягів 
продаж страхових послуг, валового прибутку від страхової діяльності 

 

Сформуємо більш детально фінансову складову ринкової стратегії на 
основі збалансованої системи показників для типової страхової компанії, яка 
займається страхуванням іншим, ніж страхування життя (табл. 3.4). 

Основним інструментом впровадження в діяльність компаній і 
підприємств збалансованої системи показників виступає стратегічна картка, 
яка може розроблятися у вигляді схем або таблиць.  

Таблиця 3.4.  

Напрямки реалізації фінансової складової бізнес-стратегії для типової 
страхової компанії 

Напрямок Характеристика 

1 2 

Цілі 

Досягти довгострокової фінансової стійкості, що забезпечуватиметься: 
- високою часткою самофінансування; 
- прискореним обертанням активів відносно страхових премій; 

- значною часткою високоліквідних активів; 
- перевищенням обсягу інвестицій над сумою страхових резервів; 
- показниками рентабельності, вищими за середні по галузі 

Показники 

Коефіцієнт автономії - не менший за 0,3 

Питома вага поточних зобов'язань в фінансуванні – не більша за 15%. 

Рентабельність активів - не менша за 18 % 

Задачі 
Досягати максимально можливого розміру чистого прибутку і реінвестувати 

його у страхову компанію, зважаючи на проблеми з капіталізацією, які 
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притаманні усім вітчизняним страховикам. 

Налагодити моніторинг рентабельності інвестиційної діяльності (це 
найбільш проблемна ланка у формуванні фінансових результатів вітчизняних 
страховиків). Забезпечувати постійний контроль за рівнем витрат на ведення 
справи. 

Планувати емісію цінних паперів у випадку потреби нарощення присутності 
компанії на ринку 

Ініціативи 

Досягти максимально можливого ефекту за основною діяльністю шляхом 

впровадження комплексного обслуговування клієнтів, надання супутніх 
страхових послуг, впровадження нових видів страхування. Переглянути 

інвестиційну політику страхової компанії, враховуючи на появу нових 
фінансових інституцій (спільні інвестиційні фонди, компанії з управління 
активами тощо). Впровадити в діяльність страхової компанії сучасні методи 

удосконалення управління внутрішніми бізнес-процесами 

 

Стратегічна карта може відображати комплекс стратегій компанії (від 

корпоративної до функціональних), а може відображати окремі напрямки, 

які є важливими з точки зору реалізації стратегічних цілей поставлених 
перед страховиком. Одним з таких напрямків є формування прибутку від 

операційної (страхової) діяльності з врахуванням вимог, які ставляться до її 
платоспроможності. 

 

3.4. Контроль страхової діяльності 
Успішне функціонування страхової компанії багато в чому досягається за 

рахунок ефективного контролю, що дозволяє отримати потрібну інформацію 

для прийняття управлінських рішень. Оцінка реальної ситуації, що 

складається в кожній конкретній страховій компанії, що функціонує як 
самостійний господарюючий суб'єкт страхового ринку забезпечується 
контролем. Тим самим створюються передумови для внесення коректив до 

запланованих показників розвитку страхової діяльності. Контроль виступає 
як функція управління страховою компанією, без якої не можуть бути якісно 

реалізовані інші функції управління: планування, організація, мотивація. 
Завдяки контролю страхова компанія отримує один з головних інструментів 
вироблення політики і ухвалення рішень, що забезпечують нормальне 
функціонування страховика в умовах складної ринкової кон'юнктури. Багато 

в чому за допомогою контролю досягаються намічені цілі страхової компанії 
як в довгостроковій перспективі, гак і в питаннях оперативного керівництва. 
У функцію контролю входить збирання, обробка і аналіз інформації про 

фактичні результати страхової діяльності, порівняння їх з плановими 

показниками, виявлення відхилень і аналіз причин цих відхилень, розробка 
заходів, необхідних для досягнення поставленої мети. В зв'язку з цим 

контроль розглядається не тільки як фіксація відхилень, але і як аналіз 
причин відхилень і виявлення можливих тенденцій розвитку. Здійснення 
контролю супроводжується встановленням його стандартів і критеріїв. 
Стандарти контролю — конкретні результати, стани або дії, ступінь 
відхилення від яких визначається в процесі контролю. Як стандарти можуть 
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використовуватися значення показників, регламенти, відображені в 
положеннях, наказах, правилах і інструкціях. 
До основних цілей контролю відносяться: 
- своєчасне визначення відхилень, помилок і недоліків|нестача| в роботі 

виконавців і структурних підрозділів страхової компанії; 
- знаходження шляхів усунення відхилень; 
- узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи. Основними 

завданнями контролю є: 
- діагностика стану страхової компанії; 
- зворотний зв'язок із страховими працівниками; 

- інформування страхових працівників; 
- спонука або мотивація страхових працівників.  
Елементами контролю є: 
- адміністративний контроль, який базується на плані організації робіт, 

процедурах і веденні документації, пов'язаної з наданням повноважень на 
здійснення страхової діяльності; 

- контроль за грошовими потоками страхової компанії; 
- контроль за результатами страхової діяльності, який базується на веденні 

документації, пов'язаної з контролем за плановими і фактичними показниками. 
По суті поняття контролю як функції управління страховою компанією 

зводиться до контролю планів страхової компанії, контролю повноважень 
страхових працівників, контролю документального оформлення страхових 

операцій, контролю збереження активів страховика. В зв'язку з цим 

реалізуються конкретні процедури контролю, тобто послідовність дій із 
проведення контролю.  Ці процедури контролю включають етап вироблення 
критеріїв і стандартів, етап зіставлення з ними реальних результатів, етап у 

вигляді ухвалення необхідних корегуючих дій. 

Вироблення критеріїв і стандартів  передбачає визначення конкретних 

параметрів страхової діяльності, зміни яких піддаються вимірюванню. Ці ж 

параметри використовуються також в процесі планування страхової 
діяльності. Всі стандарти повинні співвідноситися з цілями і стратегією 

страхової компанії. Цілі, які можуть бути використані як стандарти для 
контролю, характеризуються наявністю тимчасових рамок і конкретного 

критерію, по відношенню до якої можна оцінити ступінь виконання роботи. 

Зіставлення досягнутих результатів із встановленими стандартами - 

другий етап процедури контролю. Тут визначається, наскільки досягнуті 
результати відповідають заданим значенням. 

Ухвалення необхідних корегуючих дій передбачає усунення відхилень. 
Можливо також, що на даному етапі процедури контролю будуть переглянуті 
стандарти. Чим чіткіший зв'язок між цілями страхової компанії і стандартами, які 
використовуються для контролю, тим більше буде вірогідність того, що процес 
контролю буде сприйнятий і зрозуміли всіма структурними підрозділами 

страховика. В процесі коректування модифікуються цілі, переглядаються плани, 
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перерозподіляються завдання для окремих структурних підрозділів страхової 
компанії і окремих виконавців. 

Системність контролю. Контроль, що реалізовується, повинен органічно 

вписуватися в систему управління страховою компанією. Контрольні функції 
повинні бути інтегровані у функції планування, розробку організаційної 
структури страховика, розподіл повноважень і відповідальності, організацію 

праці і стимулювання персоналу страхової компанії. 
Адаптивність контролю до змін в зовнішньому і внутрішньому 

середовищі страхової компанії Контроль перебудовується відповідно до 

вимог, що змінилися. Зміни стосуються, перш за все стандартів, термінів, 
частоти, засобів і методів проведення контролю. 

Оптимальність контролю. Обсяг контролю повинен бути достатнім для 
вирішення поставлених завдань страхової компанії. Надмірний контроль 
приведе до неефективного витрачання  коштів на збір та обробку непотрібної 
інформації. Контрольний «пресинг» дратує персонал, погіршує 
психологічний клімат в трудовому колективі страхової компанії. 

Економічність контролю. Витрати на функціонування системи контролю 

повинні відповідати ефекту від його проведення. У кінцевому підсумку 
контрольні заходи, що проводяться, повинні приносити додатковий прибуток 
або сприяти його збереженню на певному рівні, запобігаючи втратам. 

У управлінській практиці розрізняють: загальний контроль, (контроль 
страховій компанії в цілому); функціональний контроль (контроль окремої функції 
страхової діяльності або окремого структурного підрозділу страхової компанії). 
Форми контролю можна виділити на підставі того, як він здійснюється. З цієї 

точки зору розрізняють попередній, поточний і завершальний контроль. 
Попередній контроль має місце до того, як виконання завдання було розпочате. 
Мета попереднього контролю полягає у визначенні умов, які можуть перешкодити 

виконанню роботи, а також в попередженні небажаних відхилень.  
Поточний контроль здійснюється в процесі виконання завдання і відіграє 

роль основи системи зворотного зв'язку. Він направлений на припинення 
відхилень і порушень в процесі реалізації плану, а також для визначення 
стадії, на якій знаходиться рішення задачі. Поточний контроль може бути 

суцільним або вибірковим.  

Завершальний контроль здійснюється після закінчення виконання 
завдання або роботи. Він спрямований на визначення відповідності між 

запланованими і реально досягнутими показниками. Залежно від того, чи 

були досягнуті поставлені цілі і в якій мірі вони досягнуті визначається 
оцінка праці працівника, відповідального за виконання завдання.  

Бюджетний контроль. Зміст, об'єм і форма цього контролю визначається 
центром відповідальності. Він базується на розробці бюджетів структурних 

підрозділів страхової компанії.  
Контроль в страховій діяльності підрозділяється на внутрішній і 

зовнішній. Внутрішній контроль здійснюється керівництвом і службою 
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внутрішнього контролю страхової компанії. Зовнішній контроль 
здійснюється фахівцями з боку або сторонніми спеціалізованими 

організаціями (наприклад, аудиторськими фірмами). Практична сторона 
зовнішнього аудиту зводиться до ревізії діяльності страхової компанії за 
певний період часу відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського 

обліку і процедур аудиту.  
 

 

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  СТРАХОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

План 

4.1. Задачі, функції та особливості організації маркетингової 

діяльності в страховій компанії 

4.2. Система розробки та продажу страхових послуг 

4.3. Управління рекламною діяльністю страхової компанії 

4.4. Управління відносинами страховика зі страховими посередниками 

 

4.1. Задачі, функції та особливості організації маркетингової 
діяльності в страховій компанії 
Аналіз діяльності страхової компанії в умовах ринкової економіки 

доводить, що цілий ряд напрямків функцій маркетингу є загальним для 
діяльності різних страховиків. До них належать: орієнтація страхової 
компанії на кон'юнктуру ринку, застосування стандартних підходів до ряду 
типових видів страхування, відносини між страховими посередниками, 

страхова реклама в засобах масової інформації тощо. 

Стратегія і тактика маркетингу полягають в тому, щоб забезпечити 

постійний контроль над попитом на страхові послуги та своєчасно 

забезпечувати формування і перебудову стратегічних програм і тактику 
конкурентної боротьби. 

Важливим поняттям є маркетинговий комплекс страхової компанії, що 

представляє собою набір інструментів, застосування яких в сукупності 
дозволяє отримувати бажаної реакції цільового ринку страхувальників. 
Маркетинговий комплекс страховика представлено у таблиці 4.1. 

Маркетинговий комплекс містить в собі набір тактичних прийомів 
страхової компанії для забезпечення прийнятого керівництвом рішення про 

позиціонування продукту на страховому ринку. 
Не менш важливим поняттям, ніж маркетинговий комплекс страховика, є 

поняття маркетингового середовища. Маркетингове середовище – це 
сукупність діючих за межами і всередині страхової компанії суб'єктів і сил, 

які впливають на розвиток і підтримку службами маркетингу вигідних 

взаємовідносин з цільовими страхувальниками. Маркетингове середовище 
містить як загрози, так і можливості. Його структуру можна представлено у 
таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.1 

Структура маркетингового комплексу страхової компанії 
Маркетинговий комплекс 

Страхова послуга Ціна Просування Розповсюдження 

Умови 

Обслуговування 
Гарантії 

Страховий тариф 

Страхова премія 
Страхова вартість 
Страхова сума  
Графік виплати 

страхової премії 

Реклама 
Особисте 
просування 
Стимулювання 
збуту 
Зв'язки з громадськістю 

Канали розподілу 
Охоплення ринку 
Місце розташування 
точок продажу 

 

Таблиця 4.2 

Структура маркетингового середовища страхової компанії 
Рівень ієрархії 

систем по відношенню 

до страхової компанії 
Склад елементів 

1 2 

Макросистеми 
Політико-правова, демографічна, економічна, соціально-культурна, 
природна, науково-технічна та інформаційні системи 

Однорівневі зі страховою 

компанією системи 

Маркетингові посередники (агенти, брокери), контактні 
аудиторії(засоби масової інформації, державні установи, суспільні 
організації, широкий загал), цільова аудиторія (страхувальники 

юридичні і фізичні особи) 

Підсистеми страхової 
компанії 

Структурні підрозділи страхової компанії, які співпрацюють зі 
службою маркетингу 

Служба маркетингу 
страхової компанії 

Керівництво служби маркетингу та співробітники (маркетологи) 

 

Розрізняють стратегічний, оперативний та організаційний маркетинг 
страхової компанії. 

До заходів стратегічного маркетингу відносять: 

- дослідження страхового ринку та його сегментацію; 

- визначення індикативних показників страхової продукції;  
- розробку пропозицій та проектів щодо стратегії подальшого розвитку 

страховика. 
Оперативний маркетинг передбачає: 

- аналіз поточного стану реалізації страхових послуг; 
- професійну підготовку фахівців та страхових посередників; 
- організацію проведення рекламних заходів і зв'язків з громадськістю; 

- розробку та впровадження додаткових сервісних послуг 
страхувальникам. 

У межах організаційного маркетингу вирішуються такі завдання: 
- моніторинг організаційних взаємозв'язків у структурі страхової компанії; 
- підвищення ефективності взаємодії структурних підрозділів страховика; 
- впровадження заходів щодо зміцнення корпоративної культури 

персоналу страховика. 
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Маркетингова діяльність страхової компанії підлягає ретельному плануванню. 

Маркетинговий план є одним з головних документів. Його розробка, розгляд і 
прийняття передують складанню інших планів страховика. 
Виходячи з концепції маркетингу, його процес може бути зведений до 

двох основних функцій: 

1. Формування попиту на страхові послуги і здійснення їх реалізації. 
2. Забезпечення страхових інтересів. 
Формування попиту на страхові послуги є найбільш важким завданням, 

що витікає зі специфіки страхової послуги, її відмінності від інших товарів 
та послуг (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Складові функції формування попиту на страхові послуги 

 

Функція задоволення страхових інтересів реалізується за допомогою 

високої культури страхового обслуговування, чіткої організації роботи 

страховика зі здійснення страхових виплат. Головним принципом більшості 
страхових компаній є те, що будь-який відвідувач є потенційним клієнтом і 
від того, як буде проведено першу розмову, яким буде інтер'єр офісу в 
значній мірі залежить стане цей відвідувач клієнтом даної компанії чи 

звернеться він до конкурентів. Однак слід зазначити, що підвищення рівня 
сервісу потребують здійснення витрат на утримання страхової компанії і, як 
наслідок, збільшення вартості страхових послуг. Дуже важливим для іміджу 
страховика є своєчасне і в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за 
договорами страхування. 
Зважаючи на важливу роль маркетингу для розвитку будь-якої страхової 

компанії та досягненню нею поставлених стратегічних цілей, діяльність в 
даній сфері здійснюється відокремленим структурним підрозділом. 

Завданням такої служби зазвичай є розробка маркетингового комплексу з 
метою виведення своїх послуг на страховий ринок та забезпечення їм 

конкурентних переваг за рахунок ефективного позиціонування. 
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Для розробки маркетингового комплексу служба маркетингу страхової 
компанії проводить маркетингові дослідження, розробляє нові страхові 
послуги, формує маркетингові плани за напрямками страхування. 
Забезпечення реалізації розроблених страховою компанією страхових послуг 
є основним продуктом служби маркетингу страховика. 

 

4.2. Система розробки та продажу страхових послуг 

Маркетингова політика традиційно поділяється на такі основні види:  

- орієнтована на вибір потенційного страхувальника, тобто на пошук 
окремих категорій громадян, умовно дібраних за певними ознаками — за 
видом трудової діяльності; відношенням до майна; регіоном проживання 
(наприклад, орендарі, власники автотранспортних засобів, 
вантажоперевізники, працівники ризикових професій тощо); 

- орієнтована на окремі види страхування чи групи страхових продуктів - 
медичне, від нещасних випадків, надання пакета страхових послуг тим, хто 

від'їжджає за кордон, тощо, або за порівняльною вартістю страхових 

продуктів, сервісним обслуговуванням при їх реалізації, розслідуванні 
страхової події та виплаті страхових відшкодувань, забезпеченні 
«асистансом», супроводженням ризику (наприклад, при страхуванні 
вантажоперевезень залізницею ); 

- орієнтована відносно конкретних каналів реалізації - наприклад, 

поширення страхових полісів на підприємствах, дібраних за певними 

груповими ознаками (транспортно-експедиційні, туристичні тощо). 

За будь-яких умов маркетингова політика передбачає проведення 
маркетингових досліджень. Об'єктом таких досліджень виступає страхове 
поле. Під цим узагальненим терміном у практичній роботі пропонується 
розглядати такі два головні поняття: 

- клієнти як фактичні чи потенційні споживачі страхових послуг; 
- об'єкти страхування. 
Виконавці маркетингового дослідження в роботі обов'язково мають керуватися 

такими принципами, як об'єктивність, повноти, лаконічність та своєчасність. 
Так, в процесі маркетингових досліджень маркетинговий відділ 

проводить дослідження в таких напрямках: 
- визначення потреб потенційних страхувальників; 
- дослідження ситуації на ринку, дій конкурентів; 
- аналіз стану і тенденцій економічної ситуації серед потенційних 

страхувальників; 
- оцінка потенціалу конкурентів за тим чи іншим напрямком страхової 

діяльності; 
- проведення оцінки і встановлення можливостей роботи компанії в 

даному регіоні, в сегменті ринку, за видом страхування тощо; 

- проведення соціально-демографічних оцінок і прогнозів та 
екстраполяція результатів на потенційні можливості компанії. 
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На основі маркетингових досліджень проводиться аналіз і прогнозування 
кон'юнктури страхового ринку, під поняттям якого слід розуміти сукупність 
факторів і умов, що визначають сьогоднішній його стан і перспективи розвитку на 
майбутнє. 
Одним з найбільш важливих завдань страхового маркетингу є розробка та 

просування нових видів страхових послуг. При цьому нові страхові послуги 

можуть бути двох типів: 
- перший тип - (найчастіший варіант) послуга, яка не реалізувалася 

компанією, але вже реалізувалася на ринку іншими страховими компаніями; 

- другий тип - послуга, яка взагалі реалізується на ринку вперше, немає 
аналогів і відповідно відсутні конкуренти щодо її реалізації з боку інших 
страховиків. 
В першому випадку менеджмент страхової компанії повинен шляхом 

проведення маркетингових досліджень з'ясувати - чи є реальна можливість 
виходу на ринок з тим чи іншим видом страхових послуг. При цьому 
встановлюються: 

- компанії-конкуренти, їх кількість, фінансова потужність, потенціал у 
випадку гострої конкурентної боротьби; 

- кількість потенційних страхувальників (наприклад, якщо очікується їх 
зменшення, то рішення про вихід на ринок з даною страховою послугою 

взагалі може бути скасоване); 
- сумісно з фінансовим відділом обраховується необхідний для розробки і 

просу вант нової страхової послуги обсяг інвестицій. 

Політика компанії щодо виведення на ринок нових страхових послуг має 
базуватися як на дослідженні окремих сегментів ринку, так і на ретельному 
дослідженні і прогнозуванні ситуації в країні.  
Достатньо ефективним інструментом збільшення клієнтської бази може 

бути впровадження додаткових умов або додаткового сервісу до вже 
існуючих страхових послуг, в тому числі і в обов'язкових видах страхування.  
Система продажу страхових послуг має формуватися з врахуванням специфіки 

того чи іншого виду страхування. Так, окремі послуги не можуть бути реалізовані 
без страхових посередників (наприклад, звичайний поліс обов'язкового 
страхування від нещасних випадків на транспорті не може бути реалізований без 
участі посередника - каси автотранспортного підприємства). 
В процесі формування каналів реалізації страхових послуг компанія 

обов'язково має враховувати чинник витрат. Витрати на формування каналу 
реалізації страхових послуг поділяються на початкові та постійні. Початкові 
витрати - це витрати на організацію каналу продаж, а постійні - витрати, 

пов'язані з утриманням каналу. Відповідно до цього, початкові витрати є зав-
жди більшими, ніж витрати на утримання. У зв'язку з цим існує дві стратегії: 

- перша - передбачає, що для формування ефективного каналу 
просування страхових послуг компанія свідомо йде на збиткову діяльність 
впродовж певного періоду часу; 
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- друга - передбачає врахування усіх витрат компанії, в тому числі і 
початкових витрат на формування каналу реалізації при визначенні 
страхового тарифу. 
Перша стратегія частіше застосовується на висококонкурентних страхових 

ринках. Для того, щоб працювати певний час в збитковому режимі, компанії 
необхідно мати значні фінансові резерви. Друга стратегія більше притаманна для 
ринку, що розвивається, оскільки часто компанії просто не можуть собі дозволити 
конкурувати за ціною, оскільки не мають коштів для покриття запланованих збитків. 
Друга стратегія також може застосовуватися якщо послуга, яка продається, є 
достатньо новою для ринку і у компанії немає явних конкурентів (в такому випадку 
цінової конкуренції просто немає). 
Зараз компанії активно використовують сучасні інформаційні технології для 

реклами, інформування клієнтів і продажу страхових послуг. Зокрема, через 
мережу Інтернет можна ознайомитися з пропозиціями послуг, які надаються 
страховиками, часто можна визначити вартість страхової послуги (на сайтах 
багатьох компаній є так звані "Страхові калькулятори"), вершиною ви-

користання інформаційних технологій є придбання страхової послуги через 
мережу. Даний канал реалізації страхових послуг з часом буде 
використовуватися усе частіше, оскільки за критерієм витрат, пов'язаних з 
реалізацією страхових послуг, цей канал, безумовно, є найбільш економічним. 

Важливим чинником, що має враховуватися при виборі каналів реалізації 
страхових послуг, є ситуація в зовнішньому макроекономічному середовищі. 
Так, в умовах прогнозованого зростання і швидкого розвитку фінансового 

ринку достатньо ефективним каналом реалізації страхових і інших 

фінансових послуг може бути так званий "фінансовий супермаркет". 

Фінансовий супермаркет представляє собою продаж страхових, банківських, 
інших фінансових послуг на одній торгівельній площадці. 
В практичній діяльності "фінансовий супермаркет" - це офіс, що 

створений переважно на базі банківських відділень, страхових компаній, в 
якому клієнт може отримати повний спектр фінансово-кредитних послуг. 
Головна складова концепції "фінансового супермаркету безумовно, 

маркетингова. Її мета - максимальне задоволення потреб роздрібного клієнта. 
В значній мірі ця мета досягається правильним обранням формату 
"фінансового супермаркету». Під поняттям формату розуміють: 

- вибір цільової аудиторії; 
- місце розташування установи; 

- внутрішню логістику (зручність проходження інформаційних і 
документарних потоків, розташування робочих зон менеджерів ); 

- стилістика зовнішнього оформлення та інтер'єру. 
Правильний формат передбачає як наявність простих, максимально 

необхідних фінансових послуг, так і професійних продавців 
(висококваліфікованих менеджерів-фінансових експертів). 
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Модель "фінансового супермаркету" в принципі забезпечує усім 

учасникам конкуренті переваги. 

В першу чергу використання моделі дозволяє збільшити реалізацію 

фінансових послуг усіма учасниками. Тісна співпраця надає і інші переваги. 

Так, банки укладають зі страховиками угоди щодо зберігання отриманих 
ними коштів на банківських депозитах, а страховики отримують доступ до 

страхування ризиків банків. З подальшим розвитком фінансового ринку 
страхові компанії в рамках "фінансового супермаркету" активно 

співпрацюють з лізинговими компаніями, компаніями з управління активами. 

З'являються нові комбіновані послуги, які містять в собі ознаки як страхових, 
так і інших фінансових послуг. Типовим прикладом може бути так зване 
інвестиційне страхування (unit-linked). Таке страхування містить в собі 
елемент накопичувального страхування життя та інвестування. 

 

4.3. Управління рекламною діяльністю страхової компанії 
Достатньо велика кількість страхових послуг забезпечує увагу 

страхувальників, але ускладнює їх вибір. На допомогу приходить страхова 

реклама - стисла інформація, спрямована на певну категорію споживачів 
страхових послуг, що здійснюється через засоби масової інформації чи будь-
яким іншим способом публічного звертання. Метою реклами є сприяння 
укладенню нових і поновленню вже діючих договорів страхування. 

Основними засобами поширення реклами є: реклама у пресі; друкована 
реклама; реклама засобами мовлення; поштова реклама; зовнішня реклама; 
кіно- і відеореклама; реклама на транспорті; реклама на місці продажу; інші 
види реклами. Всі наведені способи поширення реклами можна назвати 

прямими. Достатньо важливим є непрямий спосіб реклами, який 

здійснюється клієнтами компанії, які отримали страхове відшкодування. 
Такий спосіб реклами формує імідж компанії і в значній мірі сприяє 
надходженню до компанії нових клієнтів. а (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Види страхової реклами 
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До інших видів прямої реклами належить реклама компанії, яка надається 
її працівниками і страховими посередниками (страховими агентами і 
страховими брокерами). Також страхові компанії укладають договори з 
професійними установами (рекламними агенціями), які можуть на власний 

розсуд визначати рекламні заходи. 

Існують загальні і специфічні вимоги до реклами страхових послуг. 
До загальних вимог належать правдивість, конкретність, адресність, 

плановість. 
Правдивість - реклама повинна мати діловий характер, відповідати 

об'єктивній реальності, нести інформацію, яка відповідає дійсності. 
Конкретність - виражається в простому і аргументованому тексті. 
Адресність - полягає в тому, наскільки рекламні засоби звернені до 

конкретних груп населення та суб'єктів підприємництва. 
Плановість - реклама є складовою частиною плану організаційно-масових 

заходів в будь-якій страховій компанії. 
Непряма реклама тісно пов'язана з формуванням іміджу страхової компанії. 

Чутки про невиконання страховою компанією своїх зобов'язань, про фінансові 
труднощі компанії поширюються серед діючих і потенційних клієнтів дуже 
швидко і довіра до страховика зменшується. Спростувати такі чутки достатньо 
важко і це потребує певного часу. Натомість клієнти, які отримали страхове 
відшкодування і повністю задоволені надаваним компанією сервісом, часто стають 
безкоштовними рекламними агентами для компанії. 
На рекламні послуги компанія може витрачати достатньо значні суми 

грошових коштів. Тому витрати на рекламу регламентуються окремим 

рекламним бюджетом. Якщо страхова компанія самостійно формує свою 

рекламну політику то бюджет складається фахівцями компанії у результаті 
узгоджених рішень щодо засобів поширення рекламної інформації. Якщо 

рекламну політику компанії реалізує рекламне агентство, то бюджет 
складається його фахівцями за узгодженням з менеджментом компанії. 

 

4.4. Управління відносинами страховина зі страховими посередниками 

Основними страховими посередниками в Україні є страхові агенти та 
страхові брокери. 

Страхові агенти - юридичні або фізичні особи, які здійснюють 
посередницьку діяльність на страховому ринку від імені страховика за 
відповідну комісійну винагороду. 
Страхові брокери - юридичні або фізичні особи, які зареєстровані як 

суб'єкти підприємництва та здійснюють посередницьку діяльність на 
страховому ринку від свого імені на користь страхувальника. Відповідно до 

діючого законодавства, страхові брокери можуть отримувати комісійну 
винагороду лише від страхувальника. 
Як правило, праця страхових брокерів використовується при реалізації 

складних, специфічних страхових послуг, продаж яких окрім знань в сфері 
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страхування потребує спеціальних знань в інших сферах (наприклад, 

вантажоперевезення різними видами транспорту, зовнішньоекономічна 
діяльність, медицина тощо). Окремою ланкою є перестрахові посередники, 

які здійснюють посередницьку діяльність в сфері перестрахування (як 
правило, з компаніями-нерезидентами). 

Якщо політика компанії передбачає активне використання праці 
страхових посередників для реалізації страхових послуг, то має бути 

сформована система управління відносинами страховика зі страховими 

посередниками. Така система має включати:  

- планування роботи зі страховими посередниками (бажано, щоб в 
маркетингових планах компанії відображалося, скільки компанія має отримати 

страхових премій за участю страхових агентів і страхових брокерів); 
- мотивація діяльності посередників (грошова і негрошова). Мають бути 

встановлені конкретні відсотки, або граничні значення комісійної винагороди; 
- договірні відносини (особливо це стосується договорів зі страховими 

брокерами, які є більш складними, ніж договори з агентами); 

- система навчання (зараз страхові компанії усе більше переваг віддають 
формуванню підходів до навчання страхових агентів відповідно до змісту 
страхових послуг, які надаються). 
Планування роботи зі страховими посередниками починається з аналізу 

надходження страхових премій в попередньому періоді. Оцінюється, яка 
питома вага страхових премій, що надійшли від страхових посередників в 
загальній сумі надходження страхових премій, та за окремими напрямками 

страхування. Такий же аналіз робиться і відповідно до типу страхових 

посередників (страхові агенти, страхові брокери, перестрахові брокери). На 
основі вивчення відповідних даних попереднього періоду, прогнозування 
ситуації на ринку та проведення переговорів з посередниками формуються 
планові завдання на наступний рік. 
Важливим є проведення перманентного аналізу в системі мотивації 

діяльності страхових посередників. В основу такої мотивації покладено 

грошовий чинник, але ряд компаній застосовують і негрошові способи 

мотивації (отримання штатної посади, безкоштовне навчання, відпочинок за 
рахунок компанії, відрядження в інші країни для обміну досвідом та 
підвищення кваліфікації тощо). Достатньо часто додаткова негрошова 
мотивація застосовується компаніями, які здійснюють страхування життя. Чи 

підсумками кожного з періодів визначається обґрунтованість ставок 
комісійної винагороди, діючі ставки порівнюються зі ставками, які 
виплачуються посередникам конкурентами. 

Більш складним завданням є формування мотивації у відносинах зі 
страховими брокерами. Норма, за якою страхові брокери можуть отримувати 

комісійну винагороду лише від страхувальника є дискримінаційною і суттєво 

ускладнює відносини між страховиком і страховим посередником 

(брокером), оскільки страховик усе рівно в більшості випадків має 
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забезпечити брокеру винагороду (і часто така винагорода обминає офіційні 
канали і не оподатковується). Окрім цього страхова компанія має постійно 

доводити страховим брокерам якість своїх страхових послуг і наявність 
конкурентних переваг в наданні страхового сервісу. 
Співпраця зі страховими брокерами може відбуватися як в 

індивідуальному порядку, так і на тендерній основі. Так, нещодавно страхові 
брокери вивели на ринок послугу, яка раніше була доступною лише для 
юридичних осіб - проведення тендеру на відбір страховика для страхування 
ризиків фізичних осіб. Зокрема, на умовах тендеру страхові брокери 

пропонують відбирати страховиків для страхування майна і автотранспорту 
фізичних осіб. 

Процедура співпраці між страховиком і страховим посередником 

виглядає так. Брокер оголошує тендер на страхування того чи іншого об'єкту. 
Страхові компанії, які бажають прийняти участь у тендері спрямовують до 

брокера свої програми страхування відповідних ризиків. Брокер оцінює 
заявки і обирає переможця, який потім і сплачує комісійну винагороду. 
Існує дві моделі проведення тендерів. За першою моделлю страховий 

посередник створює віртуальну тендерну площадку в Інтернеті і пропонує 
страховикам та їх клієнтам зареєструватися для проведення тендеру. Клієнт 
заповнює анкету, в якій подається інформація про вид страхування, що його 

цікавить та інформацію, яка дозволяє розрахувати страховий тариф. Водно-

час страховий брокер обирає страхову компанію, яка на його погляд надає 
найкращу пропозицію. При цьому враховується досвід роботи з цією 

компанією в попередніх періодах. Якщо цей досвід є негативним, то 

компанія виключається з участі у тендері. 
За другою моделлю зміст процесу не змінюється, але спілкування проходить не 

в режимі "он-лайн", а за допомогою безпосередньо переговорів між страховиком і 
посередником. З клієнтами брокер спілкується за допомогою листів. При цьому на 
вимогу клієнта страховий посередник надає можливість ознайомитися з повними 

умовами договору або правилами страхування. 
 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
План 

5.1. Особливості і структура трудових ресурсів страхової компанії 

5.3. Методи управління персоналом страхової компанії 

5.4. Оцінка персоналу страхової компанії 

 

5.1. Особливості і структура трудових ресурсів страхової компанії 
Людський чинник багато в чому забезпечує успіх діяльності страхової 

компанії. Робота з кадрами в термінах і поняттях страхового менеджменту 
визначається як комплексна цілеспрямована дія на трудовий колектив і 
окремих страхових працівників, покликане забезпечити досягнення мети 
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страхової компанії. Це ключова складова всієї страхової діяльності. 
Управління кадрами формує сприятливе середовище, в якому реалізується 
трудовий потенціал, розвиваються здібності; люди отримують задоволення 
від виконаної роботи і суспільне визнання своїх досягнень. Головний акцент 
робиться у бік довготривалого розвитку трудового потенціалу страхових 

працівників. Вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають 
довготривалим чинником конкурентоспроможності страхової компанії в 
умовах різких змін її зовнішнього середовища.  
Специфіка страхової діяльності зумовлює особливості персоналу 

страхової компанії. Це зв'язано, перш за все, з наявністю у страхових 

працівників певних професійних навиків і знань, пов'язаних із загальними 

напрямами страхової діяльності. По функціональних обов'язках страхові 
працівники згруповані у відповідні функціональні структурні підрозділи 

страхової компанії. Підвищення ефективності використання персоналу стає 
стратегічним завданням. Персонал страхової компанії розділяється на три 

крупні взаємозв'язані групи: 

1) Фахівці які безпосередньо обслуговують страхувальників (фронт-офіс). 
З числа їх формуються агентства, представництва і філії страхової компанії.  

2) Фахівці з питань формування страхового портфеля, розробки тарифів, 
умов страхування, врегулювання збитків. 

3) Фахівці що забезпечують роботу всіх підрозділів страхової компанії в 
цілому. Тут об'єднуються зусилля працівників з різних підрозділів: 
фінансового, інформаційних технологій, управління персоналом, 

господарського і ін. Цільові зусилля цих підрозділі носять комбінований 

характер і концентруються, в основному, навколо питань формування 
прибули, а також раціонального скорочення витрат на ведення справи. 

Існує об'єктивний зв'язок процесів розвитку персоналу із стратегією 

страхової компанії. Розвиток не людського потенціалу (інтелектуального і 
соціального) перетворюється на статтю інвестицій страховика, а не витрат. У 

страховій компанії підвищується інтелектуалізація праці персоналу, виникає 
необхідність вдосконалення професійної майстерності і підвищення рівня 
підготовки персоналу. В зв'язку з цим зростає роль безперервного навчання 
керівників і фахівців з урахуванням постійних умов роботи страхової 
компанії, що ускладнюються. 
Трудовий колектив страхової компанії - це єдиний соціальний організм, який 

складається з окремих осіб, що реалізовують свій творчий потенціал в процесі 
спільної страхової діяльності. Проте проста сукупність фахівців, що працюють в 
одному місці, ще не є органічною системою, здатною до саморозвитку. 
Об'єднуючим елементом тут виступає усвідомлення спільних цілей, що 
спонукають страхових працівників до узгодження і оптимізації спільних дій. 

Важливою умовою успішної роботи страхової компанії є створення команди 

однодумців. Це досягається через гармонізацію інтересів окремих страхових 
працівників і трудового колективу страхової компанії в цілому. 
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Досвід страхових компаній дозволяє виділити нові типові підходи до 

управління персоналом: 

- підвищення ефективності системи підбору, найму і розстановки 

співробітників; 
- система мотивації і оплати праці справедлива по відношенню до 

страхових працівників, конкурентоздатна і добре керована; 
- індивідуальні проблеми окремих страхових працівників вирішуються 

швидко, справедливо і ефективно; 

- заробітна плата страхових працівників базується на результатах 

індивідуальної праці і ефективності роботи відповідного структурного 

підрозділу страхової компанії; 
- розвиток, навчання, переміщення і підвищення в належне страхових 

працівників здійснюється відповідно до результатів їх праці, кваліфікації, 
здібностей, інтересів і потреб страхової компанії. 

 

5.2. Методи управління персоналом страхової компанії 
Принципи кадрової політики визначають співвідношення методів її 

реалізації. Методи управління персоналом страхової компанії є способи 

управлінської дії на колектив в цілому, окремі його групи і безпосередньо на 
працівників, що забезпечують реалізацію стратегію управління персоналом. 

Існує декілька класифікацій методів управління страховою компанією.  

За типом дії розрізняють методи прямого і непрямою дії. Методи прямої 
дії є адресними і передбачають обов'язковість виконання. Методи непрямої 
дії направлені на досягнення певної мети, але за виконавцем зберігається 
свобода вибору поведінки. 

За масштабом використання методи підрозділяються на загальні і 
приватні. Загальні методи застосовні при реалізації декількох напрямів 
діяльності керівника. Конкретні методи можуть бути використані при 

виконанні конкретних операцій.  

По джерелу дії  розрізняють методи централізованої і децентралізованої 
дії. Їх співвідношення визначається зовнішніми і внутрішніми умовами, в 
яких функціонує страхова компанія. 

За тривалістю дії методи підрозділяються на довгострокові, 
середньострокові і оперативні. 

За способом вироблення дії розрізняють одноосібні, колегіальні і 
колективні методи. Їх співвідношення визначається стилем управління в 
страховій компанії. 

По механізму і характеру дії на персонал страхової компанії розрізняють 
адміністративні, економічні і соціально-психологічні методи. 

Адміністративні методи є необхідною базою, яка обумовлює можливість 
використання інших методів управління. Важелями їх реалізації є прямі 
вказівки керівництва. Непряму дію чинять економічні методи управління 
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персоналом страхової компанії на основі грошового і негрошового 

стимулювання праці страхових працівників.  
Адміністративні методи управління персоналом страхової компанії 

передбачають наявність регламенту, що дозволяє керівникові оцінювати 

досягнення конкретного результату і координувати діяльність персоналу в 
загальній системі управління страховою компанією. Розрізняють наступні 
форми регламентації: 

- положення загально-організаційного характеру, що встановлюють 
організаційну відособленість і порядок функціонування страхової компанії; 

- положення що визначають склад елементів системи; 

- посадова регламентація, що встановлює чіткі вимоги до діяльності 
певного посадовця; 

- правила і посадові інструкції, що визначають напрями, порядок і 
загальні межі дій. 

Економічні методи управління персоналом страхової компанії є 
сукупністю способів управлінської дії на економічні інтереси персоналу, що 

забезпечують єдність цілей працедавця і найнятого робітника. Їх 

підрозділяють на дві основні групи: матеріальне стимулювання і економічну 

відповідальність. 
 

5.3. Оцінка персоналу страхової компанії 
У системі управління страховою компанією оцінка персоналу є 

інформаційною основою ухвалення цілого комплексу стратегічних рішень. 
Оцінка трудової діяльності персоналу страхової компанії є процесом 

визначення внеску страхового працівника або їх групи в досягнення мети 

діяльності компанії, що забезпечує отримання інформації для ухвалення 
рішень і проведення коректувань, необхідних для оптимізації 
функціонування трудового колективу. 
Відповідно до змісту завдань, які вирішуються за допомогою оцінки 

персоналу, можна виділити комплексну оцінку і оцінку, що проводиться по 

окремих напрямах. Розрізняють також постійну та періодичну оцінку. На 
основі матеріалів періодичної оцінки приймається ряд адміністративних 

кадрових рішень. Типова форма періодичної оцінки - атестації персоналу. 

Час атестації конкретного страхового працівника визначається найчастіше 
стажем його роботи в страховій компанії. Ця оцінка проводиться 
атестаційною комісією, що спеціально призначається. Робота комісії 
виходить з певної мети, предмету, критеріїв і об'єкту оцінки. 

На практиці повинні бути реалізовані основні етапи процедури оцінки: 

функція - сфера відповідальності - показники. Підбір показників оцінки 

здійснюється експертною групою, що складається з працівників відділу 

кадрів і фахівців страхової компанії, що володіють в повному об'ємі 
інформацією про специфіку праці на тих або інших посадах. Перелік 
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показників і їх співвідношення в умовних балах визначається у кожному 
конкретному випадку. 
Органічним продовженням дій за оцінкою персоналу є заходи по його розвитку. 
Розвиток персоналу - комплекс заходів, що включають перепідготовку і 

підвищення кваліфікації кадрів, а також планування кар'єри персоналу організації. 
Мета розвитку персоналу – забезпечення організації добре підготовленими 
працівниками у відповідність з її цілями і стратегією розвитку. 
Професійна підготовка потрібна в тих випадках, коли в компанії 

з'являється новий працівник, коли якого-небудь співробітника переводять на 
нову посаду або доручають йому нову роботу, коли у співробітника не 
вистачає навиків для виконання своєї роботи, а також коли відбуваються 
серйозні зміни в економіці організації або в зовнішньому середовищі. 
Підготовка кваліфікованих кадрів зачіпає безліч компонентів соціальної 

ефективності. Підвищення професійної майстерності персоналу позитивно 

відбивається на: 
• гарантії (збереженні) робочого місця 
• можливості професійного і кар'єрного зростання в організації 
• підвищенні рівня доходів співробітника 
• відчутті власної гідності і можливостях її реалізації. 
Метою організації професійного навчання кадрів в компанії повинне 

стати створення системи безперервного розвитку персоналу на основі 
оптимального поєднання різних форм підготовки нових співробітників, 
перепідготовки і навчання «старих» співробітників додатковим професіям, 

підвищення їх кваліфікації і рівня знань з урахуванням динамічних змін в 
технології продажів страхових продуктів, організації страхової діяльності, 
аналітичній роботі і т.д. 

 

  

ТЕМА 6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ 

План 

6.1 Служба врегулювання претензій, її завдання та місце в страховій 

компанії 

6.2 Спеціальні види врегулювання страхових претензій 

6.2.1 Врегулювання страхових претензій з перестраховиками 

6.2.2 Врегулювання страхових претензій за договорами, які 

передбачають «асистанс-допомогу» 

 

6.1. Служба врегулювання претензій, її завдання та місце в страховій 

компанії 
Під виникненням страхової претензії слід розуміти ситуацію, за якої 

страхова компанія отримала повідомлення від страхувальника про настання 
страхового випадку, орієнтовну суму збитку та обставини події, що сталися. 
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Окрім цього обов'язковим с встановлення факту вимоги страхувальника 
заплатити страхове відшкодування. 
Фіксація страхової претензії має бути здійснена в письмовому вигляді, який 

початково має містити заяву страхувальника про страховий випадок. В заяві 
обов'язково вказуються обставини страхового випадку та об'єкт, що постраждав. 
Прийняття такої заяви страховиком не означає автоматичного проведення 

страхової виплати. Це лише початкова стадія врегулювання страхової 
претензії. Остаточною стадією є або проведення страхової виплати або 

обґрунтована відмова в такому проведенні. 
В великих (а інколи і в середніх) страхових компаніях існують спеціальні 

служби врегулювання страхових претензій. Метою створення таких служб є 
проведення якісних розслідувань обставин настання страхових випадків, 
визначення винних осіб, встановлення величини отриманих збитків. 
Відповідно завданнями таких служб є: 

- перевірка заяв страхувальників про настання страхових випадків; 
- оцінка причин настання страхового випадку і достовірності поданих фактів; 
- вивчення страхових актів (сертифікатів) щодо правильності їх 

формального заповнення, опитування свідків страхових випадків і фіксація 
результатів такого опитування у відповідних документах; 

- оцінка завданих страховим випадком збитків; 
- співпраця з державними органами щодо обставин настання страхового випадку; 
- визначення частки майна, яке не постраждало від страхового випадку і 

оцінка можливостей його реалізації; 
- встановлення винних осіб у настанні страхового випадку і якщо це є 

можливим оформлення регресних позовів. 
До страхової служби ,можуть входити експерти за різними напрямками 

страхування, особи, які мають право проводити роботу з оцінки збитків, 
сертифіковані аварійні комісари, юристи. 

За результатами проведеної роботи у вказаних напрямках служба 
врегулювання страхових претензій формує висновок про доцільність 
(недоцільність) проведення страхової виплати страховиком. Рішення про 

відмову у виплаті подається у письмовому вигляді страхувальнику і може 
бути оскаржено ним у судовому порядку. 
Служба врегулювання страхових претензій компанії має підпо-

рядковуватися вищому керівництву і звітувати за результатами своєї роботи. 

Уся діяльність страхової компанії з врегулювання страхових претензій має 
документуватися. До складу основних документів з розслідування страхових 
претензій мають входити: 

- заява страхувальника про настання страхового випадку (до заяви має 
додаватися опис отриманих втрат, обставини настання страхового випадку, 
можуть додаватися матеріали фото або відео зйомки з місця пригоди); 

- договір страхування (важливим є те, щоб договір діяв на момент 
події, що призвела до виникнення втрат); 
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- аварійний акт (сертифікат), складений представником страховика 
або аварійним комісаром, що перебуває у трудових відносинах зі страховою 

компанією (документ має містити інформацію про обставини страхового 

випадку і очікувану суму збитку, але вже з погляду не потерпілого, а з 
погляду представника страхової компанії); 

- матеріали з оцінки втрат (до таких матеріалів належать довідки, 

видані медичними органами про шкоду, нанесену здоров'ю, працездатності 
третьої особи, оцінка майнових втрат, видана професійними оцінювачами); 

- інші допоміжні матеріали (відео- та фотозйомка, проведені 
представниками страхової компанії, інформація надана свідками пригоди, 

довідки державних органів у випадку потреби, інші матеріали). 

До складу служби з врегулювання страхових претензій мають входити: 

- спеціалісти, що фіксують заяви про настання страхового випадку і 
планують подальшу роботу з врегулювання страхових претензій; 

- особи, що виконують функції аварійних комісарів (можуть бути і 
сертифіковані аварійні комісари), які за отриманням повідомлення про 

страховий випадок мають провести початкове розслідування його обставин, 

зібрати необхідну інформацію для подальшого більш глибокого 

розслідування, орієнтовно визначити суму збитку; 
- юристи - в багатьох випадках вже на початковій стадії розслідування 

страхової претензії виникають спори між страховиком і страхувальником 

щодо віднесення тієї чи іншої події до страхового випадку, отже, наявність 
кваліфікованого юриста є обов'язковою; 

- спеціалісти з інформаційних технологій - розслідування страхової 
претензії неможливе без використання сучасних інформаційних технологій. 

Окрім цього обов'язковим є накопичення масиву інформації з претензійної 
роботи і формування внутрішніх пошукових систем. 

Служба врегулювання страхових претензій повинна співпрацювати зі 
структурними підрозділами страхової компанії, які займаються управлінням 

грошима. Так, при отриманні інформації про настання страхового випадку 
від служби врегулювання страхових претензій фінансові служби повинні 
зарезервувати гроші для страхових виплат в обсязі не меншому за страхову 
суму, вказану в договорі страхування. 
Процес врегулювання страхової претензії розпочинається з отримання 

страховиком заяви про настання страхового випадку, після чого обов'язком 

страховика є встановлення причини настання страхового випадку, винних 

осіб, обсяги збитків, тобто постає необхідність у проведенні якісного і 
усебічного розслідування. 
Страхова компанія може проводити розслідування власними силами, а у 

випадку потреби може залучати осіб зі сторони (аварійних комісарів, 
професійних оцінювачів, спеціалізованих юристів тощо). 

Законодавство зазначає, що в разі необхідності страховик (а також Моторне 
(транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) може робити запити про 
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відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, 
медичних закладів та інших підприємств, установ та організацій, що володіють 
інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно 
з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. 
Підприємства, установи та організації зобов'язані надсилати відповіді 

страховикам і МТСБУ на запити про відомості, пов'язані зі страховим 

випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому 
страховик і МТСБУ несуть відповідальність за їх розголошення в будь-якій 

формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

Розслідуючи страховий випадок, фахівці страхової компанії передусім 

мають переконатися в тому, що: 

- на момент страхової події договір страхування був чинним; особа, яка 
подає заяву про виплату, справді є страхувальником або його представником; 

- зазначений об'єкт був дійсно застрахований; подія, що трапилася, 
входить до переліку страхових випадків за договором; 

- страхувальник вжив розумних та доцільних заходів, спрямованих на 
зменшення збитків; 

- за цим страховим випадком відсутня можливість застосувати 

обумовлені договором страхування винятки та обмеження (наприклад, що у 
складі застрахованого майна немає предметів, які залишилися 
неушкодженими або є ушкодженими лише частково та таких, на які не 
поширюється страхове покриття); 

- місце перебування застрахованого об'єкта відповідає місцю, 

зазначеному у договорі страхування; 
- страхувальник виконав умову щодо неприпустимості змінювати 

картину збитків; 
- страхувальник своєчасно повідомив про страховий випадок компетентні 

органи (міліцію, службу пожежного нагляду, органи метрологічної служби 

тощо), і вони підтверджують факт настання такого випадку; 
- при поводженні із застрахованим об'єктом страхувальник (його 

персонал; члени родини) дотримувався встановлених заздалегідь правил 

техніки безпеки; 

- не існує осіб, зацікавлених у страхуванні цього об'єкта з метою 

отримання страхового відшкодування, або осіб, винних у заподіянні збитків, 
до яких можна застосувати право страховика на суброгацію. 

За підсумками цього розслідування страховик вирішує питання щодо 

здійснення страхової виплати  

При проведенні роботи з врегулювання страхових претензій необхідно 

враховувати, що така робота часто може бути складною, потребує значних 
витрат коштів і часу. У зв'язку з цим існує практика встановлення лімітів на 
суми виплат. Встановлення ліміту передбачає не проведення детального 

розслідування у випадку, якщо заявлена сума відшкодування не перевищує 
суми ліміту.  
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Після врегулювання страхової претензії, проведення усіх необхідних дій, 

здійснюється страхова виплата. Вона може бути здійснена одноразово (в 
переважній більшості випадків), або в декілька етапів (якщо йдеться про великі 
страхові суми і в розрахунках приймають участь перестрахові компанії). 

 

6.2. Спеціальні види врегулювання страхових претензій 

6.2.1. Врегулювання страхових претензій з перестраховиками 

Перестрахування було і залишається найбільш важливим інструментом 

забезпечення фінансової надійності страхової компанії. Зараз і в майбутньому 
жодна страхова компанія (навіть найбільша) не може проводити свої операції без 
перестрахування, оскільки без механізму перестрахування не можна досягти 

достатнього розсіювання ризику. Оскільки страхова компанія є учасником 

страхових відносин і матеріально зацікавленою стороною, то вона не може 
залишатися осторонь процесу врегулювання збитків (так само як і при оцінці 
ризиків при прийнятті їх на страхування) 
Основними учасниками процесу перестрахування є цедент - компанія, що 

віддає ризик в перестрахування, і цесіопарій - компанія. яка приймає ризик у 
перестрахування. 
З точки зору врегулювання страхових збитків, цедент очікує від цесіонарія: 
- оперативності і злагодженості процесу врегулювання збитків, за 

можливістю мінімальних термінів, в яких страховик виплачує 
перестрахувальнику свою частину збитків. Це питання є достатньо 
важливим, зважаючи на те, що в більшості договорів перестрахування 
передбачається процедура, за якої прямий страховик проводить 
розслідування і здійснює страхову виплату сам, після чого передає матеріали 

до перестрахової компанії і за результатами їх оцінки отримує компенсацію. 

Через такий механізм часто виникає касовий розрив (між здійсненою 

страховою виплатою і очікуваною компенсацією від перестраховика). Якщо 

сума страхової виплати є великою, то така ситуація потребуватиме 
додаткового фінансування; 

- використання механізму касового збитку, тобто встановленого розміру 
збитку, за перевищення якого перестраховик зобов'язаний сплатити свою 

частку страхового відшкодування перестрахувальнику раніше, ніж той 

виплатить страхове відшкодування. Така практика є скоріше винятком, ніж 

правилом, оскільки це невигідно перестраховику. Але в ряді випадків укла-
дення угод такого типу є можливим (особливо якщо перестраховується 
більша частка ризику). 
Етапи та основні дії перестрахувальника і перестраховика при 

врегулюванні страхової претензії можна представлено у табл. 6.1. 

При врегулюванні страхових претензій між цедентом і цесіонарієм 

можуть виникати спірні ситуації. Найбільш вразливим при цьому є цедент, 
оскільки він зобов'язаний зробити страхову виплату навіть у випадках, коли 
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цесіонарій не згоден визначати подію страховим випадком, або затягує 
(навмисно чи не навмисно) розгляд наданих йому документів і розрахунків. 

Таблиця 6.1 

Етапи і основні дії перестрахувальника та перестраховика 
при врегулюванні страхової претензії 

Етапи врегулювання 

страхової претензії 

Основні дії 

перестрахувальника перестраховика 

1. Інформація про 
настання страхового 

випадку 

Інформування перестраховиків. 
Залучення перестраховиків до 
врегулювання, узгодження дій 3 

аварійним комісаріатом. Передача 
перестраховикам усіх необхідних 
документів, що інформують про 
страховий випадок, суму 
очікуваного збитку 

Підтвердження отримання 
повідомлення про страховий випадок. 
Вивчення наданих документів про 
обставини страхового випадку. Прий-

няття рішення про участь в процесі 
врегулювання або відмова від такого 

2. Виставлення 
рахунків та 
узгодженого 

пакету документів 

Визначення суми кінцевого 
збитку та його розподіл між 

перестраховиком і перестраху-
вальником. Формування пакету 
документів для перестраховиків. 
Узгодження порядку і термінів 
оплати збитків. Підтвердження 
закінчення процесу врегулювання. 

Перевірка правильності розрахунків та 
повноти представленого пакету 
документів. 
Врегулювання спірних і сумнівних 
моментів. Прийняття рішення про ви-

плату або відмову у виплаті. 
Представлення перестрахувальнику 
усіх необхідних документів. 

3. Коригування суми 

збитку 

Узгодження додаткових витрат. 
Надання інформації про регресні 
виплати за суброгацію. Пере-
рахунок суми збитку за часткою 

перестраховиків 

Підтвердження (або непідтвердження) 
згоди про участь у додаткових 
витратах. Контроль за претензійним 

процесом. Підтвердження вірності 
проведених розрахунків 

 

В українській і закордонній практиці виникали ситуації, за яких цедент не 
зміг самостійно провести виплату. В таких ситуаціях можливим є проведення 
декількох фінансових операцій: 

- залучення коштів від акціонерів; 
- отримання банківського кредиту; 
- переуступка права страхової виплати іншому страховику (з відповідною 

передачею усіх документів, що підтверджують вимогу до цесіонарія). 
 

6.2.2. Врегулювання страхових претензій за договорами, які 
передбачають асистанс-допомогу 

В 50 - 60-х рр. минулого сторіччя виникла ідея організувати для 
страхувальників (застрахованих) при страхуванні (автомобільному, 
медичному, туристичному тощо) сервісну частину, де усі видатки за надання 
відповідної допомоги відшкодовувала б страхова компанія. В першу чергу це 
стосувалося подорожуючих (у відрядженнях і туристів). Ідея виявилася 
продуктивною, кількість виїжджаючих у світі постійно зростала і 
сформувався попит на нову послугу, яка стала називатися "асистанс" - вид 
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підприємницької діяльності щодо надання технічної, медичної, сервісної, 
правової та фінансової допомоги фізичним і юридичним особам. 

В європейських країнах асистанс виділено в окремий напрямок 
страхування. В Україні цей вид страхування окремо не виділено, проте 
здійснюється як комбінований в рамках різних видів (медичного, 

автомобільного, страхування туристів тощо). 

Врегулювання претензій в рамках асистанс-послуги відрізняється від 

інших видів страхування тим, що надання послуги передує проведенню 

розслідування та компенсації збитків. Отже, в даному випадку за якість 
розслідування і правомірність страхової виплати відповідають в першу чергу 
ті компанії, які надають послуги. Потім страхова претензія врегульовується 
між ними та страховиками, які виписували страховий поліс. Специфіка 
послуги обумовила особливості бізнес-процесу. 
Бізнес-процес врегулювання збитків за участі асистанс-компанії можна 

представити так: 
1- етап - при настанні страхового випадку страхувальник (за-

страхований) або уповноважена ним особа телефонує в службу асистанс-
компанії, номер якої прописаний в полісі страхування. При цьому 
повідомляється інформація: номер договору, строк, термін дії, програма, 
страхова сума, інші дані. 

2- етап - одержавши повідомлення, оператор асистанс-центру 
повинен упевнитися в наявності у заявника страхового захисту, а в окремих 

випадках одержати додаткове повідомлення від страховика, який видавав 
поліс. Після підтвердження проводиться подальший комплекс дій. 

3- етап - залежно від характеру страхового випадку, на місце події 
спрямовується допомога. 

4- етап - за надані послуги виставляється рахунок, який об-

роблюється і фіксується асистанс-компанією. 

5- етап - оператор асистанс-центру складає страховий акт, в даному 
випадку документ, що підтверджує проведену роботу, який затверджується 
страховиком. У ньому зазначається сума, що підлягає оплаті установам, які 
надали послуги та асистанс компанії. В цьому документі надається уся 
інформація про страховий випадок і надану допомогу, а саме: рахунки 

установ, які надавали послуги; інформація про використані матеріали; 

експертна оцінка отриманих пошкоджень та/або завданих збитків. При 

необхідності до страхового акту асистанс-центр може до давати експертний 

висновок у рамках своєї компетенції на запитання страховика по окремих 

питаннях врегулювання страхового випадку. 
6- етап - представник асистанс-центру підписує акт про надані 

послуги в страхувальника, а в деяких випадках у постачальника послуг. 
7- етап - усі документи передаються страховику. 
8- етап - оператором асистанс-центру проводиться архівація 

документів про страховий випадок і надані послуги. 
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9- етап - страховик здійснює оплату рахунку за послуги асистанс-
центру. Дуже часто страховики вносять заздалегідь певну передоплату 
(депозит) за послуги асистуючої компанії. Сума такого депозиту може 
залежати від кількості проданих страховиком полісів або суми отриманих 
страхових премій. При необхідності страховик може здійснювати контроль 
за ціною послуг. Якщо за результатами контролю виникають спірні питання, 
то вона виносяться на розгляд суду. 
В перспективі асистанс-послуги можуть набирати поширення - 

наприклад, зараз і закордоном, і в Україні набирає поширення так званий 

"домашній асистанс'", коли страхова компанія оплачує за договором послуги 

установ, які здійснюють терміновий ремонт житлових приміщень, які були 

пошкоджені внаслідок раптових несприятливих подій, обумовлених в 
договорі страхування. 

 

 

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

План 

7.1. Склад доходів і витрат страхової компанії 

7.2. Управління формуванням прибутку страхової компанії 

 

7.1. Склад доходів і витрат страхової компанії 
Головною особливістю діяльності страхової компанії є те, що на відміну 

від сфери виробництва, страховик спочатку акумулює кошти, що надходять 
від страхувальника, створюючи необхідний страховий фонд, а лише після 
цього несе витрати, які пов'язані з компенсацією збитків за укладеними 

страховими угодами, Двоїстий характер фінансової діяльності страховика 
полягає у об'єднанні страхової та інвестиційної діяльності. 
Доходи страховика можна поділити на три великі групи: 

1. Доходи від страхової діяльності (страхові премії зі страхування та 
перестрахування). 

2. Доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів (як 
власних, так і коштів страхових резервів). 

3. Інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інвестиційних 
доходів, але з'являються у страховика у процесі його звичайної господарської 
діяльності (наприклад, надання власних потужностей в оренду). 
Розглянемо кожну групу окремо. 

Доходи від страхової діяльності є первинними доходами страхової 
компанії. На залучення цих доходів розраховує страховик, коли з'являється 
на страховому ринку і пропонує страхові послуги за певну плату. Платою за 
страхування є страхова премія, яку страхувальник зобов'язаний внести 

страховикові згідно з договором страхування. Плата за страхування може 
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надходити у готівковій і безготівковій формі здебільшого у національній 

валюті (виняток становлять страхові платежі від нерезидентів). 
Страхова премія визначається залежно від суми, на яку укладається 

договір страхування (страхової суми і страхового тарифу). Ціна страхової 
послуги (страхова премія) обчислюється за формулою:  

 

Страхова премія = Страхова сума х Страховий тариф.         (7.1) 

 

Страхова сума за добровільного страхування визначається за згодою 

сторін. У обов'язкових видах страхування страхова сума встановлюється, як 
правило, відповідними законодавчими або нормативними актами. 

Страховий тариф - це друга складова страхової премії. Це ставка 
страхової премії з одиниці страхової суми або з вартості об'єкта страхування 
за визначений період страхування. 
З обов'язкових видів страхування страхові тарифи встановлюються 

законодавчими актами, з добровільних видів - розробляються страховиками і 
затверджуються Уповноваженим органом нагляду за страховою діяльністю при 

розгляді на видачу ліцензії. Страхові тарифи розраховуються виключно з того, щоб 
страхових премій, обчислених на основі цих тарифів, вистачило для того щоб: 

- страховик міг виконати зобов'язання перед страхувальниками 

(провести виплати). 

- покрити витрати на утримання страхової компанії і дістати прибуток. 
Страховий тариф складається з нетто-тарифу, який забезпечує кошти 

для страхових виплат, і навантаження, яке забезпечує страховику покриття 
витрат на ведення справи і отримання прибутку. Співвідношення між нетто-

тарифом та навантаженням різне, в залежності від "дешевого" та 
"дорожчого" виду страхування. Нетто-тариф може розраховуватись з 
використанням математичних методів на базі теорії ймовірності, і в цьому 
разі навантаження визначається емпіричним шляхом з фактичним 

урахуванням витрат на ведення справи. Останні можливо вважати " у мовно-

постійними" витратами. В українських страхових компаніях є схильність до 

завищення страхових тарифів, у західних компаніях - навпаки. В умовах 

конкурентної боротьби страхові компанії занижують нетто-премії і зовсім не 
планують прибуток, витрати на ведення справи покривають за рахунок 
інвестиційних надходжень. Занижені страхові премії використовують з 
метою залучення клієнтів. Цей засіб дуже небезпечний, оскільки в 
несприятливих умовах під загрозою опиняється платоспроможність компанії. 
До другої групи доходів відносять доходи від інвестиційної діяльності 

(доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних власних коштів і 
тимчасово вільних коштів страхових резервів). Ці доходи є похідними від 

первинних доходів страховика. Збираючи страхові премії, нагромаджуючи 

доходи від страхової діяльності, страховик має змогу протягом певного 
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періоду розпоряджатися коштами, отриманими від страхувальників, 
інвестувати їх у різноманітні сфери. 

У країнах з розвинутим страховим ринком страховики виступають одним 

із найзначніших інвесторів. Інвестиційна діяльність пов'язана із характером 

коштів, які поділені на групи: 

1. Власні кошти у вигляді статутного фонду (капіталу), спеціальних і 
резервних фондів, вільних резервів, нерозподіленого прибутку. 

2. Залучені кошти у вигляді страхових резервів. 
Згідно діючого законодавства, страховики України можуть інвестувати 

кошти страхових резервів в акції, облігації, депозити банків, інвестиції в 
економіку України за переліком, який визначається урядом, банківські 
метали, нерухомість, компанії, які здійснюють страхування життя, можуть 
кредитувати своїх страхувальників або будівництво житла для фізичних осіб. 

До третьої групи доходів страховика належать інші доходи. Ці доходи не 
мають відношення до страхування. До них треба віднести: оперативний та 
фінансовий лізинг (доходи від здавання майна в оренду), доходи щодо 

перерахунку іноземної валюти, порівняно із її балансовою вартістю на кінець 
звітного періоду: доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, 

доходи від надання консультаційних послуг, штрафів, пені та інші доходи. Ця 
група доходів страховика об'єктивно є найменшою. 

В Україні, відповідно до діючого законодавства, окрім доходів від 

страхування, страхова компанія може одержати: 

- винагороди (комісійні) від передачі ризиків на перестрахування; 
- частку від страхових сум і страхових відшкодувань, сплачену 

перестраховиками; 

- повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів; 
- повернуті суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених 

премій, які розраховуються, як різниця між зарезервованою сумою і сумою, 

фактично сплаченою страхувальникові. 
Витрата страхової компанії поділяють наступним чином:  

- витрати на проведення страхових операцій (формують собівартість 
страхової послуги); 

- витрати на проведення інших операцій (супроводжують одержання доходів 
від інвестування й розміщення тимчасово вільних коштів страховика). 
Понад 90 % загальної суми витрат страхової компанії припадає на витрати 

по проведенню страхових операцій. За економічним змістом, витрати 

поділяються на три групи: 

- виплати страхових сум та страхових відшкодувань за договорами 

страхування та перестрахування; 
- витрати на обслуговування процесу страхування та перестрахування; 
- витрати на утримання СК. 

Дві останні групи витрат можна об'єднати поняттям "витрати на ведення справи". 

Найвагомішою є перша група - виплати страхових сум та страхових відшкодувань. 
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Витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування у 
практиці страховиків розвинутих країн мають розподіл на аквізиційні, 
інкасаційні, ліквідаційні. 

Активізаційні витрати - це витрати, пов'язані із залученням нових 

страхувальників, укладенням нових договорів страхування. Ці витрати 

можуть включати оплату послуг із розробки умов, правил страхування, 
актуарних розрахунків, виплату комісійних винагород брокерам, витрати на 
службові відрядження і таке інше. 

Інкасаційні витрати - це витрати, пов'язані із обслуговуванням 

готівкового обігу страхових премій; на оплату праці службовців страхової 
компанії, витрати на виготовлення банківських квитанцій та відомостей щодо 

прийому страхових премій, на оплату банківських послуг. 
Ліквідаційні витрати - це витрати із урегулювання збитків. Вони 

вміщують оплату послуг спеціалістів із з'ясування причин і визначення 
розміру збитків, завданих об'єктам страхування, витрати на нагромадження 
відповідної інформації, оплату банківських послуг, пов'язаних із здійсненням 

виплат страхового відшкодування, витрати на проїзд експертів до місця 
страхової події і назад, судові витрати, поштово-телеграфні витрати. 

До третьої групи витрат - витрати на утримання СК - відносять адміністративно-
управлінські витрати. Воші включають заробітну платню персоналу компанії (основну 
і додаткову) з нарахуваннями, плату за оренду приміщення, оплату комунальних 
послуг, послуг зв'язку, витрати на придбання канцелярських та господарських товарів, 
рекламу. Відрядження, утримання і обслуговування автотранспорту, амортизаційні 
відрахування та інші витрати, які згідно з чинним законодавством відносяться на 
собівартість страхової діяльності. Політика формування даних витрат містить в собі 
певні протиріччя. Так, чим більшими будуть ці витрати, тим кращою буде якість 
страхового обслуговування клієнтів (кращі фахівці, швидке прибуття агентів і 
аварійних комісарів до клієнтів, кращий інтер'єр офісу тощо), але, з іншого боку, ці 
витрати суттєво підвищують вартість страхової послуги для клієнтів. 
В обов'язкових видах страхування усі розрахунки в формуванні страхових 

платежів, а значить і доходів від страхової діяльності регламентуються 
державою. Це стосується і витрат на ведення справи. Так, Постановою № 358 

від 1999 р. "Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів 
у сфері страхування" визначені нормативи на ведення страхової справи, які 
не можуть бути більшим за: 

- з обов'язкового особистого страхування — 15 '% розміру тарифу; 
- з обов'язкового страхування майна та відповідальності - 20 розміру тарифу. 
Якщо структура витрат страхової компанії представити аналітично по 

групах витрат, то маємо, що: 
- витрати на ведення справи (витрати на утримання СК та обслуговування 

страхового процесу) знаходяться в межах 20 - 25 %. 

- витрати на виплату страхових сум та відшкодування - в межах 60 - 80 %. 

В Україні при обчисленні прибутку страховика витрати поділяють на: 
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- виплати страхових сум і страхових відшкодувань. 
- відрахування в централізовані страхові резервні фонди. 

- відрахування в технічні резерви, інші ніж резерв незароблених премій. 

- витрати па проведення страхування (утримання фірми). 

- інші витрати, що включають до собівартості страхових послуг. 
 

7.2. Управління формуванням прибутку страхової компанії 
Прибуток страхової компанії - це фінансовий результат її діяльності за 

певний звітний період (квартал, півріччя). 
Фінансовий результат - це вартісна оцінка підсумків господарювання 

страховика. Він визначається як різниця доходів і витрат. 
До загального фінансового результату слід віднести підсумки фінансових 

результатів:  страхової діяльності; інвестиційної діяльності; господарської діяльності. 
Прибуток від страхової діяльності - це різниця між доходами від 

страхової діяльності та витратами страховика на надання страхових послуг. 
Прибуток від страхової діяльності може бути збільшено за рахунок 

зниження собівартості страхової послуги через: 
- Скорочення видатків на ведення справи; 

- Зниження збитковості (збитки у звітному році мають бути меншими, ніж 

у базовому; дотримання принципу еквівалентності між сумою зібраних 

нетто-премій і сумою фактичних виплат страхувальникам). 

Основу загального прибутку страховика може забезпечувати прибуток від 

страхової діяльності або прибуток від інвестиційної діяльності. В Україні 
більшу частку прибутку страховики отримують від страхової діяльності, а в 
західних країнах від інвестиційної (страхові тарифи в умовах конкуренції 
мають тенденцію до зниження). Прибуток від страхової діяльності (ПСД), 

згідно з українським законодавством, обчислюється на касовій основі 
 

ПСД = (ЗП + КП + ВП + ПЦР + ПТР)- (ВС + ВЦР + ВТР + ВВС ),   (7.1) 

 

де сума в перших дужках - це доходи від страхової діяльності; сума в 
других дужках - це витрати страховика на проведення страхових операцій; 

ЗП - зароблені страхові премії за договорами страхування та 
перестрахування; 

КП - комісійні винагороди за перестрахування; 
ВП - частки страхових виплат, сплачені перестрахувальниками; 

ПЦР - повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів; 
ПТР - повернуті суми із технічних резервів, інших ніж резерв 

незароблених премій; 

ВС - виплати страхових сум та відшкодувань; 
ВЦР - відрахування в централізовані страхові резервні фонди; 

ВТР - відрахування в технічні резерви; 

ВВС - витрати на ведення справи. 
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Основу прибутку страховика від страхової діяльності складають зароблені 
страхові премії. Заробленою премією страховиком вважається та премія, яка 
залишається у нього по закінченні терміну дії договору, і відшкодування або виплати 
з якої не здійснювались через ненастання страхової події. Але поки термін договору 
триває, страхова премія складається з двох частин: тієї, що вважається заробленою, і 
тієї, яку на даний момент не можна вважати заробленою. Наприклад, якщо договір 
укладено на рік, а минуло півроку і страховий випадок не настав, то заробленою 

вважатиметься половина страхової премії. 
Оскільки в компанії можуть діяти тисячі договорів страхування укладені 

на різні терміни, обраховувати, яка частина кожної премії є заробленою, а яка 
ні, є недоцільним. Тому обрахунок загальної суми зароблених за період 

премій здійснюється аналітично через механізм формування резервів 
незароблених премій. Страховики приділяють значну увагу незаробленій 

премії, яка має назву "резерв незаробленої премії", оскільки від правильності 
її визначення залежить платоспроможність страховика. 
Сума зароблених страхових премій (ЗП) визначається за формулою 

 

ЗП = (РНПпоч - ЧПпоч) + (СП - ПП) - (РНПкін - ЧПкін),           (7.2) 

 

де  РНПпоч - резерв незаробленої премії на початок звітного періоду; 
ЧПпоч - частка перестраховика у резерві незароблених премій на початок 

звітного періоду; 
СП - страхові премії, що надійшли у звітному періоді; 
ПП - премії надані в перестрахування в звітному періоді; 
РНПкін - резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду; 
ЧПкін - частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець 

звітного періоду. 
Фінансовий результат залежить від точності поділу на зароблену та 

незароблену премії. 
 

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

План 

8.1. Платоспроможність страхової компанії та вимоги до її забезпечення  

8.2. Управління активами як засіб підтримки платоспроможності 

страхової компанії 

 

8..1. Платоспроможність страхової компанії та вимоги до її 
забезпечення  

Сутність страхування полягає в тому, що страхові компанії приймають за 
визначену плату на утримання ризики інших суб'єктів підприємницької 
діяльності. Це робить достатньо жорсткими умови до їх фінансових 
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показників. В переважній більшості країн світу фінансовий стан страхових 

компаній є об'єктом державного регулювання. 
У фінансовій теорії платоспроможність – це здатність економічного 

суб'єкта вчасно і повністю сплачувати за своїми зобов'язаннями, які 
випливають із торгівельних, кредитних чи інших операцій грошового 

характеру. Отже, платоспроможність означає можливість перетворення ак-
тивів, які є в розпорядженні суб'єкта, на грошові кошти. Часто таке 
визначення надається і щодо ліквідності. 
Інколи поняття ліквідності і платоспроможності розмежовуються. 
Так, вважають, що ліквідність - це здатність компанії розраховуватися по 

терміновим зобов'язанням, а платоспроможність - здатність оплачувати як вже 
пред'явлені претензії, так і зобов'язання, термін виконання яких ще не наступив. 
Враховуючи специфіку страхової діяльності ризикових компаній, їм 

повинна бути притаманна підвищена ліквідність. Основу ліквідності 
забезпечує якісне управління грошовими коштами. Взагалі під поняттям 

ліквідності слід розуміти можливість компанії швидко перетворювати 

різноманітні активи на грошові кошти. 

Страхові компанії з метою забезпечення ліквідності повинні формувати 

баланс між активами і зобов'язаннями і обов'язково мати певний запас 
грошових коштів. 
Запас грошових кошів необхідний компаніям для покриття термінових 

страхових і нестрахових зобов'язань, а також для того, щоб покривати 

раптові потреби в грошових коштах. 
Але покриття раптових потреб може здійснюватися в два способи. На 

стабільних фінансових ринках, коли фінансова діяльність компанії чітко 

обраховується, раптові потреби в грошових коштах можуть перекриватися 
короткостроковими банківськими кредитами. Це дозволяє не порушувати 

структуру заданого інвестиційного портфеля компанії і запобігати 

фінансовим втратам від реалізації активів зі знижкою. На нестабільних 
ринках потребу в грошових коштах, що виникає раптово, краще перекривати 

шляхом продажу активів. Це витікає з підвищених ставок по кредитам, які 
навіть за короткий термін викликають суттєві фінансові втрати. 

Схематично це може бути відображено наступним чином (рис. 8.1). 

Український фінансовий ринок не можна визначити як стабільний, тому 
українські страхові компанії тримають на своїх рахунках в банках достатньо 

суттєві суми грошових коштів. Але в майбутньому, після досягнення 
остаточної фінансової стабільності, питанню управління грошовими коштами 

приділятиметься більше уваги, оскільки вкладення до різноманітних 

фінансових активів можуть давати ставку прибутку значно більшу, ніж її 
дають вкладення коштів до банківських депозитів. 
Таким чином, під ліквідністю страхової компанії слід розуміти здатність 

її швидко перетворювати свої активи на грошові кошти і погашати страхові і 
нестрахові зобов'язання. Платоспроможністю - це здатність страхової 
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компанії планувати надходження грошових коштів і проведення вчасно 

розрахунків по зобов'язанням в нормальних умовах господарювання. 
 

 
Рис. 8.1. Покриття раптової потреби в грошових коштах 

в умовах стабільного і нестабільного фінансових ринків 
 

При визначенні платоспроможності страхової компанії в Україні 
основним критерієм повинне виступати виконання вимог Закону України 

"Про страхування" (ст. 30. Платоспроможність страховиків). 
Страховики зобов'язані дотримуватися таких умов забезпечення 

платоспроможності: 
- наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду 

страховика; 
- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат 

страхових сум і страхових відшкодувань; 
- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 

розрахунковим нормативним запасом платоспроможності. 
Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається 

видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, 
еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням 

життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України. 

До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний 

капітал, а,також сума нерозподіленого прибутку. Страховики за рахунок 
нерозподіленого прибутку можуть створювати вільні резерви. 

Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка резервується з 
метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої 
методики здійснення страхової діяльності. 
Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані 

підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності 
(нетто-активів). 
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Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика 
визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) 
страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у тому 
числі страхових. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам 

страхових резервів, які страховик зобов'язаний формувати у порядку, 
передбаченому цим Законом. 

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика 
обчислюються за формулою 

 

Фактичний запас = А - Н.а - З =  ВК – Н.а,   (8.1) 

 

де А - сукупні активи страхової компанії на дату визначення; 
Н.а - нематеріальні активи страхової компанії на дату визначення; 
З - загальні зобов'язання страхової компанії на дату визначення; 
ВК - власний капітал страхової компанії на дату визначення. 
Для того, щоб компанія вважалася платоспроможною необхідно, щоб на 

будь-яку дату її фактичний запас платоспроможності перевищував 
розрахунковий нормативний запас платоспроможності. 
Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види 

страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій 

з визначених величин, а саме: 
- перша - підраховується шляхом множення суми страхових премії за 

попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися із кількості 
днів па дату розрахунку). При цьому сума страхових премій зменшується па 
50 % страхових премій, належних перестраховикам; 

- друга - підраховується шляхом множення суми страхових виплат за 
попередні 12 місяців па 0,26 (останній місяць буде складатися із кількості 
днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових виплат зменшується на 
50 % виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними 

договорами перестрахування. 
Формалізовано розрахунок нормативного запасу платоспроможності 

можна представити так 
- за преміями: 

Нп = (СП – ПП · 0,5) · 0,18, 

 

де  Нп - нормативний запас платоспроможності, розрахований за 
преміями; 

СП - сума премій, які надійшли у звітному періоді; 
ПП - премії, передані до перестрахування. 
- за виплатами 

Нп =  ( В П  -  ВПП · 0,5) · 0,26, 
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де Нп - нормативний запас платоспроможності, розрахований за 
виплатами; 

ВП - сума виплат, здійснених страховиком у звітному періоді; 
ВПП - сума виплат, компенсованих перестраховиками. 

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює 
страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається 
шляхом множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань 
(математичного резерву) на 0,05. 

Загальна величина резерву довгострокових зобов'язань (математичного 

резерву) дорівнює сумі резервів довгострокових зобов'язань (математичних 

резервів), які визначаються на будь-яку дату окремо за кожним договором 

страхування життя. 
Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 % суми 

сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових 
резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування. 
Існують законодавчі вимоги до забезпечення платоспроможності 

страхової компанії - формування мінімального статутного капіталу, 
формування гарантійного капіталу, забезпечення перевищення фактичного 

запасу платоспроможності над нормативним розрахунковим. 

Схожий механізм визначення рівня платоспроможності страхових 

компаній застосовується і в країнах ЄС. Там також передбачається, що 

платоспроможною є компанія, яка має відповідний розмір статутного, 

гарантійного фондів, і у якої фактичний запас платоспроможності є вищий за 
нормативний розрахунковий. Головна відмінність полягає у визначенні 
нормативного запасу платоспроможності. 

Досвід фінансово-економічної кризи. В докризовому періоді більшість 
вітчизняних страхових компаній звітували про високі показники 

платоспроможності. Але вже на початку 2009 р. велика кількість страховиків 
зіткнулися з проблемами забезпечення своєчасних і в повному обсязі 
страхових виплат. Вкладення коштів в ненадійні і спекулятивні активи (такі, 
наприклад, як акції вітчизняних підприємств), неотримання грошей з 
банківських депозитів і зменшення притоку грошей за новими договорами 

страхування - усі ці фактори негативно вплинули на платоспроможність 
страховиків. Отримати короткостроковий кредит в банку в кризовому 
періоді також було достатньо важким завданням. Отже, фінансово-

економічна криза виявила суттєві вади в управлінні платоспроможністю і 
спонукала шукати нові підходи до такого управління, як на рівні компаній, 

так і на рівні держави (мається на увазі регулювання платоспроможності 
страховиків з боку державних органів нагляду). Слід зазначити, що невід-

повідність методів управління платоспроможністю страхових компаній для 
нових умов господарювання (йдеться про кризовий і посткризовий періоди) 

спостерігається не тільки в Україні, а і в багатьох інших країнах світу (як в 
розвинених, так і в тих, що розвиваються). 
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В докризовому періоді в Європейських країнах (в тому числі і в Україні) 
діяла система оцінки платоспроможності страховиків, яка мала назву 

Solvency 1. Українська система оцінки платоспроможності страховиків є 
спрощеним варіантом Solvency 1). При цьому і в Україні, і в Європейському 
Союзі до оцінки платоспроможності не входили такі важливі питання як: 

- оцінка якості активів, що представляли страхові і вільні резерви; 

- оцінка адекватності страхових резервів узятті на себе зобов'язанням 

(загальна сума); 
- оцінка відповідності страхового портфелю компанії сформованим 

резервам (як за розміром резервів, так і за структурою їх розміщення); 
- оцінка рівня реальної капіталізації страхової компанії. 
Вже на початку фінансово-економічної кризи європейські експерти з 

державного нагляду за страховою діяльністю зробили висновок про те, що 

діюча система Solvency 1 ніяк не попередила фінансову кризу. Більшість 
страхових компаній, які напередодні фінансово-економічної кризи 

виконували усі вимоги Solvency 1, мали фінансові труднощі, коли економіка 
стала розвиватися у кризовому напрямку. Це обумовило потребу в 
формуванні нової системи оцінки платоспроможності страховиків Solvency 2 

на основі досвіду управління страховими компаніями в кризових умовах. 
Детально про перспективи оцінки і управління платоспроможності 
страховиків в рамках нової системи йтиметься у останньому підрозділі теми. 

 

8.2. Управління активами як засіб підтримки платоспроможності 
страхової компанії 
Багато вчених і практиків страхової справи звертали увагу на те, що 

одним з найважливіших напрямків забезпечення платоспроможності 
страховика є якісне управління його активами. 

Під час оцінки впливу структури активів на забезпечення платос-
проможності страхових компаній необхідно мати на увазі, що активи 

страхових компаній частково фінансуються за рахунок власних коштів, а 
частково за рахунок залучених коштів та інших зобов'язань. Але зважаючи 

на специфіку діяльності страхових організацій при оцінці 
платоспроможності необхідно брати до уваги як ті активи, що 

профінансовані власним капіталом (нетто-активи), так і ті, що 

профінансовані за рахунок коштів страхувальників та інших кредиторів (і 
цей постулат має бути основним при формуванні підходів до державного 

нагляду за платоспроможністю страхових компаній). 

Склад активів, які забезпечують фактичний запас платоспроможності 
страховика, має законодавчо унормуватися, як і склад тих активів, що 

становлять покриття страхових резервів. Такий підхід застосовується, 
наприклад, в британському страховому законодавстві, за яким немає 
обмежень щодо об'єктів вкладення капіталу страховика. Обмеження 
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стосуються тільки того, що дозволяється розглядати як активи, котрі можуть 
враховуватися при розрахунку резерву платоспроможності. 
Між активами, якими представлені страхові резерви, і активами, які 

забезпечують фактичний запас платоспроможності, має існувати зв'язок, 
оснований на принципі "відповідності' зобов'язань страховика ліквідності 
його активів. В першу чергу покриваються за рахунок грошових коштів та їх 
еквівалентів термінові зобов'язання страховика, далі за рахунок залишку 
грошових коштів (якщо такий матиме місце) і поточних фінансових 

інвестицій покривається частка страхових резервів, за рахунок інших 

оборотних активів і довгострокових фінансових інвестицій покривається 
решта страхових резервів і довгострокових зобов'язань, за рахунок власного 

капіталу покривається нерухомість та інші основні засоби компанії. 
Схематично принцип відповідності терміновості зобов'язань ліквідності 
активів має такий вигляд (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 

Схема дії принципу "відповідності" в активах і пасивах страхової компанії 
під час визначення фактичного запасу платоспроможності 

Актив Ступінь ліквідності Пасив 
Терміновість 

зобов'язань 

1 2 3 4 

Основні засоби, інші 
матеріальні необоротні 
активи, нематеріальні 

активи 

Активи з низьким 

ступенем ліквідності 
Власний капітал Безстрокові 

Довгострокові 
фінансові інвестиції. 
матеріальні оборотні 
активи, дебіторська 
заборгованість не 

забезпечена векселями 

Активи з середнім 

ступенем ліквідності 

Довгострокові 
зобов'язання + + частка 
страхових резервів 

Довгострокові 

Поточні фінансові 
інвестиції 

Високоліквідні активи 
Частка страхових 

резервів 
Короткострокові 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

Абсолютно ліквідні 
активи 

Частка страхових 
резервів, 

короткострокові 
кредити банків, 
кредиторська 
заборгованість 

Поточні 

 

В західній практиці в процесі проведення аналітичних досліджень 
платоспроможності застосовується показник реальної вартості активів.  

Реальна вартість активів компанії - це умовна величина, яка 
характеризує здатність компанії швидко перетворювати свої активи на 
грошові кошти за рахунок дисконту їх вартості. 
Для того щоб визначити реальну вартість активів компанії, тобто тих 

активів, які швидко можуть бути перетворені на грошові кошти, з 
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врахуванням особливостей складання українських фінансових звітів і з 
залученням закордонного досвіду, можна пропонувати наступні знижки і 
вилучення (табл. 8.2). 

Таблиця 8.2 

Знижки та вилучення з активів страхових компаній 

Під час розрахунку їх реальної вартості 
№ Стаття активу Знижка або вилучення 

1 Нематеріальні активи Вилучаються повністю 

2 

Основні засоби: нерухомість; 
 

крім нерухомості 

Застосовується знижувальний 

коефіцієнт 0,77  

Застосовується знижувальний 

коефіцієнт 0,33 

3 
Участь в капіталі інших компаній Застосовується знижувальний 

коефіцієнт 0,77 

4 
Інші довгострокові фінансові 
інвестиції 

Застосовується знижувальний 

коефіцієнт 0,8 

5 
Поточні фінансові інвестиції Застосовується знижувальний 

коефіцієнт 0,9 

6 Грошові кошти Враховуються без знижок 
7 Запаси Вилучаються повністю 

8 

Дебіторська заборгованість не 
пов'язана зі страховими преміями 

За досвідом непогашення боргів в 
минулих періодах може застосову-
ватися знижувальний коефіцієнт від 

0,4 до 0,9 

9 

Дебіторська заборгованість 
пов'язана зі страховими преміями 

За досвідом непогашення боргів в 
минулих періодах може застосову-
ватися знижувальний коефіцієнт від 

0,6 до 0,9 

 

Пояснення до даної таблиці будуть наступними: 

- нематеріальні активи не входитимуть в реальну вартість тому, що їх 

дуже важко, а часто і неможливо реалізувати; 

- знижувальні коефіцієнти до основних засобів встановлюються 
відповідно до західного досвіду (окремо по нерухомості компанії та по 

інших основних засобах); 
- знижувальні коефіцієнти до участі у капіталі інших підприємств 

встановлюються відповідно до західного досвіду; 
- запаси вилучаються повністю, оскільки було доведено, що їх участь в 

активах є незначною і при проведенні дослідження від них можна 
абстрагуватися; 

- також не входять до складу реальних активів такі статті як незавершене 
будівництво, відстрочені податкові активи, інші оборотні і необоротні 
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активи. Ці активи не включаються до складу реальних активів, зважаючи на 
те, що важко оцінити ступінь їх ліквідності; 

- усі інші коефіцієнти взято інтуїтивно з врахуванням теоретичних 
джерел і ситуації на товарних і фінансових ринках; 
при оцінці дебіторської заборгованості, не пов'язаної зі страховою 

діяльністю, за браком інформації, братиметься середній знижувальний 

коефіцієнт 0,65. 

За даними теоретичного дослідження сутності платоспроможності 
страхових компаній можна пропонувати показник загальної 
платоспроможності страховика (ПЗП) як відношення реальних активів до 

активів, відображених за балансовою вартістю 

 

ПЗП = Реальна вартість активів / Балансова вартість активів,  (8.2) 

 

Проведені дослідження показали, що нормальним може вважатися 
показник загальної платоспроможності компанії на рівні, не меншому за 0,7. 

Дієвим способом оцінки платоспроможності страхової компанії є 
групування активів за ступенем ліквідності та зобов'язань за терміном 

погашення і порівняння відповідних груп. 

 

 

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
План 

9.1 Визначення фінансової надійності страхової компанії та 

фактори, що її забезпечують 

9.2  Управління страховим портфелем страхової компанії 

9.3  Управління формуванням і розміщенням  страхових резервів 

9.3.1 Економічна сутність страхових резервів 

9.3.2 Управління формуванням обов'язкових резервів з ризикових видів 

страхування 

9.3.3 Управління формуванням додаткових резервів з ризикових видів 

страхування 

 9.3.4 Формування резервів зі страхування життя 

4. Управління розміщенням страхових резервів 

 

9.1. Визначення фінансової надійності страхової компанії та фактори, 

що її забезпечують 

В Україні проблему фінансової надійності (стійкості) страхової компанії 
найбільш детально розглядав авторський колектив під керівництвом Осадця С. С. 

За їх визначенням, фінансовою стійкістю (надійністю) страховика є 
спроможність страховика виконати страхові зобов'язання, прийняті за договорами 

страхування і перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. 
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Перелік факторів, що забезпечують фінансову стійкість (надійність) 
страховика, при цьому є таким (табл. 9.1). 

Наведений перелік чинників, що забезпечують фінансову стійкість 
страховика, є достатньо вичерпним. До нього можна додати лише фактори, 

які мають непрямий вплив на фінансову стійкість і є суб'єктивними. До 

таких факторів слід віднести можливий низький рівень професіоналізму в 
роботі з фінансами, фінансові зловживання, неякісну конкуренцію, 

промисловий шпіонаж, інші дії, що можуть привести до незапланованих 

фінансових втрат і викликати порушення фінансової стійкості. 
Таблиця 9.1 

Фактори, що забезпечують фінансову стійкість (надійність) 
страхової компанії 

Фактор Характеристика 

1 2 

Розмір 

власних 

коштів 

В Україні, згідно з обліковими стандартами, до розміру власних коштів страховика 
належать статутний капітал, інший додатковий капітал; додатково вкладений 

капітал, резервний капітал, гарантійний капітал. При цьому нормативи встанов-
люються до величини лише статутного капіталу (1 млн. євро для ризикових 
компаній та 1,5 млн. євро до компаній зі страхування життя) 

Збачансова-

ний 

страховий 

портфель 

Збалансований страховий портфель досягається поєднанням в ньому більш 

безпечних і небезпечних видів страхування, які характеризуються частотою 

настання подій і величиною збитку. Більш небезпечні ризики генерують великі, 
потенційно можливі збитки, але і приносять більші за обсягами премії 

Правильно 

розраховані 

тарифні 

ставки 

Тарифна ставка є ціною за страхову послугу. В цьому випадку враховується 
реальна ціна ризику, забезпечується однорідність та стабільність страхових 
операцій. Таким чином, при обрахуванні тарифної ставки необхідно брати до уваги: 

- сформований страховий портфель; 
- статистичну інформацію про настання страхових випадків у минулих періодах; 
- динамічні зміни означених вище показників 

Достатність 

страхових 

резервів 

Розмір страхових резервів повинен бути адекватним узятим страховим 

зобов'язанням. Премії, що акумульовані у страхові резерви, певний час знаходяться 
у страховика і можуть бути інвестовані з метою одержання додаткового доходу 

Розміщення 

страхових 

резервів 

Розміщення страхових резервів в різних активах забезпечує інвестиційну діяльність 
страховика. Інвестиції повинні бути ліквідні і прибуткові. В окремих періодах за рахунок 
інвестиційної діяльності можуть покриватися збитки страховика за основною 

діяльністю. В практиці українського страхування цей елемент фінансової стійкості 
викликає найбільші проблеми, оскільки фінансові ринки в Україні поки що розвинуті 
недостатньо, що викликає проблеми з пошуком ліквідних і прибуткових фінансових 
інструментів для забезпечення розміщення страхових резервів 

 

 

Пере-

страхування 

Перестрахування є дуже важливим елементом забезпечення фінансової стійкості 
страховика. Необхідність перестрахування може бути викликана незбалансованістю 

страхового портфелю, коливанням результатів діяльності страховика. Без 
використання такого інструменту як перестрахування фінансова надійність 
страхової компанії не може вважатися нормальною. Нормальним вважається такий 

стан, коли в перестрахування компанією надається від 5 до 50 % усіх ризиків 

 

Слід зазначити, що в усіх країнах фінансова надійність страховиків є об'єктом 

державного контролю. Так, в країнах ЄС, Україні, Росії та Балтії страховим 

компаніям не можна одночасно займатися страхуванням життя і ризиковими 
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видами страхування. Ці види страхування є різними за своїм економічним змістом, 

передбачають формування зовсім різних фінансових механізмів і тому цілком 

справедливо вважати, що поєднання цих двох видів діяльності в одній компанії 
загрожуватиме її фінансовій стійкості (найбільш поширеним при цьому видом 

порушення є використання коштів резервів зі страхування життя для здійснення 
страхових виплат за іншими видами страхування). 
Окрім того в кожній більш-менш розвинутій країні є органи державного 

нагляду за страховою діяльністю, які контролюють фінансову стійкість 
страхових компаній за допомогою встановлених законодавчо-економічних 

нормативів. Недотримання того чи іншого нормативу може означати загрозу 
фінансової стійкості страхової компанії, а значить і її клієнтам-

страхувальникам і тому може бути підставою для скасування ліцензії на 
проведення тих чи інших видів страхування. 

 

9.2. Управління страховим портфелем страхової компанії 
Страховий портфель - цефактична кількість застрахованих осіб та 

об'єктів або сукупність договорів страхування на певній території, на 
підприємстві, в організації. 
В практиці страхування, під поняттям  страхового портфелю розуміють наявну 

структуру наданих страховою компанією послуг, закріплених страховими 

полісами, термін дії яких на звітну дату (на дату складання балансу) ще не витік. 
Збалансований страховий портфель досягається поєднанням в ньому 

більш безпечних і небезпечних видів страхування, які характеризуються 
частотою настання подій і величиною збитку. Більш небезпечні ризики 

генерують великі, потенційно можливі збитки, але і приносять більші за 
обсягами премії. Наприклад, страхування пасажирів на транспорті є 
безпечним видом страхування, але норма прибутку по ньому буде 
незначною, в той час як страхування ядерних об'єктів є більш небезпечним 

видом страхування і здатне приносити страховику більшу норму прибутку. 
Як система економічного управління, страховий портфель представляє 

собою ряд рішень щодо розвитку тих чи інших видів страхування в компанії. 
При цьому, як і в теорії портфельного інвестування, застосовується підхід до 

оптимального поєднання ризику і доходності. 
Завданням менеджменту страхової компанії  є формування такого 

страхового портфелю, який би забезпечив їй нормальний (ринковий) рівень 
доходності за помірного ризику (рис. 9.1). 

Управління передбачає формування стратегічних і тактичних завдань. 
Стратегічні і тактичні задачі управління страховим портфелем можуть бути 

представлені таким чином (рис. 9.2). 

Формування політики управління страховим портфелем починається зі 
встановлення довгострокових маркетингових цілей страховика. Саме 
маркетинговий підрозділ повинен надати інформацію про потребу ринку в 
тих чи інших страхових послугах і оцінити можливості щодо діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

компанії в обраному сегменті ринку. Відділ маркетингу має спрогнозувати 

надходження страхових премій за напрямками діяльності страхової компанії 
і сформувати прогнозний страховий портфель (при цьому робиться висновок 
про його збалансованість або незбалансованість). 

 

 
Рис. 9.1. Оптимальне співвідношення між видами страхування 

як елемент збалансованого страхового портфелю  

 

До стратегічних цілей страхової компанії в управлінні страховим 

портфелем належить і формування політики перестрахування. Так, жодна 
страхова компанія не може починати працювати з розміщенням того чи 

іншого ризику, не маючи для цього відповідного перестрахового покриття. 
Тому переговори з забезпечення перестрахування мають проводитися на 
етапі, що передує виведенню страхової послуги на ринок. 

 

 
Рис. 9.2. Стратегічні і тактичні задачі управління страховим портфелем  
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В тактичному плані управління страховим портфелем передбачає 
організацію постійного моніторингу за виконанням плану надходження 
страхових премій і здійснення страхових виплат (при цьому головним тут 
має бути, щоб сума виплат за визначеним видом страхування не 
перевищувала суму отриманих за ним страхових премій). 

 

9.3. Управління формуванням і розміщенням  страхових резервів 

9.3.1. Економічна сутність страхових резервів 

Страхові резерви можна характеризувати як сукупність фондів грошових 

коштів, які мають цільове призначення і знаходяться в розпорядженні 
страхової компанії, і за допомогою яких забезпечується розклад збитку серед 

учасників страхування. 
Можна визначити резерви по страхуванню життя як грошові фонди, що 

формуються відрахуванням частини страхової премії, яка передбачена для 
забезпечення страхових виплат (нетто-премії), та частини інвестиційного 

доходу від розміщення тимчасово вільних коштів страховика. 
Таким чином, формування страхових резервів є достатньо складним 

процесом. За розглянутим матеріалом можна визначити основні фактори, під 

впливом яких формується система страхових резервів страховика: 
- інверсія циклу страхової організації; 
- стійкість страхового портфелю; 

- ризикова структура страхового портфелю; 

- організаційна структура страхової компанії; 
- інвестиційна діяльність страхової компанії; 
- рівень розвитку перестрахування на ринку; 
- інфляція. 

 

9.3.2. Управління формуванням обов'язкових резервів з ризикових 

видів страхування 

Компанії, які займаються ризиковим страхуванням, формують технічні 
резерви. 

Технічні резерви - це показник, який виражає грошову оцінку обов'язків 
страховика за страховими зобов'язаннями, і одночасно - сума коштів, що с 
гарантією виконання зобов’язань перед страхувальниками з огляду на наявні 
у портфелі страховика договори страхування. 
Технічні резерви дозволяють страховику бачити загальний обсяг 

відповідальності за діючими договорами страхування. Обсяг технічних 

резервів має бути достатній для покриття відшкодування всіх збитків за 
діючими договорами страхування, навіть у випадках припинення 
надходжень премій за цими договорами. 

Згідно з Законом України "Про страхування", українські страховики, що 

займаються ризиковими видами страхування повинні формувати технічні 
резерви, які поділяються на резерв незароблених премій і резерв збитків. 
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Резерв незароблених премій - це резерв, що включає в себе частки від сум 

надходжень страхових платежів, які відповідають страховим ризикам, що не 
минули на звітну дату. 

Резерв збитків - це зарезервовані несплачені суми страхового 

відшкодування за відомими вимогами страхувальників. 
В Україні для визначення резерву незароблених премій використовується 

метод плаваючих кварталів. Використання цього методу закріплено Законом 

України "Про страхування", тобто українські страховики на відміну від 

страховиків інших країн не мають права самостійно визначати яку методику 

використовувати при проведенні розрахунку резерву незароблених премій і 
це в якійсь мірі сковує їх фінансову діяльність. Відповідно до Закону 
України "Про страхування", величина резервів незароблених премій на 
будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум 

страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть 
бути меншими 80 % загальної суми надходжень страхових платежів 
(страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у 
кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і 
обчислюється в такому порядку: 

- частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 

страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на 
одну четверту; 

- частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 

страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множаться 
на одну другу; 

- частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 

страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множаться 
на три четвертих; одержані добутки додаються. 
У цьому разі останній місяць розрахункового періоду буде складатися із 

кількості днів на дату розрахунку. 
Така ж методика формування резерву незароблених премій передбачена і 

Положенням про порядок формування, розміщення і обліку страхових 

резервів за видами страхування, відмінними від страхування життя, але в 
ньому замість кварталів виступають місяці. 
Відразу можна звернути увагу на те, що в українській методиці не 

береться до уваги ні вид страхування, ні термін дії договору, ні інші суттєві 
умови. Це вказує на те, що дана методика є дуже приблизною і може 
надавати неточне значення резерву незаробленої премії і це може 
викривлювати фінансовий результат страхової компанії, оскільки він 

значною мірою залежить від того, наскільки точно поділена страхова премія 
на зароблену і незароблену, тобто наскільки точно обчислені суми резерву 
незаробленої премії. Тому у практиці західних страхових компаній особлива 
увага приділяється використанню найпридатніших методів, залежно від 

характеру діяльності страховика і видів страхування, які він пропонує. 
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Іншим обов'язковим резервом є резерв збитків. Резерви збитків можна 
визначити як миттєві резерви. їх формування пов'язане з тим, що між датою, 

коли страхувальник заявив про настання страхового випадку і заявив 
орієнтовну суму збитку, і виплатою страхового відшкодування страховиком 

проходить певний час. На протязі цього часу страховик повинен вислати 

свого фахівця і з'ясувати обставини і дійсну суму збитку. Такий заявлений, 

але не оплачений збиток називається незакінченим збитком. На загальну 
суму таких збитків і створюється резерв збитків. Формування резерву 
заявлених, але не урегульованих збитків обумовлено специфікою страхового 

бізнесу. Виплата страхового відшкодування по страховій події чи ліквідація 
збитку здійснюється не відразу, а через визначений час після пред'явлення 
претензії страхувальником. По деяких видах страхування, таким як 
страхування будівельно-монтажних ризиків, морське страхування, 
страхування відповідальності, процес врегулювання претензії може зайняти 

досить довгий період. У зв'язку з цим на суму прийнятих позовів (претензій) 

страхувальників страховик створює резерв, призначений для фінансування 
заявлених, але неурегульованих остаточно збитків. 
Якщо збиток заявлений, але розмір збитку не встановлений, для 

розрахунку приймається максимально можлива величина збитку, не 
перевищуючу страхову суму. 
За правилами формування страхових резервів за видами страхування 

іншими, ніж страхування життя, резерв збитків обчислюється за формулою 

 

Резерв збитків на кінець періоду = (РЗп + СП - СВ) · 1,03,       (9.1) 

 

де Р3п – резерв збитків на початок звітного періоду; 

СП – претензії на виплату страхових сум і страхових відшко- дувань, 
заявлені страхувальниками впродовж звітного періоду; 

СВ – страхові виплати фактично здійснені в звітному періоді. 
Множення на коефіцієнт 1,03 передбачає фінансування витрат, 

пов’язаних з врегулюванням страхових претензій. В управлінні технічними 

страховими резервами діє правило, за яким стра73овик після отримання 
повідомлення про страховий випадок має перевести усю суму страхової 
претензії з резерву незароблених премій до резерву збитків. 
Страховики країн ЄС, які здійснюють ризикові види страхування, також 

формують резерви премій та резерви збитків. При цьому майже 2/3 обсягу 
річної премії припадає на резерв збитків, і 1/3 – на резерв премій. В Україні, 
навпаки, більша частка – це резерв премій. Для резерву збитків взагалі не 
передбачена стаття в балансі страхової компанії і він обліковується разом з 
резервом страхових премій, що саме по собі є неправильним. 

Величина резерву збитків включає зарезервовані несплачені страхові 
суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з 
яких не прийнято рішення щодо виплати або підмови у виплаті страхової 
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суми чи страхового відшкодування. Але в Порядку не вказано про 

здійснення контролю за виконанням даного положення, отже, його також 

можна визначити як суто декларативне. 
Таким чином, новим напрямком, відображеним в Порядку, можна 

вважати лише впровадження формування резерву катастроф. 

Величина резерву катастроф на будь-яку дату формується •іалежно від 
загальної величини зароблених у відповідному звітному періоді страхових 
платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду за такою формулою 

 

   Рк = Рп + Зпл · К-ПК,   (9.2) 

 

де Рк - величина резерву катастроф на кінець звітного періоду; 
Рп - величина резерву катастроф на початок звітного періоду; 
З п л  - зароблені страхові премії на початок звітного періоду; 
К - відрахування у резерв катастроф у розмірі не меншому за 80 % 

загальної суми зароблених у звітному періоді страхових премій; 

ПК - сума повернень з резерву катастроф. 

Відрахування до резерву катастроф здійснюється до досягнення 
величини, рівної обсягу відповідальності кожного страховика - члена Пулу, 
визначеного загальними зборами Пулу. 

 

9.3.3. Управління формуванням додаткових резервів з ризикових 

видів страхування 

Редакцією Закону України «Про страхування» страховики можуть 
прийняти рішення про запровадження з початку календарного року згідно з 
встановленою Уповноваженим органом методикою формування і ведення 
обліку таких технічних резервів за видами страхування, іншими ніж 

страхування життя (окрім резерву катастроф, який вже було розглянуто): 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 
- резерв коливань збитковості. 
Страховики зобов'язані письмово повідомити Уповноважений орган про 

запровадження формування і ведення обліку зазначених технічних резервів 
за видами страхування, іншими ніж страхування життя, не пізніше ніж за 45 

днів до початку календарного року. 
Резерв ризиків, які ще не минули, формується як додаток до резерву 

незароблених премій, щоб компенсувати можливість заниження тарифу. 
Резерв коливань збитковості дозволяє страховикам компенсувати 

перевищення своїх витрат, що пов'язані з відшкодуванням збитків, у 
випадках, коли фактична збитковість страхової суми за видом страхування 
на звітний період перевищує очікуваний рівень збитковості, який узято за 
основу при розрахунку тарифної ставки за цим видом страхування. У роки 
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успішної діяльності страховика цей резерв поповнюється за рахунок отрима-
них у результаті страхової діяльності надлишків, у збиткові - з нього 

вилучаються кошти для покриття збитків, що пов'язані зі здійсненням 

страхових операцій. 

Резерв коливань збитковості і резерв катастроф особливе значення мають 
в діяльності перестраховиків. Це пояснюється самою природою їх діяльності. 
Тому перестраховики повинні підходити до формування цих резервів з 
великою увагою. 

Резерв збитків, що заявлені, але ще не врегульовані, формується для 
забезпечення зобов'язань, які пов'язані з урегулюванням збитків за 
страховими випадками, про настання яких в обумовленому порядку було 

заявлено страховикові. При цьому резерв є сумою таких елементів: 
- невизначених збитків, які розраховуються в розмірі 5 % від сум 

надходжень страхових премій; 

- заявлених, але ще не врегульованих збитків, тобто збитків, за якими 

ще не складений розрахунок страхового відшкодування; 
- урегульованих, але ще не сплачених збитків, тобто збитків, які 

заявлені страхувальником і зафіксовані в регістрах обліку страховиком та за 
якими складений розрахунок страхового відшкодування, але відшкодування 
ще не надане. 
Величина резерву збитків, що заявлені, але ще не врегульовані. 

визначається за кожною неврегульованою заявою від страхувальника. Якщо 

збиток заявлений, але розмір збитку не встановлений, для розрахунку береться 
максимально можлива величина збитку, яка не перевищує страхової суми. 

Резерв збитків, що сталися, але ще не відомі, формується у зв'язку з 
випадками, які сталися, але про факт настання яких страховикові не було 

повідомлено на звітну дату і зобов'язання за якими будуть виконані в 
наступному звітному періоді. 
Розглянемо існуючі методики створення додаткових технічних резервів 

компанії (закордонний досвід). 

Далі розглянемо резерв збитків, що відбулися, але ще не заявлені. 
Економічна сутність даного резерву полягає в тому, що від часу настання 
страхової події до повідомлення й оформлення претензії, проходить певний 

проміжок часу. 
Використання засобів цього резерву носить ймовірностний характер, що і 

визначає механізм його формування. Даний резерв формується не за 
окремими договорами, а за усією сукупністю договорів страхових компаній, 

укладених за певний період. 

За розповсюдженими методиками величина даного резерву 
обчислюється: 

- або у розмірі 10 % від суми базової страхової премії, що надійшла в 
звітному періоді, якщо звітним періодом вважається рік; 
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- або у розмірі 10 % від суми базової страхової премії, що надійшла в 
звітному періоді, і трьом періодам, що передують звітному, якщо звітним 

періодом вважається квартал. 
Інколи наводяться значення даного резерву у розмірі 5 %. Більш 

оптимальним можна назвати середнє значення між максимальним і 
мінімальним, тобто показник у розмірі 7,5 %. 

Резерв катастроф призначений для покриття надзвичайного збитку, що 

з'явився наслідком нездоланної сили чи великомасштабної аварії і потягнув 
за собою необхідність здійснення страхових виплат по великому числу 
договорів страхування. 
Резерв коливань збитковості формується по наступним видах 

страхування: добровільне медичне; засобів повітряного транспорту; засобів 
водяного транспорту; вантажів; фінансових ризиків; цивільної 
відповідальності власників автотранспортних засобів; цивільної 
відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки; 

відповідальності за невиконання зобов'язань; професійної відповідальності. 
Розрахунок відрахувань у резерв коливань збитковості здійснюється за 

наступною методикою. Фактична збитковість страхової суми по виду 
страхування за звітний рік розраховується як відношення сум, фактично 

виплачених страхувальникам по страхових випадках, передбаченим умовами 

договору страхування, і суми резервів збитків за станом на звітну дату до 

сукупної страхової суми по договорах страхування, укладеним протягом 

звітного року, за формулою 

Св + Рзз + Рвнз 

Фз =                              ,               (9.3) 

Сс 

де Ф3 - показник фактичного рівня збитковості страхової суми по виду 
страхування за звітний рік; 

Св - зроблені виплати по страхових випадках за звітний період; 

Рзз - резерв заявлених збитків; 
Рвнз - резерв збитків, які відбулися, але ще не заявлені; 
Сс - сукупна страхова сума по договорах страхування, які були укладені 

протягом звітного року. 
На формування РКЗ направляється не більше ніж 50 % суми, обчисленої 

як добуток заробленої страхової премії за звітний рік на величину відхилення 
фактичного рівня збитковості за звітний рік від очікуваного рівня 
збитковості за формулою 

 

Ркз = (Пз – Фз) · Зсп  · k,    (9.4) 

 

де П3 - показник планової збитковості за видами страхування, обчислений 

при розрахунку страхового тарифу; 
Ф3 - показник фактичної збитковості; 
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Зсn - зароблена страхова премія; 
k - коефіцієнт ризику (коливається в межах від 0,1 до 0,5). 

Розмір резерву коливань збитковості по виду страхування не може 
перевищувати сукупний розмір страхової суми по договорах страхування, що 

діє за станом на звітну дату. 
Слід зазначити, що в докризовому періоді переважна більшість 

страховиків не формували додаткових технічних резервів, оскільки не 
бачили в цьому потреби. 

 

9.3.4. Формування резервів зі страхування життя 

За договором страхування життя страхувальник отримує страхову суму в 
будь-якому випадку, крайній термін при цьому - закінчення дії договору. 
При загальних же видах страхування страхове відшкодування виплачується 
лише за настання несприятливих подій, обумовлених в договорі страхування. 
Якщо страховий випадок не настав, страхове відшкодування не виплачується 
і кошти залишаються в компанії. Відповідно прибуток страховика за цих 

видів діяльності формується по різному: у першому випадку лише за рахунок 
інвестиційної діяльності, у другому - від долі навантаження в структурі 
нетто-ставки та за рахунок інвестиційної діяльності. 
Базовим принципом регулювання страхових резервів є той принцип, що 

страхові резерви зі страхування життя і медичного страхування 
обліковуються окремо від страхових резервів з загальних видів страхування. 
Цей принцип виходить з того, що в країнах ЄС, Україні, Росії і Балтії 
страхові компанії не можуть одночасно займатися і страхуванням життя і 
ризиковими видами страхування. 
Формування резервів зі страхування життя здійснюється відрахуванням 

частини страхової премії, яка передбачена для забезпечення страхових 
виплат (нетто-премії), та частини інвестиційного доходу від розміщення 
тимчасово вільних коштів страховика. 
Резерви зі страхування життя мають у своєму складі резерви 

довгострокових зобов'язань (математичні резерви); резерви належних виплат 
страхових сум. 

Резерви довгострокових зобов'язань складаються з резерву нетто-премій, 

резерву витрат на ведення справи, резерву бонусів. 
Головними чинниками, що впливають на розмір величини математичних 

резервів (в нормативних документах визначається як базис прогнозу 
розрахунку математичних резервів), є: 

- демографічні показники тривалості життя; 
- імовірність настання нещасного випадку або хвороби; 

- річна ставка інвестиційного доходу. 
Резерви належних виплат складаються з резерву заявлених, але не 

виплачених збитків, та резерву збитків, що виникли, але не заявлені. 
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Розрахунок резерву заявлених, але не виплачених збитків, здійснюється 
за кожним чинним на звітну дату договором окремо. Розрахунок резерву 
збитків, що виникли, але не заявлені, здійснюється за сукупністю договорів в 
цілому. Загальна величина резерву належних виплат страхових сум дорівнює 
сумі зазначених резервів. 
Величина резервів довгострокових зобов'язань обчислюється актуарно. 

окремо за кожним договором за методикою формування резервів зі 
страхування життя. 

 

9.4. Управління розміщенням страхових резервів 

Отримання коштів від страхувальників авансом надає страховим 

компаніям можливість займатися інвестиційною діяльністю. 

Інвестиційна діяльність компанії - це придбання та реалізацію 

необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не являються 
складовою часткою еквівалентів грошових коштів. 
Страхові компанії, які здійснюють ризикове страхування, за українським 

законодавством, можуть інвестувати кошти в нерухомість, акції, облігації, 
цінні папери, що емітуються державою, економіку України за напрямками, 

визначеними Кабінетом Міністрів України, банківські метали. Страхові 
компанії, які здійснюють страхування життя, окрім цього можуть надавати 

кредити страхувальникам громадянам, які уклали договори страхування 
життя, а також кредитувати житлове будівництво. 

Інвестиційна діяльність страховиків базується на імовірнісному характері 
кругообігу коштів в процесі страхової діяльності, оскільки від моменту 
надходження премій страхувальників на рахунки страховика до їх виплати в 
якості страхового відшкодування проходить певний період часу. 
Активи страховика повинні розміщуватися з врахуванням принципів 

безпечності, ліквідності, прибутковості. При цьому диверсифікованість є 
засобом забезпечення реалізації даних принципів. 
Принципи управління активами страхової компанії повинні 

застосовуватися з врахуванням специфіки страхової діяльності, а саме: 
- економічною основою фінансової стійкості інвестиційної діяльності 

страхової організації с збалансований інвестиційний портфель. Його 

ознаками є гарантована зворотність коштів, ліквідність і прибутковість, а 
методом формування - диверсифікованість; 

- стратегія і тактика інвестування страхової компанії, переважна її орієнтація 
па ліквідність чи рентабельність визначаються, по-перше, структурою страхового 
портфеля, і тільки по-друге - кон'юнктурою ринку інвестицій; 

- основна увага при регулюванні вкладення активів страхової організації 
приділяється тим коштам, що призначені для виконання зобов'язань перед 

страхувальниками; 

- регулювання вкладення активів йде по наступним напрямках: 
дотримання так називаного принципу конгруентності, відповідно до якого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

зобов'язання перед страхувальниками у визначеній валюті повинні 
покриватися активами в тій же валюті чи в такій, котра може бути легко 

перетворена в ту ж валюту; регулювання структури і складу інвестиційного 

портфеля іиляхом установлення мінімуму і максимуму по видах вкладень; 
контроль за станом інвестиційного портфеля, регламентування процесу 

інформації органів страхового нагляду про його зміни. 

Виникнення потреби час від часу здійснювати виплати по страховим 

претензіям обумовлює необхідність збалансовувати інвестиційний портфель 
страховика, який забезпечує додатковий дохід, сумою грошових коштів і їх 

еквівалентів. І компанії ризикового страхування, і компанії страхування 
життя повинні мати на своїх балансах грошові кошти та їх еквіваленти 

(грошові кошти на поточному рахунку, готівка в касі, валютні вкладення 
згідно з валютою страхування, банківські вклади). Співвідношення між 

інвестиційним портфелем страховика і сумою грошових коштів і їх 

еквівалентів в компаніях може бути різним і залежатиме від обраної політики 

управління активами (суб'єктивний фактор) і страхового портфеля компанії 
(об'єктивний фактор). Під страховим портфелем можна розуміти структуру 
видів страхування, якими займається страхова компанія, в розрізі її клієнтів - 
фізичних і юридичних осіб. Суттєве значення для прийняття рішень щодо 

утримання на балансі необхідної кількості грошових коштів і їх еквівалентів 
матимуть терміни дії договорів і види страхування. 
Таким чином, можна виділити наступні фактори, що впливають на 

інвестиційну політику страхової організації: 
- характер розподілу ризику, що визначає можливість страховика з 

достатнім ступенем точності визначити потреби в засобах на виплату 
страхового відшкодування і страхових сум у той чи інший період часу; 

- термін страхування; 
- обсяг грошових ресурсів, що акумулюються; 
- потреба в інвестиційному доході. 
Приведені фактори мають внутрішній характер. На них суб'єктивно може 

впливати менеджмент компаній. Але є фактори зовнішнього впливу, на який 

менеджмент впливати не може, але які можуть впливати на структуру і 
динаміку активів страховика. Це такі фактори, як зміна державних норм 

забезпечення платоспроможності страхової компанії, зміна умов 
інвестування на ринку, зміна податкової політики, рівень ділової активності, 
інші. Отже, розробляючи політику управління активами страхових компаній, 

необхідно зважати як на внутрішні, так і на зовнішні фактори впливу і 
враховувати можливий зв'язок між ними. 

На управління активами страхової компанії значний вплив матиме і те, до 

якої сфери діяльності належить страхова компанія - до страхування життя чи 

до ризикового страхування. 
Страхові премії за договорами страхування життя сплачуються, як 

правило, одноразово у певному відсотку від страхової суми. Вони не 
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накопичуються, тобто не розглядаються страхувальниками як інвестиції і не 
повертаються страхувальникам, якщо страхова подія не сталася. Договори 

загального страхування, таким чином, забезпечують лише компенсацію 

збитків і ці договори укладаються на невеликий термін. 

Страхові компанії, що проводять ризикові види страхування, як правило, 

мають справу з терміном страхування не більш року; обсяг грошових 

ресурсів, що акумулюються, тут менше, ніж у страхуванні життя, тому що 

немає накопичувальної частини внеску; потреба в інвестиційному доході 
може бути різною в залежності від стану ринку. Головна турбота таких 

організацій - це ліквідність активів, потреба в якій обумовлена характером 

ризику, що може акумулюватися або бути катастрофічним. У зв'язку з цим, 

страхові організації, що проводять ризикові види страхування, вкладають 
кошти в основному в короткострокові високоліквідні інвестиції. Значну 
частку портфеля цінних паперів таких організацій займають звичайно цінні 
папери з фіксованим доходом, що забезпечують страховику швидку 

реалізацію у випадку великих збитків. 
Можна виділити наступні фактори, які впливають на вибір політики 

розміщення страхових резервів компаніями, що здійснюють ризикове 
страхування: 

- розміри резервів по відношенню до страхових премій значно менші, чим 

при страхуванні життя; 
- в періоди економічних ускладнень страхове відшкодування мас 

тенденцію до зростання; 
- несприятливі фактори часто мають більше значення, чим при 

страхуванні життя; 
- незважаючи на перестрахування, можлива реалізація катастрофічного 

ризику, що потребує великих термінових виплат. 
Деякі принципи інвестиційної політики страховиків, які здійснюють 

ризикове страхування, співпадають з тими, що характерні для страхування 
життя, але існують і додаткові: 

- першорядне значення має наявність грошових коштів для виплати страхового 
відшкодування. Це потребує, щоб інвестування здійснювалося на порівняно 
короткий термін або щоб інвестиції було легко перетворити па грошові кошти. 
Наприклад, інвестування в товарно-матеріальні цінності для цього непридатне; 

- окремі страхові зобов'язання, наприклад, зобов'язання зі страхування 
відповідальності, можуть па протязі тривалого часу залишатися 
неоплаченими повністю. У зв'язку з цим, кошти можуть залишатися в 
компанії, але вони повинні зберігати свою реальну вартість і приносити 

доход, який би накопичувався для наступної остаточної виплати; 

- катастрофічний ризик також викликає необхідність утримання в 
портфелі короткострокових цінних паперів, курс яких мало підвернений 

коливанням, що зменшує ймовірність втрати капіталу. 
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Українські реалії не завжди роблять можливим використання 
закордонного досвіду. Так, раніше наведені дані вказують на те, що компанії, 
які здійснюють ризикове страхування життя в Україні, не мають можливості 
придбавати в достатніх обсягах короткострокові цінні папери, оскільки 

відповідний сегмент фінансового ринку ще просто не працює. 
Основне правило інвестування коштів страхових резервів страховими 

компаніями полягає в тому, що страховики, які обрали напрямок загального 

страхування, мають можливість здійснювати більше короткострокові 
ліквідні вкладення, в той час як компанії страхування життя опираються на 
довгострокове інвестування. 
В компаніях, які займаються страхуванням життя, доход страховика може 

формуватися за рахунок розміщення коштів страхувальників і власних 

коштів компанії. Але існує відмінність в управлінні даними коштами. 

Кошти резервів зі страхування життя не є власністю страховика і мають 
бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов'язаний 

обліковувати кошти резервів із страхування життя на окремому балансі і 
вести їх окремий облік. Кошти резервів із страхування життя не можуть 
використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім 

тих, що відповідають прийнятим зобов'язанням за договорами страхування 
життя, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства 
страховика або його ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому 
страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають 
передачі застрахованій особі. 
Страховики, що займаються страхуванням життя, акумулюють значні 

ресурси на тривалі терміни. Потреба в засобах на виплату визначається за 
допомогою демографічної статистики й актуарних розрахунків з великою 

точністю. Потреба в інвестиційному доході висока, оскільки, по-перше, 
тариф є дисконтованим; по-друге, по багатьом видам страхування життя в 
умовах страхування передбачається участь страхувальників у прибутках 
страховика. Звідси страхові організації, що проводять страхування життя, 
виробляючи інвестиційну стратегію, основну увагу приділяють 
прибутковості активів, ліквідність же їх цікавить менше. Тому інвестиції в 
нерухомість і іпотеку здійснюються в основному компаніями, що проводять 
страхування життя. 
Можна вказати на наступні особливості здійснення інвестицій 

компаніями, які займаються страхуванням життя: 
- через довгостроковість контрактів (терміном дії до 60 років) страхові 

резерви зазвичай розміщують в довгострокових цінних паперах; 
- оскільки доходи компаній зі страхування життя, як правило, перевищують їх 

витрати, а усі страхові відшкодування та витрати можуть бути оплачені із доходів 
від премій та інвестицій, то відсутня необхідність розміщувати страхові резерви 

страхування життя в короткострокових цінних паперах; 
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- досвід актуаріїв доводить, що найбільш прийнятною політикою для 
компаній зі страхування життя є узгодження термінів закінчення дії договорів 
страхування з термінами закінчення дії угод в інвестиційному портфелі; 

- більшість інвестицій фондів страхування життя здійснюється на середні 
і довгострокові терміни, а вкладення до пенсійних фондів - тільки на 
довгострокові. 
Однією з відмінностей інвестиційної політики українських компаній зі 

страхування життя закріпленою законодавчо є те, що вони мають можливість 
проводити окремі кредитні операції. Зокрема, компанії зі страхування життя 
можуть надавати кредити страхувальникам-громадянам, які уклали договори 

страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під 
заставу викупної суми. У цьому разі кредит не може бути видано раніше, ніж 

через один рік після набрання чинності договором страхування, та на строк, який 

перевищує період, що залишився до закінчення дії договору страхування. 
Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватися для 

довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних 
забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

 

ТЕМА 10. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 

10.1 Сутність, причини і наслідки фінансової кризи в страховій компанії 

10.2 Процес реорганізації, санації і ліквідації страхової компанії 

10.3 Державний контроль за платоспроможністю страхової 

компанії, засоби впливу і реагування на фінансові порушення страховиків 

10.4 Організація антикризового управління в страхових компаніях 

 

10.1. Сутність, причини і наслідки фінансової кризи в страховій компанії 
Страховий ринок України вже пережив дві фінансово-економічні кризи 

(1998 - 1999 рр. та 2008 - 2009 рр.). При цьому вплив цих криз на розвиток 
ринку був різним. Головна відмінність полягала в тому, що в 1998 р. 

страховий ринок України лише починав розвиватися. Тому падіння ринку 

було не дуже відчутним, зважаючи на низький рівень його розвитку в 
докризовому періоді. У зв'язку з цим же відновився ринок достатньо швидко 

і вже на кінець 1999 р. головні фінансові показники компаній перейшли 

докризовий рівень. Іншою відмінністю є те, що в 1998 - 1999 рр. переважна 
більшість страхових послуг реалізовувалася юридичним особам (менша 
кількість страхувальників обумовила меншу кількість страхових претензій, 

судових позовів за невиконання страховиками своїх зобов'язань). В 2000 - 

2008 рр. страховий ринок розвивався дуже активно, збільшувалися основні 
фінансові показники компаній, а головне швидкими темпами стало зростати 

страхування фізичних осіб. Саме за цей сегмент між провідними компаніями 

розгорнулася основна конкурентна боротьба, страховики часто вдавалися до 
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неякісної конкуренції (наприклад, демпінгували при формуванні страхових 

тарифів, укладали договори без франшизи), формували свої ринкові і фінан-

сові стратегії на основі "планової збитковості". Завдяки дуже ризикованій 

ринковій і фінансовій політиці переважна більшість страхових компаній 

виявилися непідготовленими до фінансово-економічної кризи. Втрати 

страхового ринку в фінансовій кризі 2008 - 2009 рр. виявилися більш 

суттєвими, ніж в кризі 1998 - 1999 рр. Відповідно і відновлення ринку 

потребуватиме значно більшого часу. 
Зважаючи на сучасні теорії антикризового фінансового управління 

підприємством, надамо визначення фінансової кризи в страховій компанії. 
Фінансовою кризою страхової компанії слід вважати ситуацію 

незбалансованості її фінансових показників впродовж достатньо тривалого 

часу (три місяці і більше), що супроводжується обмеженим впливом 

менеджменту на фінансові відносини, що формуються в процесі управління. 
Відповідно до українського страхового законодавства, кризовим 

визнається такий стан компанії, коли вона затримує розрахунки зі 
страхувальниками більше трьох місяців. Але такий підхід з метою 

практичного управління можна вважати дуже спрощеним. П о - п е р ш е ,  

три місяці - це дуже великий термін: неможливість компанії виконати умови 

договору впродовж більш ніж місяця вже можна вважати ознакою її 
кризового стану. П о - д р у г е , окрім розрахунків зі страхувальниками у 
компанії є і інші кредитори (банки, покупці її облігацій, інші суб'єкти 

господарювання), і неможливість розраховуватися з ними також є ознакою 

фінансово-економічної кризи. 

На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза 
неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в 
неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для 
успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту страхової 
компанії її кризовий стан полягає в нездатності здійснювати фінансове 
забезпечення страхових виплат і виплат по іншим (нестраховим) зобов'язанням. 

Імовірнісний характер діяльності страховика часто генерує можливість 
непередбачуваних великих фінансових втрат (як правило, через виникнення 
більших за очікувані страхових виплат). 
Як правило, до фінансової кризи в страховій компанії призводять 

наступні чинники, які наочно відображені на рис. 10.1. 

Достатньо загрозливою ситуація може стати у випадку, якщо одночасно 

діє не один, а декілька чинників формування фінансової кризи. В будь-якому 
випадку ідентифікація причин настання фінансової кризи має проводитися за 
усіма вказаними напрямками. 

Ознаками можливості настання фінансової кризи в страховій компанії 
можуть бути: 
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-  зменшення надходження страхових премій на протязі тривалого часу 
(особливо небезпечно, якщо це супроводжуватиметься одночасним 

зростанням страхових виплат); 
- затримки зі здійсненням страхових виплат (це можна прослідкувати 

при надмірному рівні кредиторської заборгованості по розрахунках зі 
страхувальниками); 

- зростання вкладень коштів в недостатньо ліквідні активи (наприклад, в 
нерухомість); 

- зростання витрат на обслуговування страхових операцій при відсутності 
адекватного зростання надходжень страхових премій; 

- не обґрунтоване зростання дебіторської заборгованості. 
 

 

 

 Банкрутство та ліквідація страхової компанії внаслідок викладених 

вище причин залишає без страхового захисту її клієнтів, що має негативні 
наслідки для бізнесу і соціальної сфери. Особливо при цьому слід зважати 

на те, що кошти клієнти виплачують наперед і повернути їх при реалізації 
фінансової кризи часто буває неможливо. 

Для того щоб визначити ознаки фінансової кризи в страховій компанії 
часто буває достатньо проаналізувати її фінансову звітність за два останні 
роки (фінансова звітність компаній оприлюднюється в Інтернеті, в газеті 
"Україна-Бізнес", що є офіційним виданням Ліги страхових організацій 

України) та вивчити матеріали відкритих видань. Але часто криза може 
мати прихований характер (так, виникнення криз в таких відомих закордон-

них страхових компаніях як AIG, ING, Fortis не спромоглися спрогнозувати 

і відомі рейтингові агенції"). 

Головні екзогенні фактори фінансової кризи до діяльності страхової 
компанії, то ними можуть бути: 

- спад кон'юнктури в економіці в цілому; 

Рис. 10.1. Чинники, що формують втрату фінансової рівноваги 

страховою компанією 
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- зменшення купівельної спроможності населення і підприємницького 

сектору (вплив цього фактору може бути вирішальним, зважаючи на те, що 

страхова послуга є послугою пасивного попиту); 
- значний рівень інфляції (або значні інфляційні очікування); 
- нестабільність господарського, фінансового, страхового та податкового 

законодавства; 
- нестабільність фінансового та валютного ринків (зокрема, страхові компанії 

дуже залежать від фінансового ринку в плані розміщення вільних коштів); 
- посилення конкуренції в галузі (особливо актуальним це стає з виходом на 

ринок іноземних страхових компаній, які часто застосовують демпінгові тарифи); 

- сезонні коливання попиту; 
- посилення монополізму на ринку (в Україні це більше притаманне 

страхуванню життя); 
- політична нестабільність у країні місцезнаходження; 
- конфлікти між засновниками (власниками). 

Вплив зовнішніх факторів кризи пов'язаний з вибором стратегії розвитку 

страхової компанії. Так, аналіз діяльності страховиків в докризовому періоді 
і під час фінансово-економічної кризи показав, що найбільших втрат зазнали 

страхові компанії, які в часи економічного піднесення намагалися захопити 

якомога більшу частку ринку не сильно рахуючись з понесеними втратами. 

Таку стратегію можна визначити як стратегію "планової збитковості' 

(перевищення витрат над доходами, яке виникає в процесі реалізації такої 
стратегії покривається акціонерами). Після виникнення і поширення 
фінансово-економічної кризи акціонери переважної більшості страховиків 
вже не змогли фінансувати завищені витрати і номінальна криза 
перетворилася в реальну. 
Досвід впливу фінансово-економічної кризи на страховий ринок України 

показав, що захистом від негативної дії наведених вище чинників може стати 

система раннього попередження та реагування, і в першу чергу оцінка і 
прогнозування змін, які відбуваються в зовнішньоекономічному середовищі. 
Серед ендогенних факторів фінансової кризи в страховій компанії можна 

визначити: 

- низьку якість менеджменту (в Україні достатньо небагато фахових 

менеджерів зі страхування, оскільки вищі навчальні заклади почали їх 

готувати порівняно недавно, не всі компанії мають власні системи навчання 
персоналу і підвищення кваліфікації) ; 

- проблеми в формуванні оптимальної організаційної структури (в даному 
випадку спрацьовує один з законів механіки - збільшення елементів системи з 
різним рівнем надійності призводить до зниження стійкості усієї системи); 

- низький рівень кваліфікації персоналу (в цьому напрямку проблема 
стикується з проблемою низької якості менеджменту і має таке саме 
підґрунтя, дот того ж рівень заробітної плати в страховому секторі і в 
докризовому періоді був невисоким); 
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- недоліки у сфері розробки страхових послуг (і в докризовому періоді, і під 
час фінансово-економічної кризи вітчизняні страхові компанії пропонували 

клієнтам достатньо обмежений перелік страхових послуг, хоча слід відмітити 

певне зростання асортименту страхових послуг в останні роки); 
- низький рівень маркетингу в компанії (системний підхід до організації 

маркетингу застосовує незначна кількість українських страхових компаній); 

- прорахунки в інвестиційній політиці (впродовж останніх років 
спостерігалося зростання ризикових інвестицій в цінні папери вітчизняних 

підприємств, що згодом призвело до суттєвого знецінення активів страхових 

компаній); 

- проблеми з фінансуванням (такого роду проблеми можуть виникати у 
страхових компаній у випадку неправильного розрахунку страхових тарифів, 
невідповідності темпів зростання активів компанії обсягам її діяльності, при 

виникненні форс-мажорних обставин) ; 

- відсутність або незадовільна робота служб контролінгу (планування, 
аналіз, інформаційне забезпечення, контроль). 
Як і у інших підприємств, в страхових компаніях можна виділити три 

види кризи: 

- стратегічна криза (у компанії відсутні довгострокові фактори успіху); 
- криза прибутковості (перманентні збитки по страхові і нестраховій діяльності 

зменшують власний капітал і викликають погіршення структури балансу); 
- криза ліквідності (страхова компанія є неплатоспроможною через 

незадовільну структуру активів, тобто не може достатньо швидко генерувати 

великі суми готівкових коштів для розрахунків). 
Між вищенаведеними видами кризи існують тісні причинно-наслідкові 

зв'язки: стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, яка, у свою чергу, 
призводить до втрати компанією ліквідності. 
Важливою передумовою застосування правильних антикризових заходів є 

ідентифікація глибини фінансової кризи. Існують три фази кризи: 

- фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню страхової 
компанії (за умови переведення її на режим антикризового управління); 

- фаза, яка загрожує подальшому існуванню страховика і потребує 
негайного проведення фінансової санації; 

- кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням страховика і 
призводить до його ліквідації. 

 

10.2. Процес реорганізації, санації і ліквідації страхової компанії 
Реорганізація, санація і ліквідація страховика регламентуються страховим 

законодавством і законодавством про банкрутство України. 

Питаннями реорганізації, санації і ліквідації страховика займається 
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. 
Державна комісія має право призначити проведення примусової санації 

страховика у разі: 
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- невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками протягом трьох місяців; 
- недосягнення ніш визначеного законом розміру статутного фонду; 
- настання інших випадків, визначених чинним законодавством України. 

Примусова санація передбачає: 
- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності 

страховика, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки; 

- визначення Державною комісією управляючої особи, без згоди якої не може 
здійснюватися фінансове, господарське і кадрове управління страховиком; 

- встановлення заборони на вільне користування майном страховика та 
прийняття страхових зобов'язань без дозволу особи призначеної Комісією; 

- встановлення обов'язкового для виконання графіка здійснення 
розрахунків із страхувальниками; 

- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика. 
Ліквідація страховика здійснюється в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України.  

Реорганізація страховика за рішенням Державної комісії передбачає: 
- реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних 

актів, що регулюють діяльність страхових посередників; 
- об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі 

страхових зобов'язань за умови погодження на це власників страховиків; 
У залучення до числа учасників страховика інших страховиків (у тому 

числі іноземних страховиків) за умови проведення ними розрахунків за 
зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав. 
Під час ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли 

таке рішення і страховик не має зобов'язань перед страхувальниками, 

Державна комісія приймає рішення про виключення страховика з Єдиного 

державного реєстру страховиків (перестраховиків). 
Ліквідація страховика, що має зобов'язання перед страхувальниками, у 

разі визнання його банкрутом здійснюється у порядку, визначеному законом 

про банкрутство. 

Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької 
діяльності органами державної влади і органами місцевого самоврядування у 

зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після 
внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків 
(перестраховиків). 
Реорганізація страховика (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством 

України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва 
щодо укладання договорів страхування, встановлених Державною комісією. 

Зокрема, при проведенні реорганізації страховика шляхом приєднання до 

страховика правонаступника переходять усі права і обов'язки страховика, що 

приєднується (в тому числі і за договорами страхування).  
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Згідно з законодавством України про банкрутство існують наступні 
особливості проведення банкрутства страховиків: 

1. В процесі розгляду справи про банкрутство страховика учасником 

провадження у справі про банкрутство визнається державний орган у справах 
нагляду за страховою діяльністю. 

2. Заява про порушення справи про банкрутство страховика може бути 

подана в господарський суд боржником, кредитором або іншим 

уповноваженим на це державним органом. 

3. Продаж майна страховика-боржника як цілісного майнового 

комплексу здійснюється в процедурі санації за правилами, встановленими 

для інших суб'єктів. 
Під час здійснення ліквідаційної процедури цілісний майновий комплекс 

страховика може бути проданий тільки у разі згоди покупця взяти на себе 
зобов'язання страховика-банкрута за договорами страхування, за якими 

страховий випадок не настав до дня визнання страховика банкрутом. 

4. Покупцем цілісного майнового комплексу страховика може бути 

тільки страховик. 
5. У разі продажу цілісного майнового комплексу страховика у 

процедурі санації до покупця переходять всі права та обов'язки за 
договорами страхування, за якими на дату продажу майна страховика 
страховий випадок не настав. 

6. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури всі договори страхування, укладені таким 

страховиком, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття 
зазначеного рішення, припиняються, за винятком випадків, передбачених 

частиною третьою цієї статті. 
7. Страхувальники за договорами страхування, дії яких припиняються 

на підставах, передбачених частиною шостою цієї статті, мають право 

вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії 
пропорційно різниці між строком, на який був укладений договір 

страхування, і строком, протягом якого фактично діяв договір страхування, 
якщо інше не передбачено законодавством. 

8. Страхувальники за договорами страхування, за якими страховий 

випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про 

визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, мають 
право вимагати виплати страхової суми. 

9. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та 
відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів четвертої черги 

підлягають задоволенню у такому порядку: 
- в першу чергу - вимоги кредиторів за договорами обов'язкового 

особистого страхування; 
- в другу чергу - вимоги кредиторів за іншими договорами обов'язкового 

страхування; 
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- в третю чергу - вимоги інших кредиторів-страхувальників, V тому числі 
вимоги, передбачені частиною сьомою цієї статті; 

- в четверту чергу - вимоги інших кредиторів . 
 Санація - це процес фінансового оздоровлення, який забезпечується за 

допомогою заходів впливу на фінансову, інвестиційну і операційну складові 
діяльності підприємства. 
Наслідками санації повинні стати покращення фінансового стану 

страхової компанії і підвищення її конкурентоспроможності на ринку. 
Покращення фінансового стану (стану платоспроможності і прибутковості) 
можна віднести до тактичних цілей санації, а підвищення платоспроможності 
- до стратегічних. 
Основною особливістю проведення санації в страхових компаній є те, що 

головною її метою є відновлення стану, коли компанія зможе безперебійно 

розраховуватися по зобов'язанням перед страхувальниками. Зокрема, коли 

санація розпочалася на вимогу Держкомфінпослуг, на початковому етапі 
складається графік здійснення розрахунків зі страхувальниками. 

Розробляти заходи по підвищенню прибутковості і платоспроможності 
необхідно в комплексі і при цьому необхідно пам'ятати, що діяльність 
страхової компанії поділяється на страхову і нестрахову. По страховій 

діяльності компанії важливо дослідити зміни в страхових преміях, страхових 
виплатах та інших витратах (витратах на ведення справи). Нормальним 

вважається стан, коли збільшення виплат і витрат на ведення справи 

відбувається разом зі збільшенням страхових премій, ненормальним 

вважається стан, коли зростання усіх видатків супроводжується зменшенням 

надходження страхових премій. 

В процесі проведення розслідування в даному напрямку необхідно 

з'ясувати причини зменшення надходжень страхових премій і розподілити їх 

на ті, на які компанія має вплив, і на ті, на які такий вплив є обмеженим. 

Наприклад, компанія може мати вплив на асортимент страхових послуг, 
що пропонується клієнтам, їх вартість, а вплив на зниження загального рівня 
ділової активності в країні є обмеженим. 

Якщо компанія має відокремлені філії або підрозділи необхідно 

проаналізувати роботу кожного з них. В санаційних цілях окремі з них, які 
тривалий час збиткові, можуть бути закриті. Такі заходи викликають 
зменшення сукупних витрат компанії. 
Необхідно співставити витрати на ведення справи по періодах і провести 

структурний аналіз витрат. Мета таких дій - знайти можливість зменшення 
витрат по окремим напрямкам. 

Достатньо детально повинна проводитися перевірка оплати праці мережі 
агентів, оскільки можуть мати місце зловживання керівництва при оплаті їх праці. 
Якщо розмір страхових виплат перевищує або наближується до величини 

страхових премій необхідно перевірити якість актуарних розрахунків 
компанії. Для цього можна залучити спеціалістів з інших компаній або 
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спеціалізованих філій. Також в даному випадку необхідно перевірити 

політику перестрахування компанії. Можливо розмір власного утримання не 
відповідає фінансовим можливостям компанії. 
Закінчуватися робота повинна складанням плану формування 

фінансового результату від страхової діяльності на наступний період. 

Робота з інвестиціями і джерелами їх формування при проведенні санації 
здебільшого стосується відновлення платоспроможності компанії. 
Така робота повинна починатися з проведення інвентаризації усіх активів компанії. 
Необхідно перевірити: 

1. Наявність основних засобів і відповідність їх вартості, вказаній в 
документації; 

2. Наявність довгострокових фінансових вкладень і відповідність їх 

вартості, вказаній в документації; 
3. Наявність короткострокових фінансових вкладень і відповідність їх 

вартості, вказаній в документації; 
4. Наявність короткострокової і довгострокової дебіторської 

заборгованості (особлива увага приділяється вартості відображення, причинам 

виникнення і можливості стягнення). 
Під час призначення санаційної програми на вимогу менеджменту або 

акціонерів перевірка може проводитися як внутрішня або як зовнішня (за 
домовленості зацікавлених сторін). Якщо санація починається з подання 
Держкомфінпослуг, то призначається проведення комплексної перевірки 

аудиторською фірмою (зовнішня перевірка). 
Після проведення інвентаризації активів проводиться інвентаризація 

зобов'язань. Зобов'язання розподіляються на страхові і не страхові, після чого 

складається графік їх погашення по термінам. 

Наступним етапом складається план реалізації активів, кошти від яких можуть 
бути спрямовані на погашення зобов'язань. Складається план надходження коштів 
у відповідності до плану погашення зобов'язань. Якщо коштів є недостатньо, то 
планується надходження коштів з внутрішніх джерел: 

- отримання короткострокових позик банку; 
- проведення емісії акцій; 

- продаж дебіторської заборгованості (факторинг); 
- отримання фінансової допомоги на здійснення страхових виплат від 

інших страхових компаній. 

Слід зазначити, що дуже важливим є з'ясування компанією необхідності 
самостійного визначення ознак фінансової кризи і початку санаційних 
заходів. Оскільки, якщо санація починається з подання Держкомфінпослуг, 
то вступає в силу важлива умова, яка суттєво зменшує мобільність компанії в 
проведенні санаційних заходів, а саме: встановлення обмеження на вільне 
користування і розпорядження майном страхової компанії. 
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10.3. Державний контроль за платоспроможністю страхової компанії, 
засоби впливу і реагування на фінансові порушення страховиків 

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою 

дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного 

розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та 
захисту інтересів страхувальників. 
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. 
Держкомфінпослуг може сприяти запобіганню виникнення фінансової 

кризи в страховій компанії через: 
- механізм ліцензування; 
- проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками 

(перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про 

страхову діяльність і достовірності їх звітності; 
- розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової 

діяльності та встановлення економічних нормативів; 
- проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями 

страховиків і страхових посередників; 
- здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до 

взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками; 

- встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових 
резервів та показників звітності; 

- здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення 
актуарних розрахунків. 
Для запобіганню стану неплатоспроможності страховика 

Держкомфінпослуг має право: 

1) одержувати в установленому порядку від страховиків звітність про 

страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище та необхідні 
пояснення щодо звітних даних, 

2) не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика 
додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора; 

3) видавати приписи страховикам про усунення виявлених порушень 
вимог законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання 
зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення 
виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та 
виключення з державного реєстру страховиків (перестраховиків); 

4) проводити тематичні перевірки діяльності страховика у випадках 

необхідності перевірки фактів, викладених у скаргах, заявах, зверненнях 

страхувальників, достовірності показників звітності, виконання вимог раніше 
наданих приписів, за дорученням правоохоронних органів або органів 
державної влади, зустрічні перевірки достовірності і правильності укладених 
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договорів страхування та перестрахування та у разі надходження інформації 
від страхувальників про порушення; 

5) звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрації 
страховика (перестраховика) або страхового посередника у випадках, 
передбачених законом. 

Заходи державного впливу на страховиків, які порушують страхове законодавство 
і можуть через це втратити платоспроможність, можуть бути наступними: 

- зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення; 
- вимагати скликання позачергових зборів акціонерів; накладати 

штрафи відповідно до закону; 
- тимчасово зупинити або анулювати дію ліцензії; 
- відсторонити керівництво від управління і призначити тимчасову 

адміністрацію; 

- затвердити план відновлення стабільності фінансової установи; 

- порушувати питання про ліквідацію установи страховика [38]. 

 

10.4. Організація антикризового управління в страхових компаніях 

Основними превентивними заходами по запобіганню настання фінансової 
кризи в страхових компаніях виступатимуть фінансова діагностика та 
постійний моніторинг фінансових показників, ефективний державний 

контроль за дотриманням компаніями нормативів. 
Організаційні заходи антикризового управління страховою компанією 

формують антикризовий процес, сутність якого можна відобразити у вигляді 
схеми (рис. 10.2). 

 

 

 

В умовах фінансової та економічної кризи кожна страхова компанія має 
адекватно реагувати на негативні зміни, що відбуваються як в сфері споживчого 

Рис. 10.2. Процес антикризового управління страховою компанією 
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попиту на страхові послуги (стосується страхової діяльності), так і в сфері 
формування капіталу та розміщення власних коштів і коштів страхових резервів 
(фінансової та інвестиційної діяльності). Реакція  менеджменту страховика на 
негативні зміни має бути швидкою. Запізнення в прийнятті тих чи інших 
антикризових рішень часто викликає додаткові збитки. 
Для забезпечення швидкого реагування на період негативних змін в 

економіці доцільно впровадити в діяльність страхової компанії ряд 

антикризових заходів, серед яких варто виділити організаційні та фінансові. 
До організаційних заходів належатимуть: 
- формування аналітичних підрозділів, які відслідковуватимуть ситуацію 

на фінансовому ринку і його страховому сегменті (при цьому необхідно 

встановити формат звіту про зміни та періодичність звітування керівництву); 
- проведення постійного моніторингу ряду ключових показників, які 

характеризують страхову та інвестиційну діяльність; 
- коригування оперативних та стратегічних фінансових планів діяльності 

страхової компанії у відповідності зі змінами на макро- і мікрорівні. 
За пропонованою схемою (рис. 10.2) можна відстежити етапи проведення 

антикризових заходів в страховій компанії. 
На першому етапі формується аналітичний підрозділ, який збирає 

інформацію про зміни, що відбуваються як на макрорівні, так і на рівні 
страхової компанії. Отримана інформація проходить аналітичну обробку і за 
нею формуються висновки, які доводяться до керівництва страхової 
компанії. При цьому в умовах стрімкого розвитку фінансової кризи 

періодичність звітування має бути не меншою за 1 тиждень. Основні пункти, 

які має містити звіт, повинні бути такими (табл. 10.1). 

Таблиця 10.1 

Основні пункти аналітичного звіту про кризову ситуацію 
Макроекономічний рівень Рівень страхової компанії 

Інфляція 
Надходження страхових премій в розрізі окремих видів 
страхування 

Динаміка індексів фондового 
ринку 

Здійснення страхових виплат в розрізі окремих видів 
страхування 

Фіскальна і бюджетна політика 
Надходження грошових коштів від іншої (нестрахової) 
діяльності 

Політична ситуація в державі 
Видатки грошових коштів, пов'язані з іншою (нестраховою) 

діяльністю 

Динаміка споживчих індексів 
Ліквідність компанії (перевищення надходження грошових 
коштів над видатками за усіма видами діяльності) 

Розвиток окремих галузей 

народного господарства 
Рівень прибутковості компанії 

 

На другому етапі керівництво компанії (можливо з її власниками) 

оцінюють ситуацію (до роботи з оцінки можливого розвитку подій можуть 
залучатися фахівці з різних структурних підрозділів). Продуктом оцінки 

можуть бути прогнози або різного роду моделі щодо впливу негативних 
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факторів (які належать до факторів формування фінансової кризи) на 
подальший розвиток страхової компанії. Одночасно розробляються заходи 

запобігання негативному впливу вказаних факторів, або заходи щодо 

мінімізації збитків, якщо негативний вплив вже відбувся. 
На третьому етапі здійснюється коригування оперативних і 

стратегічних фінансових планів та здійснюються необхідні вказівки 

структурним підрозділам компанії. 
Для запобігання виникненню криз прибутковості або ліквідності або 

мінімізації їх наслідків у страхової компанії є достатньо широкий 

інструментарій, а саме: 
- зміна в структурі страхового тарифу, яка здійснюється за допомогою 

навантаження (компанія може зменшити або збільшити норму планового 

прибутку та витрат на ведення справи н залежності від ситуації і типу 

фінансової кризи); 

- формування резервів, адекватних узятим на себе страховим 

зобов'язанням (на сьогодні нормативна база надає можливості формувати 

додаткові технічні резерви для виконання страховиком своїх зобов'язань); 
- для збалансування страхового портфелю застосовується впровадження 

в діяльність страховика нових видів страхування, але цей захід потребує 
нових інвестицій, що не завжди можливо в умовах фінансової кризи; 

- помилки у виборі власного утримання при перестрахуванні можна 
перекрити додатковими договорами, укладеними на факультативній основі; 

- зміни в політиці інвестування коштів страхових резервів (в кризові 
періоди на усіх рівнях інвестиційного управління перевага має віддаватися 
ліквідності, отже, доцільним є збільшення частки грошових коштів при 

розміщенні резервів); 
- оптимізація витрат, особливо адміністративних витрат (у випадку 

ідентифікації фінансової кризи страхова компанія повинна заморозити 

переважну більшість інвестиційних проектів). 
 

 

ТЕМА 11. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

План 

11.1. Визначення та характеристики управлінської інформації 

11.2. Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела 

 

11.1. Визначення та характеристики управлінської інформації 
Інформаційні системи, інформаційні технології, координація та контроль 

інформаційних потоків стали ключовими поняттями теорії та практики 

корпоративного управління наприкінці XX - початку XXI століть. Роль і 
значення цих параметрів організаційного розвитку корпорацій постійно 

зростає. Досить сказати, що, за даними американських дослідників, 90 % 
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свого часу менеджери витрачають на обмін інформацією. Інформація стає 
життєво важливим ресурсом організації, на базі якого приймаються рішення 
щодо структури, технологій, клієнтів, фінансів, персоналу у виробничо-

економічних системах. Фінансова, маркетингова, інвестиційна й інші 
функціональні стратегії будуються на основі інформаційних систем і 
технологій. Справжня інформаційна революція почалася в 1991 році, коли 

вперше американські інвестиції в інформаційні технології (112 млрд доларів) 
перевищили інвестиції у виробництво (107 млрд доларів). Поступово 

інформація витиснула постійний капітал в активах компаній, частка якого у 

1982 році була 62,3 %, а у 1992 році — 37,9%. 

Первісне визначення інформації (від латинського informatio - роз'яснення, 
виклад) характеризувало відомості, передані людьми усним, письмовим або 

іншим способом. Подальша еволюція поняття інформації показала, що 

інформація не має сенсу без зв'язку з метою її отримання чи обробки. 

Справжня інформація існує лише в тому випадку, коли заздалегідь 
поставлена мета, прагнення до досягнення якої приводить до усвідомленого 

аналізу сигналів навколишнього середовища. Іншим аспектом поняття 
інформації є те, що просте додавання нової інформації до наявного обсягу не 
дає ключ до розуміння питань, які цікавлять менеджера. Сучасним і більш 

коректним є розуміння управлінської інформації як нових корисних даних, 

що надходять в інформаційні канали та підтверджують або змінюють 
управлінські рішення менеджерів. 
Існує безліч класифікацій управлінської інформації, заснованих на її 

властивостях і характеристиках. Так інформація класифікується за рядом 

ознак, зокрема: 
- функціональний зміст (економічна, правова, технічна, соціальна й ін.); 

- форма подання (візуальна, аудіоінформація, паперова); 
- призначення (одноцільова, пов'язана з рішенням однієї конкретної 

проблеми, багатоцільова — для вирішення декількох різних проблем); 

- ступінь готовності для використання (первинна, проміжна, кінцева 
інформація для прийняття управлінських рішень); 

- ступінь важливості (важлива, бажана, фонова); 
- повнота (часткова, комплексна); 
- характер використання (універсальна, індивідуалізована); 
- ступінь надійності (недостовірна, вірогідна); 
- джерела (зовнішня, внутрішня); 
- засіб розповсюдження (особистий контакт, телефон, документ, 

повідомлення через мережу Internet, інші засоби теле-, відео-, 

медіакомунікацій); 

- терміни використання (постійна, змінна, оперативна, прогнозна). 
 Сучасна теорія і практика менеджменту вносить істотні зміни у зміст, 

організацію і технологію управління підприємством у вигляді впливу 
інформаційних технологій і динамічних умов зовнішнього середовища. 
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Інформація формує зовнішнє і внутрішнє інформаційне середовище, що 

впливає на організацію через інформаційні канали, і бере участь в управлінні 
організацією за допомогою системи організаційних комунікацій, заснованих 

на сучасних інформаційних технологіях. 
Обсяг інформації, що надходить і циркулює в корпорації, визначається 

характером та встановленими правилами взаємодії із зовнішнім і внутрішнім 

середовищем. Традиційні ієрархічні організації неспроможні переробляти 

інформацію, що надходить із зовнішнього середовища, оскільки адресування 
її одній особі на вершині ієрархії (керівникові організації) заважає її 
своєчасній обробці. Навіть переадресування і розподіл інформації за рівнями 

не залишає часу на прийняття рішень і контроль за виконанням. 

У зв'язку з розширенням кількості джерел і каналів інформації збільшився 
її обсяг, поряд з традиційними з'явилися нові мережні, мультимедійні, аудіо- і 
візуальні форми. Інтенсивні відеоконференції в Internet стають найбільш 

розповсюдженою формою отримання і розподілу інформації за елементами 

організаційної структури в плоских органічних структурах. Нові мережні і 
віртуальні організації залишають вищому керівництву функцію управління 
стратегічною інформацією. При цьому відбувається «віртуалізація 
керівника», коли кожен працівник може зв'язатися через мережу без 
посередньо із шефом, довести до його відома потрібну інформацію, але 
ніколи не зустрічатися з ним особисто. 

 Цінність (корисність) визначається властивостями інформації як 
специфічного товару або ресурсу. Як товар інформація має споживчу 

вартість, яка може бути оцінена в грошовому еквіваленті. Специфіка даного 

товару полягає в його новизні і можливості створювати новий товар. Якщо 

інформація повторює вже наявні відомості і не є корисною при прийнятті 
рішень, її цінність дорівнює нулю. 

Слід також зазначити, що цінність інформації визначається її споживачем. 

Інформація може мати нульовий і найвищий ступінь цінності для різних груп 

її споживачів. Отже, важливого значення набуває раціональна спрямованість 
інформаційних потоків в організації, щоб тільки та інформація, яка необхідна 
в роботі конкретного відділу (маркетингу, фінансів, виробництва, кадрів), 
надходила в призначений їм інформаційний канал. 
Якщо розглядати інформацію як ресурс, то її цінність полягає в 

можливості економії інших видів ресурсів (матеріальних, фінансових, 
трудових). Складним залишається питання визначення витрат на інформацію 

і адекватність отриманих від її використання результатів. Проблема полягає в 
невизначеності самого процесу виробництва інформації, а також в оцінці 
частки прибутку, отриманого за рахунок виділеного серед інших 

інформаційного ресурсу. Динаміка невизначеності співвідношення витрат на 
інформацію і оперативних результатів обумовлена вже тим, що інформація 
переносить свою вартість і безпосередньо, і опосередковано на створюваний 

продукт або прийняте рішення. Процес створення інформаційного продукту 
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складається з декількох стадій (виробництво, збереження, передача), що 

також вимагає додаткових витрат. 
Якість (достовірність) інформації тісно зв'язана з кібернетичним поняттям 

ентропії, тобто здатністю інформації розпорошуватися і змінюватися при 

формуванні передачі та прийомі. 
Недостовірність інформації може бути обумовлена декількома 

причинами. Основна - це ненадійність джерела і самого змісту інформації. 
Зростання надійності може бути досягнуте за рахунок: 

- підвищення надійності даного джерела; 
- підвищення надійності каналів передачі інформації; 
- використання додаткових альтернативних джерел; 
- дублювання інформаційних каналів. 
Ці прийоми реалізуються за допомогою технічних, організаційних, 

психологічних та інших методів. 
Основні причини існування недостовірної інформації в організаційних 

системах лежать у сфері психології людських відносин. З цього погляду 
інформація може бути змінена ненавмисно або свідомо. Свідоме 
перекручування інформації змінює зміст повідомлень в інтересах джерела 
повідомлення, неусвідомлене перекручування модифікує інформацію 

внаслідок неуважного становлення до джерела. 
Вірогідність інформації може змінюватися внаслідок фільтрації. 

Фільтрація відбиває тенденцію перекручування повідомлень у міру їхнього 

просування по вертикалі або по горизонталі в структурі організації. 
Згідно з цілями організації фільтрація обмежує повідомлення для всіх 

структурних рівнів і елементів з метою ліквідації перевантаження 
інформаційних каналів і захисту інформації. Однак фільтрація може носити 

негативний характер для досягнення цілей організації. 
Для прискорення руху інформації або надання повідомленню більшої 

ясності різні відомості модифікуються і спрощуються при передачі 
повідомлень у різні сегменти організації. Інформація, передана по вертикалі 
вгору, може бути недостовірною, тому що підлеглі зацікавлені в передачі 
вищій ланці тільки інформації, що позитивно сприймається. Нижчі рівні 
ієрархії управління часто не інформують вищі рівні про потенційні або 

існуючі проблеми, бо бажають отримати тільки схвалення керівника. 
Додатковою причиною недостовірності інформації, що надходить нагору, 
може бути підвищена увага керівників середньої ланки до повідомлень з 
верхніх рівнів влади в порівнянні з інформацією від їхніх підлеглих. У числі 
інших причин, що заважають працівникам передавати інформацію нагору, 
можуть бути страх перед покаранням і відчуття марності справи. 

Тісно пов'язана з обсягом і корисністю насиченість інформації — обсяг 
корисних відомостей, що міститься в загальному обсязі інформації, 
переданої, прийнятої та обробленої за одиницю часу. Інформаційна епоха 
супроводжується надмірним обсягом нав'язливої і повторюваної інформації, 
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яка у більшості є безупинним інформаційним шумом. Японські дослідники 

стверджують, що кожна людина щодня піддається впливу потоку інформації, 
еквівалентного З млн слів, що відповідає приблизно 1000 сторінкам. При 

цьому співвідношення між засвоєною інформацією і тією, що надійшла, у 

кращому випадку складає 1:100. 

У зв'язку з появою сучасних засобів комунікацій, глобальних і локальних 

мереж різко виріс обсяг інформації і упала її насиченість корисними 

відомостями. Така зворотна пропорція обумовлена наявністю могутнього 

«інформаційного шуму», що безпосередньо стосується діяльності організації, 
переданого разом з інформацією. «Інформаційний шум» створюється іншими 

організаціями, що експлуатують у власних цілях єдині інформаційні канали. 

До «шумової» інформації можна віднести рекламні, спортивні, політичні, 
культурні й інші відомості, що не беруть участі у вирішенні завдань 
організації. Такі відомості віднімають у співробітників час, розсіюють увагу, 
погіршують стан здоров'я і відволікають від виробничих завдань. У багатьох 

компаніях проблемою стають комп'ютерні ігри, неділове листування, читання 
новин по мережі Internet у робочий час. 
Поряд з негативним впливом «шумове тло» може здійснювати позитивний 

вплив і сприяти кращому сприйманню інформації за рахунок підняття емоційного 
рівня, поліпшення настрою, психологічної настроєності, зняття втоми і напруги. 

До методів підвищення насиченості інформації віднесемо: 
- угруповання, 
- візуальність, 
- розподілений доступ, 

- дублювання важливих відомостей, 

- акцентування, 
- скорочення часу доступу. 
Останній метод підвищення насиченості інформації має відношення до 

іншої, не менш важливої властивості — оперативності (своєчасності) 
інформації. Інформація, як і будь-який інший продукт життєдіяльності 
організації, підлягає процесу старіння. Цей процес у зв'язку з впровадженням 

нових інформаційних технологій, підвищенням обсягу, швидкості і частоти 

зміни інформації значно прискорюється. Оперативність відбиває 
пропорційну залежність між «віком» управлінської інформації та її цінністю. 

Розглянуті характеристики інформації знаходяться у постійній взаємодії і 
взаємозалежності при формуванні вхідних, вихідних і циркулюючих 

усередині організації інформаційних потоків. 
Організація в цілому сприймається зовнішнім оточенням (клієнтами, 

постачальниками, партнерами, спільнотою) також через інформаційне 
середовище, яке вона створює у своїй структурі і поза нею. Таким чином, у 
сучасних умовах необхідне ставлення до інформації не тільки як до ресурсу 
або товару, а й як до супроводу усіх бізнес-процесів, які відіграють 
вирішальну роль у життєдіяльності корпорації. 
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10.2. Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела 

Процес управління корпорацією за всіх часів зводився до прийняття 
управлінських рішень на основі збору, обробки й аналізу існуючої 
інформації. Важливою проблемою є використання зовнішніх та внутрішніх 

джерел і формування каналів протікання інформаційних потоків. 
В акціонерному товаристві при прийнятті стратегічних рішень члени 

спостережної ради, або невиконавчі директори, спираються головним чином 

на інформацію, підготовлену менеджерами і надану правлінням. Але ставка 
на виконавчих керівників як на єдине джерело інформації завжди пов'язана з 
очевидним ризиком. Утім правові вимоги щодо проведення зовнішніх ревізій 

фінансових звітів компанії та діяльності ревізійних комісій, покликаних 

перевіряти достовірність внутрішньої фінансової звітності компаній, певною 

мірою зменшують цей ризик. Багато американських компаній заохочують 
свої ради директорів здобувати необхідну інформацію неофіційними 

каналами як у самій компанії, так і поза її межами. 

Джерелами зовнішніх інформаційних каналів для корпорації є: органи 

законодавчої влади, органи виконавчої влади, конкуренти, постачальники, 

споживачі, фінансові установи, громадськість. Кожна з цих інформаційних 

баз відповідає компонентам зовнішнього середовища в розрізі трьох сфер: 

безпосередня сфера дії, сфера інтересів, сфера впливу. Кожна з цих сфер 

впливає на інтенсивність потоків інформації в каналах. 
Перелічимо найбільш впливові зовнішні інформаційні канали: 

- спеціальні і загальні публікації, бази даних; 
- інформація через контакти з клієнтами, постачальниками, банкірами, дилерами; 
- консультації, експертні і маркетингові дослідження сторонніх 

організацій і консалтингових фірм: 

- особисті контакти на ярмарках, презентаціях, конференціях, салонах; 
- контакти з представниками законодавчих і виконавчих органів влади; 

- інформація з випадкових, непостійних джерел. Протікання інформації із 
зовнішнього середовища по каналах регулюється й управляється інформаційною 

системою корпорації залежно від прийнятої методики збору інформації. 
Ці методики відрізняються поставленою метою, технологією збору й 

обробки інформації, використовуваними ресурсами і часом, необхідними для 
створення інформаційної підтримки управлінського рішення. Існують дві 
основні стратегії у формуванні методик управління зовнішніми 

інформаційними каналами: 

1. Інформація з каналів надходить постійно, без обмежень і одразу 
піддається аналізу. У цьому випадку необхідні значні ресурси для підтримки 

системи моніторингу навколишнього середовища, але при цьому досягається 
максимальна повнота інформаційної картини. 

2. Інформація з каналів надходить «до запитання» і аналізується 
відповідно до поставленої мети. У даному випадку інформаційні канали 
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знаходяться ніби в «холодному резерві» і вимагають набагато менших затрат 
на підтримку їх у працездатному стані. 
Зовнішні джерела є важливими для виконавчих директорів і менеджменту 

корпорації як підґрунтя у формуванні стратегії корпорації та її оперативної 
фінансово-господарчої діяльності. Для всіх невиконавчих учасників корпоративних 
відносин (перш за все акціонерів) та зацікавлених осіб джерелом інформації є 
звітність корпорації, яка відноситься до внутрішніх джерел. 
Головним і найбільш інформативним джерелом у міжнародній практиці є 

річний звіт корпорації, який дозволяє акціонерам оцінити підсумки 

діяльності акціонерного товариства за рік. Наведемо деякі рекомендації до 

річного звіту з найкращої практики, які увійшли до Кодексу корпоративної 
поведінки Росії. 

- Річний звіт повинен висвітлювати перш за все загальні питання 
діяльності товариства. До них варто віднести стан товариства в галузі, 
досягнуті за рік результати, вирішення стратегічних завдань товариства, 
перспективи його розвитку, відносини з конкурентами. До загальних питань 
відноситься також опис основних напрямків діяльності товариства, огляд 

найбільш істотних угод, укладених товариством за минулий рік. 
- Принципове значення для акціонерів має інформація про цінні папери 

товариства, у тому числі відомості про випуск акцій і рух капіталу за рік (зміни в 
списку акціонерів, що володіють великими пакетами акцій товариства), про виплату 
дивідендів, а якщо дивіденди не були виплачені, — про причини їх невиплати. 

- У річному звіті рекомендується вказати дані про членів правління, 
розмір винагороди і критерії її визначення, а також інформацію про угоди 

між даними особами і товариством. 

- Найбільш важлива для будь-якого акціонера інформація про діяльність 
товариства. Тому основні фінансові показники діяльності товариства також 

повинні міститися в річному звіті товариства. 
- Річний звіт повинен подавати виступ голови ради директорів, а також доповідь, 

підготовлену виконавчим органом з оцінкою діяльності товариства за рік. 
- Річний звіт має бути підписаний генеральним директором товариства, 

керівниками фінансової і бухгалтерської служб, членами ради директорів. 
Окрім фінансової звітності (розділ 10) та звітності щодо роботи з цінними 

паперами, в акціонерному товаристві існують інші види звітності, що також 

можуть розглядатися як внутрішні інформаційні джерела. Акціонерне 
товариство періодично подає звіти до: 

- органів статистики - звіти про заборгованість із заробітної платні, звіти 

щодо екологічних платежів, виплат за природні ресурси та поточні платежі 
на охорону природи, про зовнішню трудову міграцію та інші; 

- державної служби зайнятості - звіти про кількість працівників у 
акціонерному товаристві, про наявність робочих місць, звільнених та 
прийнятих на роботу працівників та інші; 
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- пенсійного фонду - бухгалтерська документація, звіти про сплату 
страхових внесків до пенсійного фонду, інша документація; 

- інших органів - відповідно до чинного законодавства України. З метою 

полегшення роботи на підприємстві рекомендується розробити та прийняти 

положення про організацію звітності в AT, яке передбачало б порядок 
складання звітності на підприємстві, термін її подання в державні органи, 

особу (осіб), відповідальну за правильне складання звітів та своєчасне їх 

подання до державних органів. 
Для інформованого і ефективного керівництва корпорацією члени 

спостережної ради та правління мусять мати у своєму розпорядженні певну 

інформацію щодо діяльності компанії, а саме: 
- звіти про результати господарської діяльності, балансові звіти, звіти про 

рух грошової готівки, що дозволяють порівняти показники діяльності за 
поточний період і рік з контрольними показниками діяльності і результатами 

діяльності за минулий рік; 
- інформацію про поточну діяльність, звіти підрозділів та служб 

корпорації, зокрема докладне пояснення причин відхилення від контрольних 

показників та уточнених показників діяльності на період до кінця року; 
- інформацію про участь компанії в ринковій діяльності; 
- протоколи засідань правління та спостережної ради; 

- звіти спеціалістів у галузі фінансів про діяльність компанії та її 
найголовніших конкурентів; 

- результати аналізу кадрового потенціалу та опитувань працівників щодо 

умов праці в компанії; 
- дані маркетингових досліджень щодо тенденцій попиту та 
уподобань споживачів; 
- інформацію про висвітлення діяльності компанії та її найголовніших 

конкурентів у засобах масової інформації, а також інформацію ЗМІ про 

тенденції ринкових процесів. 
Вибір товариством каналів поширення інформації про свою діяльність має 

велике значення для реалізації можливості своєчасного одержання повної 
інформації про товариство. Канали поширення інформації повинні 
забезпечувати вільний, необтяжливий і невитратний доступ зацікавлених осіб 

до інформації, що розкривається. 
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