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КРИТЕРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
 

У статті розглянуто основні критерії організації страхових компаній 
та фактори, що здійснюють вплив на їх фінансову стійкість. Проведено 
групування факторів впливу на діяльність страховика. Досліджено 
організацію фінансів страхових компаній щодо забезпечення фінансової 
стійкості. Серед критеріїв впливу варто виділити наступні: достатній 
розмір власного капіталу, оптимальна тарифна політика, збалансованість 
страхового портфеля, наявність безпечної та дієвої програми 
перестрахування, достатній розмір страхових резервів для здійснення 
майбутніх виплат, оптимальна програма розміщення страхових резервів 
та високий рівень платоспроможності страхової компанії. 

Ключові слова: фінансова стійкість; страхова компанія; фактори 
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Вступ. Страхування в сучасній економіці виступає необхідним 

та важливим фінансовим інструментом, що бере активну участь у 
забезпеченні соціально-економічної стабільності і безпеки, розвитку 
підприємництва, ефективному захисту майнових інтересів громадян і 
організацій від природних, техногенних, економічних та інших 
ризиків, реалізацію державної політики соціально-економічного 
захисту населення. Страхування розглядається не тільки як система, 
що забезпечує страховий захист населення і суспільного 
виробництва, але і як серйозний інвестор. Обсяги страхових 
операцій і грошові ресурси, які обертаються на певному ринку, є 
привабливими не тільки для користувачів цих ресурсів, але і для 
держави. Складність та різноманітність зовнішніх та внутрішніх 
фінансових відносин страховиків, посилення конкуренції визначають 
необхідність високоефективного управління фінансами на мікрорівні 
з використанням світового досвіду і врахуванням вітчизняних 
особливостей.  
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Аналіз останніх досліджень. Розвиток страхової діяльності в 
Україні, зростання кількості самостійних суб’єктів господарювання − 
страхових компаній, вимагає підвищеної уваги до управління 
фінансами страхових компаній з метою забезпечення їх фінансової 
стійкості. Слід зазначити, що теоретичні основи фінансової стійкості 
страхових компаній та ті фактори, які значним чином впливають на 
фінансовий стан та критерії її забезпечення, досліджувалися 
багатьма українськими та зарубіжними вченими серед яких варто 
виділити таких, як Бойко А. О., Братюк В. П., Журавльова О. Є., 
Кононова Т. С., Челишева Т. В., Чкан І. О. Їх наукові праці чинять 
помітний вплив на удосконалення організації фінансів страхових 
компаній, але ситуація, що склалася ринку страхування сьогодні, 
обумовлює необхідність подальшого поглибленого вивчення даної 
проблематики. 

Метою дослідження є визначення критеріїв організації 
фінансів страхових компаній та основних факторів, що здійснюють 
вплив на фінансову стійкість страхових компаній для досягнення їх 
високого рівня. 

Викладення основного матеріалу. Основна матеріальна умова 
функціонування фінансів страхових організацій – грошові кошти, 
накопичені в результаті функціонування відповідних видів грошових 
відносин страховика.  

Об'єкт фінансів страхових організацій – грошові відносини, 
пов'язані з одержанням доходів і накопичень, їх розподілом, а також 
формуванням і використанням відповідних грошових фондів 
страхових компаній.  

Специфічність страхових компаній, як суб'єктів 
господарювання, криється у тому, що вони забезпечують мобілізацію 
коштів страхувальників і створюють відповідні фінансові ресурси з 
метою надання страхового захисту страхувальникам. Страхуванню, 
як виду підприємницької діяльності, притаманний підвищений 
ризик, що позначається на характері фінансових відносин у цій сфері 
і вимагає регулювання законодавчими і нормативними актами.  

Організація фінансів страхових компаній – це форми, методи, 
способи формування та використання фінансових ресурсів 
страховика, контроль за їх обсягом для досягнення поставлених 
цілей [2]. 

Фактори, що визначають особливості організації фінансів 
страхових компаній:  
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– страхові компанії реалізують на ринку специфічний товар – 
страховий захист, за що отримують певну плату. При цьому, 
страховик спочатку акумулює кошти, що надходять від 
страхувальників, і тільки після цього несе витрати, пов'язані з 
компенсацією збитків за укладеними договорами страхування, тобто 
існує розрив у часі між моментом отримання доходів і моментом 
надання страхової послуги;  

– рух грошових коштів страхової організації більш складний, 
ніж у інших суб'єктів господарювання і має певне соціально-
економічне призначення та особливості;  

– страховики отримують особливі доходи, які формуються в 
результаті страхових платежів, що надходять від страхувальників та 
доходів від розміщення коштів страхових резервів;  

– дохід від страхової діяльності є первинним доходом і 
основним джерелом доходів страховика, а також основою 
подальшого обороту коштів страхової організації;  

– для забезпечення платоспроможності і виконання своїх 
зобов'язань перед страхувальниками страховики формують страхові 
резерви та здійснюють перестрахувальні операції;  

– при формуванні страхових резервів враховується ймовірність 
збитку, яка визначається на основі статистичних даних і теорії 
ймовірності, а використання коштів залежить від фактичних збитків, 
отриманих страхувальниками в певному році;  

– різниця між обсягом сформованих страхових резервів і 
потребами для виплати страхового відшкодування визначає 
специфічні особливості управління фінансами страхової організації 
та визначення її доходів і витрат;  

– інвестиційна діяльність страховика формує самостійний вид 
його грошових потоків, які суттєво різняться своєю спрямованістю;  

– склад і структуру витрат страховика визначають два 
взаємопов'язані процеси: виконання зобов'язань перед 
страхувальниками і фінансування діяльності страхової компанії;  

– специфічним є визначення фінансового результату страхової 
діяльності;  

– фінансові результати страхових організацій формуються 
окремо по ризикових видах страхування і страхуванню життя;  

– фінансові результати іншої операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності визначаються за загальними правилами, як у 
інших суб'єктів господарювання;  
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– загальний фінансовий результат діяльності страховика 
визначається як сукупна вартісна оцінка ефекту від проведення всіх 
видів діяльності;  

– доходи, одержані страховиком від страхової діяльності, не 
підлягають оподаткуванню в загальному порядку, встановленим 
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». 

– загальний порядок оподаткування доходів від інвестиційної 
діяльності.  

Існують певні принципи організації фінансів страхових 
компаній до яких належать в їх класичній інтерпретації : 

1. Принцип самоокупності – страхова компанія покриває свої 
витрати за рахунок отриманого доходу [3]. 

2. Принцип самофінансування – страховик не тільки покриває 
свої витрати за рахунок отриманого доходу, а й отримує суму 
прибутку, достатню для його розширеного відтворення. 

Принципам самоокупності та самофінансування відповідає 
комерційний розрахунок, що значно впливає на організацію фінансів 
страхових компаній.  

Комерційний розрахунок – це метод господарювання, що 
полягає в постійному порівнянні (у грошовому вираженні) витрат та 
результатів діяльності страхової компанії.  

Мета комерційного розрахунку – отримання максимального 
прибутку при мінімальних витратах капіталу та мінімально 
можливого ризику. Передбачено, що фінансові відносини страхової 
організації як суб'єкта господарювання, регламентуються державою 
в основному економічними методами – за допомогою важелів 
відповідно страхової, податкової, кредитної, амортизаційної та 
процентної політики.  

Фінансова стійкість страхової компанії визначається 
комплексом заходів, спрямованих на врівноваження доходів і витрат 
з метою досягнення ефективного розвитку страхової компанії в 
умовах змінюваного економічного середовища.  

Основними принципами, на яких базується управління 
фінансовою стійкістю страхової організації, є (рисунок). 
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Рисунок. Основні принципи управління фінансовою стійкістю  
страхової організації 

 
Фінансова стійкість страхової компанії залежить від зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які не завжди мають позитивний вплив на її 
діяльність, тому успішне функціонування страховика визначається 
саме стійкістю до такого роду негативних чинників.  

До факторів зовнішнього впливу відносять економічні, 
соціальні, психологічні та екологічні фактори, прикладом яких є 
рівень інфляції, кон’юнктура страхового ринку, грошово-кредитна 
політика, рівень освіченості населення.  

Фактори внутрішнього впливу визначаються розміром власного 
капіталу, тарифною політикою, діловою репутацією страхової 
компанії, кількістю резервів, збалансованістю активів і пасивів, 
страхового портфеля, стратегією розвитку компанії тощо.  

Управління фінансовою стійкістю страхової організації, як і 
будь-яке інше управління, ґрунтується на певному механізмі. 
Механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації 
являє собою сукупність елементів впливу на процес розробки та 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних з фінансовою стійкістю 
страхової організації.  

Механізм управління фінансовою стійкістю страхової компанії 
полягає у системі зовнішнього оцінювання та регулювання 
фінансової стійкості; важелях управління фінансовою стійкістю; 
інструментах управління фінансовою стійкістю; методах управління 
фінансовою стійкістю. 

Серед важелів управління фінансовою стійкістю страхової 
компанії варто виділити загальні (характерні для фінансового 
механізму організацій взагалі: ціна, прибуток, грошовий потік, 
внутрішня стратегія компанії, інвестиційний портфель та інші) та 
специфічні (актуальні для механізму управління фінансовою 
стійкістю страхової організації: страхові резерви, власний капітал, 
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страховий тариф, страхова сума, франшиза, страховий портфель, 
маржа платоспроможності та інші).  

Серед інструментів управління фінансовою стійкістю страхової 
організації також варто виділити загальні (платіжні, кредитні, 
депозитні інструменти та інструменти інвестування) та специфічні 
(договір страхування, страховий поліс, договір перестрахування, 
внутрішня фінансова звітність, бордеро премій у перестрахуванні та 
інші).  

Методи управління фінансовою стійкістю страхової організації 
поділяють на загальні та специфічні.  

До загальних методів належать економіко-статистичні, 
економіко-математичні, експертні методи (при виборі варіантів 
інвестування, в процесі андерайтингу тощо), методи дисконтування 
та нарощення вартості (застосовуються в накопичувальному 
страхуванні), методи диверсифікації (при здійсненні інвестиційної 
діяльності, формуванні страхового портфеля).  

До специфічних методів належать методи моделювання зміни 
фінансової стійкості, комунікації, перестрахування, превентивні 
методи (ухилення від ризиків, запобігання збиткам), методи 
інвестування, розрахунку тарифів та величини страхових резервів.  

Фінансову стійкість страхової компанії можна проаналізувати 
за допомогою відносних коефіцієнтних показників.  

Коефіцієнт автономії. Рекомендовані межі ≥0,5. Зменшення 
цього коефіцієнта характеризує збільшення залежності від зовнішніх 
джерел фінансування. Тобто збільшення коефіцієнта в динаміці 
свідчить про збільшення фінансової стійкості та незалежності від 
кредиторів.  

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних 
джерел фінансування в загальній сумі джерел засобів компанії. 
Рекомендовані межі від 0,5 до 0,9. 

Коефіцієнт фінансового ризику. Рекомендовані межі ≤1. 
Значення коефіцієнта більше за норму може свідчити про втрачання 
компанією фінансової стійкості.  

Коефіцієнт фінансування. Рекомендовані межі від 0,9 до 3,0. 
Зменшення коефіцієнта в динаміці може вказувати на те, наскільки 
страхові компанії можуть забезпечувати свої заборгованості 
власними коштами.  

Коефіцієнт мобільності активів. Рекомендовані межі ≈0,5. 
Даний коефіцієнт визначає, скільки оборотних активів припадає на 1 
грн. необоротних, тобто відображає структуру майна компанії; 
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показує потенційну можливість перетворення активів у ліквідні 
кошти.  

Коефіцієнт маневреності (мобільності) власного капіталу (або 
власних обігових коштів). Рекомендовані межі «чим вище, тим 
краще». Даний коефіцієнт вказує, яка частка власних коштів 
компанії перебуває в мобільній формі.  

Коефіцієнт забезпечення запасів власними обіговими коштами. 
Рекомендовані межі ≥1. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим 
більш фінансово стійким є досліджувана компанія. На кожну гривню, 
яка вкладена в запаси, повинна приходитися одна гривня (або 
більше) власних обігових коштів.  

Коефіцієнт покриття запасів. Рекомендовані межі «має 
збільшуватися в динаміці». Цей коефіцієнт показує, скільки сукупних 
коштів (власних, довго- та короткострокових зобов’язань) припадає 
на одиницю коштів, вкладених у запаси.  

Коефіцієнт фінансового левериджу Рекомендовані межі «має 
зменшуватися в динаміці; нижня межа – 0,25». Збільшення 
коефіцієнта свідчить про зростання фінансового ризику.  

Негативний вплив на фінансову стійкість страхових компаній 
можуть спричинити такі фактори, як: зменшення активів і частки 
власного капіталу; збільшення залежності від зовнішніх джерел 
фінансування; збільшення ризиків, що свідчить про втрачання 
страховою компанією фінансової стійкості.  

Забезпечення фінансової стійкості страховика є комплексним 
процесом, пов’язаним з постійним контролем усіх сфер його 
діяльності та своєчасною реакцією його менеджменту на зміну 
внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Вагомим критерієм забезпечення фінансової стійкості страхової 
компанії є фінансове управління за рахунок створення бюджетів, в 
основі яких мають бути розробка планів подальшої діяльності 
страховика, аналіз і контроль.  

Збільшенню отриманого прибутку та підвищенню фінансової 
стійкості сприяє також впровадження інноваційних послуг і новітніх 
технологій. Розвиваючи інноваційну діяльність в усіх напрямах 
функціонування, страхова компанія має можливість упродовж 
тривалого періоду часу отримувати надприбутки та нарощувати 
фінансові ресурси для впровадження нових послуг і новітніх 
технологій.  

Одним із найбільш актуальних у сучасних умовах 
функціонування ринкової економіки критерієм забезпечення 
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стабільної діяльності страховика є здійснення антикризового 
менеджменту. Підрозділи управління страхової компанії мають 
оцінювати причини та наслідки негативних факторів в економіці на 
основі наявної коротко- та довгострокової стратегії антикризових 
заходів. Одним із методів ризик-менеджменту є диверсифікація 
страхового портфеля.  

Не менш важливою складовою фінансової стабільності 
страхової компанії є ефективна тарифна політика, від якої залежить 
вартість страхових послуг. Під час визначення тарифної ставки 
головним завданням є оцінка ймовірної суми збитку, що припадає на 
одиницю страхової суми.  

Механізм перестрахування як гарантія стійкого функціонування 
страхової компанії захищає страховика від фінансових збитків, яких 
він би зазнав, не маючи перестрахування покриття. 

Таким чином, усі перелічені вище заходи спрямовані на 
підтримку фінансової стійкості страхової компанії та представляють 
собою систему цілеспрямованих дій задля мінімізації ризиків та 
максимізації прибутку. 

Висновки. Отже існування страхування як виду бізнесу 
дозволяє задовольнити різноманітні потреби суспільства, що 
проявляється через надання гарантій, кредитів, здійснення 
інвестицій в економіку держави тощо.  

Успішне ведення страхової діяльності потребує підтримки 
такого рівня фінансової стійкості, який би забезпечив страховика 
всіма необхідними фінансовими ресурсами задля покриття своїх 
зобов’язань у будь-який період часу, а також забезпечення 
достатнього рівня доходу з метою збереження конкурентних переваг 
на ринку страхування. Тому на сьогодні актуальним завданням є 
розробка сучасних методів оцінки та аналізу фінансової стійкості 
страхової компанії, визначення ступеня впливу факторів на неї, а 
також розробки заходів щодо покращення її стану.  

Фінансово стійкою страхову компанію можна назвати в разі, 
коли її доходи стабільно перевищують видатки, у результаті чого 
забезпечується вільне маневрування її фінансовими ресурсами, а їх 
ефективне використання сприяє динамічному розвитку страхової 
компанії та нарощуванню прибутку. 
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CRITERIA FOR ORGANIZATION OF INSURANCE COMPANIES 
 

This article considered the main criteria for organising insurance 
companies and factors that have an impact on the financial stability of 
insurance companies to improve their performance. Conducted grouping of 
factors influencing the activities of the insurer. The criteria of organisation 
of insurance companies' finances to ensure financial stability are studied, 
among which are the following: sufficient equity, optimal tariff policy, 
balanced insurance portfolio, availability of safe and effective reinsurance 
program, sufficient insurance reserves for future payments, optimal 
insurance reserves placement program and a high level of solvency of the 
insurance company. 
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Thus, the existence of insurance as a type of business can meet the 
diverse needs of society, which is manifested through the provision of 
guarantees, loans, investments in the state economy, etc. 

The capital of the insurer, unlike other entities, by sources of 
formation can be divided into: own, attracted and borrowed. Own equity, 
together with insurance reserves, constitutes the financial potential of 
insurance companies and is the basis for ensuring financial stability 
throughout the life cycle. As for borrowed capital, its impact on the financial 
stability of insurance companies is manifested only on the negative side. 
Thus, we can conclude that the peculiarities of the organisation of the 
finances of insurance companies leave their mark on the capital structure, 
that must be taken into account when managing the financial stability of 
insurance companies. 

Therefore, the conduct of insurance activities requires the 
maintenance of a level of financial stability that would provide the insurer 
with all the necessary financial resources to cover its obligations at any time 
and ensuring a sufficient level of income in order to maintain a competitive 
advantage in the insurance market. Therefore, today the urgent task is to 
develop modern methods of assessment, and analysis of the financial 
strength of the insurance company, determining the degree of influence of 
factors on it, and the implementation of measures to improve its condition. 
Accordingly, the insurance company's mission should not be about making a 
profit, and consist in social security of citizens, social protection. According 
to this, such a manifestation of financial relations as insurance should 
develop. 

Keywords: financial stability; insurance company; influencing factors; 
criteria; finances; financial stability. 
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КРИТЕРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
В статье рассмотрено основные критерии организации страховых 

компаний и факторов которые оказывают влияние на финансовую 
стойкость страховых компаний для улучшения их деятельности. 
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Произведено группирование факторов деятельности страховщика. 
Исследовано критерии организации финансов страховых компаний для 
обеспечения финансовой стойкости среди которых следует выделить 
такие: достаточный размер личного капитала, оптимальная тарифная 
политика, сбалансированность страхового портфеля, наличие 
безопасной и действенной программы перестрахования ,достаточный 
размер страховых резервов для осуществления будущих выплат, 
оптимальная программа размещения страховых резервов и высокий 
уровень платежеспособности страховых компаний. 

Ключевые слова: финансовая стойкость; страховая компания; 
факторы влияния; финансы. 
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