
45
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №2

Цугунян А.М. Фінансова стійкість страховиків та шляхи її зміцнення

УДК 368.01

Цугунян А.М.,
к.е.н., КНКП ХІФ УДУФМТ, м. Сімферополь

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИКІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
Стаття описує теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості страхових компаній України. Зроблено аналіз

показників фінансового стану провідних вітчизняних страхових компаній, проаналізовано рівень їх фінансової стійкості.
Виявлені проблеми у підтриманні фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній та запропоновані обґрунтовані
рекомендації щодо її зміцнення.
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ВСТУП
Сучасне українське суспільство неможливо уявити без широко розвиненої системи страхуван-

ня, оскільки інститут страхування є однією з найбільш важливих форм солідарного захисту сус-
пільства від несприятливих подій, які можуть відбутися в житті та діяльності його громадян.

В сучасних умовах розвитку ринку фінансових послуг, страхова діяльність перебуває в стадії
жорсткої конкурентної боротьби, а індикатором конкурентоспроможності виступають результати
фінансової діяльності. Тому стійкий фінансовий стан страховика є запорукою його розвитку в
умовах ринкової економіки.

Страхові організації виступають в ролі важливих посередників, що забезпечують надання фінан-
сових послуг, а також трансформацію грошових коштів на ринку, що створюють доступний інве-
стиційний капітал. Через залучені грошові кошти підприємств і громадян у вигляді страхових
внесків держава має можливість фінансувати розвиток інфраструктури економіки. Подібні капі-
таловкладення збільшують рівень зайнятості, а, отже, і рівень життя населення. Ось чому необ-
хідно звернути найпильнішу увагу на забезпечення стабільності фінансової діяльності та фінан-
сової стійкості страховиків. Як суб’єкт господарської діяльності страхова організація взаємодіє у
сфері фінансів з різними категоріями осіб і суб’єктів, яких з різних причин цікавлять поточний
фінансовий стан страховика, тенденції його зміни, а також прогноз фінансових результатів діяль-
ності. Звідси випливає необхідність оцінки фінансової стійкості страховика як основної характе-
ристики динаміки його фінансового стану.

Суспільство вкрай зацікавлено у фінансовій надійності страхових компаній, невиконання зо-
бов’язань якими може призвести до важких економічних і соціальних наслідків для всього сус-
пільства. Все це надає завданню забезпечення фінансової стійкості макроекономічний аспект.

Хоча проблема фінансової стійкості актуальна в теперішній час для всього ринку України в
цілому, особливості кругообігу коштів страхової компанії, в основі якого лежить категорія ризи-
ку, вимагають особливого підходу і до гарантій забезпечення фінансової стійкості, і до методики
і критеріїв її оцінки.

Для того щоб не допустити неплатоспроможності та банкрутства страхових компаній, необхід-
но вже на ранній стадії виявляти страховиків, фінансовий стан яких викликає побоювання. Це
завдання вирішується за допомогою використання показників оцінки фінансового стану страхо-
вих організацій.

Таким чином, виходячи з потреб практики, аналіз проблем фінансової стійкості страховика,
якому присвячена дана робота, представляється вкрай актуальним.

В Україні дослідженню проблем фінансової стійкості страховиків присвячені праці М.М. Алек-
сандрової, В.Д. Базилевича, В.О.Борисової, О.Д. Вовчак, О.О. Гаманкової, Л.М. Горбач, С.С. Оса-
дець та ін. Серед зарубіжних учених цими питаннями займалися О.В. Мещерякова, І.Т. Балаба-
нов, Л.О. Орланюк-Малицька, Л.І. Рейтман та ін. Безперечно, внесок згаданих науковців в об-
ґрунтування теоретичних і практичних аспектів оцінювання фінансової стійкості страховиків дуже
великий. Однак фахівці часто не мали єдиної думки з приводу досліджуваних питань. У таких
умовах деякі страхові компанії вирішували ці питання на емпіричному рівні, що не могло не по-
значитися негативним чином на фінансовому становищі цих компаній.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз обґрунтування підходів до поліпшення фінансової стійкості страховиків,

виявлення проблем в організації її оцінювання, а також виявлення шляхів зміцнення фінансової
стійкості страхових компаній.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Аналіз фінансової стійкості будь-якого суб’єкту господарювання є найважливішою характери-

стикою його діяльності та фінансового становища, характеризує результат його інвестиційного та
фінансового розвитку, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми зобов’я-
заннями і дозволяє встановити розміри джерел для подальшого розвитку.

Існує думка, що поняття «фінансова стійкість» є досить умовним і не має чітких меж, вира-
жається цілою низкою коефіцієнтів, що з різних боків оцінюють структуру балансу для оцінки
ступеня незалежності підприємства [3].

Інші науковці визначають фінансову стійкість як надійно гарантовану платоспроможність, не-
залежність від випадкової ринкової кон’юнктури та поведінки партнерів. Під фінансовою стійкістю,
за їх думкою, слід розуміти платоспроможність підприємства у часі з дотриманням умови фінан-
сової рівноваги між власними та позиковими фінансовими коштами [7].

Підтримуючи ці думки, необхідно враховувати, що фінансова стійкість — це характеристика
стабільності фінансового стану підприємства, пов’язана з наявністю певної частки власного капі-
талу в загальній сумі фінансових коштів. В широкому сенсі фінансова стійкість підприємства —
це стан його фінансових ресурсів, ефективність їхнього розподілу та використання для зростання
прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.

Фінансова стійкість страхової організації регулюється законодавством та нормативними акта-
ми, контролюється державою в особі органів страхового надзору та забезпечується фінансовими
ресурсами підприємства та професіоналізмом персоналу та керівництва.

Поняття фінансової стійкості страховика нормативно не визначене, але існує багато тлумачень
цього поняття.

Наприклад, окремі науковці вважають, що фінансова стійкість страховика — це його здатність
виконати свої зобов’язання перед страхувальниками з виплат страхового відшкодування згідно з
законодавством та в обумовлені за угодою страхування терміни [2; 9]. Таке тлумачення є досить
вузьким, тому вважаємо за доцільно використовувати більш повне трактування даного терміну.

Фінансова стійкість страховика — це майновий та фінансовий стан страхової компанії, при
якому величина та структура власних коштів, ліквідних активів забезпечують в будь-який момент
часу певний рівень платоспроможності.

Фінансова стійкість як характеристика фінансового стану страхової організації та чинники, що
впливають на неї, отримують кількісну оцінку через систему показників, що наведені в табл. 1.

Також для оцінки фінансового стану страховика та визначення рівня його фінансової стійкості
проводиться аналіз ліквідності та платоспроможності страхової організації.

Під ліквідністю організації розуміється її здатність покривати свої зобов’язання активами, термін
перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов’язань. Ліквідність при-
пускає постійну рівність між її активами і зобов’язаннями одночасно по загальній сумі, термінам
перетворення в гроші (активи) і термінам погашення (зобов’язання).

Аналіз ліквідності організації є аналізом ліквідності балансу і полягає в порівнянні коштів по
активу, згрупованих по ступеню ліквідності і розташованих у порядку убування із зобов’язання-
ми по пасиву, об’єднаними по термінах їх погашення у порядку зростання термінів.

Розглянемо статті активу балансу для угрупування. Це: найбільш ліквідні активи (А1); швидко
реалізовані активи (А2); повільно реалізовані активи, (А3); тяжко реалізовані активи (А4).

Зобов’язання організації (статті пасиву балансу) також групуються в чотири групи і розташо-
вуються по ступеню терміновості їх оплати: найбільш термінові зобов’язання (П1); короткостро-
кові пасиви (П2); довгострокові пасиви (П3); постійні пасиви (П4) [5].

Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів дозволить встановити тенденції зміни в
структурі балансу і його ліквідності.

Баланс вважається ліквідним при умові наступних відношень груп активів і пасивів (зобов’язань):
А1 П1, А2  П2, А3  П3, А4 П4.

Коефіцієнт платоспроможності страховика визначається за допомогою наступної формули:

1
П3,0П5,0П
А3,0А5,0АК

321

321
.плат 






Разом з абсолютними показниками для оцінки ліквідності страховика розраховують фінансові
коефіцієнти ліквідності. Розрахунок даних коефіцієнтів проводиться шляхом поетапного зістав-
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Таблиця 1. Показники фінансової стійкості страхової компанії *
Показник Формула розрахунку Норма Характеристика

Коефіцієнт автономії (неза-
лежності) балансуВалюта

капіталВласнийКавт  > 0,5

Чим більше значен-
ня коефіцієнту, тим
менша залежність
страхової компанії
від зовнішніх дже-
рел фінансування

Коефіцієнт фінансової зале-
жності капіталВласний

балансуВалютаК зал  < 2,0

Коефіцієнт показує,
яка сума загальної

вартості майна
компанії припадає
на 1 грн. власних

коштів

Коефіцієнт маневреності
капіталу капіталВласний

язобовязанн.Потактиви.ОборК ман


 > 0,5

Характеризує сту-
пінь мобільності

використання влас-
них коштів страхо-

вої компанії

Коефіцієнт фінансової стій-
кості капіталПозиковий

капіталВласнийК .ст.ф  > 1

Визначається як
відношення власно-

го та позикового
капіталу

Коефіцієнт концентрації по-
зикового капіталу балансуВалюта

капіталПозиковийК .к.п.к  < 0,5

Характеризує час-
тину позикового

капіталу в загальній
сумі капіталу ком-

панії

Коефіцієнт обігу активів 2/)ВБВБ(
дохідЧистийК

ТРПР
а 
 —

Показує, скільки
разів за період обе-
ртається капітал,

вкладений в активи
організації

Коефіцієнт обігу власного
капіталу 2/)КВласК.Влас(

дохідЧистийК
ТРПР

вк 
 —

Відображає швид-
кість обігу вкладе-
ного власного капі-

талу
* [5]

лення окремих груп активів з короткостроковими пасивами на основі даних бухгалтерського ба-
лансу [8]. Дані показники представляють інтерес не тільки для керівництва страховика, але і для
зовнішніх суб’єктів аналізу: коефіцієнт абсолютної ліквідності представляє інтерес для поста-
чальників, коефіцієнт швидкої ліквідності — для банків, коефіцієнт поточної ліквідності — для
інвесторів.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл):

2П1П
3A2A1AКпл 




2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл):

2П1П
2А1АКшл 




3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал):

2П1П
1АКал 
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За наявності незадовільної структури балансу розраховується коефіцієнт відновлення плато-
спроможності за період, який дорівнює шістьом місяцям [16].

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення більше 1, свідчить про на-
явність реальної можливості страхової компанії відновити свою платоспроможність.

За наявності задовільної структури балансу страховика розраховується коефіцієнт втрати пла-
тоспроможності за період, який дорівнює трьом місяцям.

Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення більше 1, свідчить про наявність
реальної можливості страхової компанії не втратити платоспроможність.

В усьому світі питання платоспроможності як фактор забезпечення фінансової надійності стра-
ховика є найбільш важливим у діяльності страхових компаній та суттєвим як для страховиків, так
і для страхувальників. Одним із його аспектів є досягнення реальної платоспроможності.

Страхова компанія, як і будь-який суб’єкт господарювання, має внутрішні (перед засновника-
ми, власними працівниками) та зовнішні зобов’язання. Зовнішні — це зобов’язання перед страху-
вальниками (найважливіша частина зобов’язань), партнерами, бюджетом. Обсяг зовнішніх зобо-
в’язань є ключовим у визначенні платоспроможності, оскільки у світовій практиці прийнято вва-
жати компанію платоспроможною, якщо її активи більші, ніж прийняті зобов’язання.

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.

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати роз-
рахунковий 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 премій за попередні 12 місяців на
0,18 (останній місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума стра-
хових премій зменшується на 50 відсотків страхових премій, належних перестраховикам;

друга — підраховується шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на
0,26 (останній місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума стра-
хових виплат зменшується на 50 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з
укладеними договорами перестрахування [15].

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим
нормативним запасом дорівнює фактичному запасу платоспроможності за мінусом відповідної
величини нормативного запасу платоспроможності.

Проведемо аналіз показників фінансової стійкості вітчизняних страховиків.
Для кількісної та якісної оцінки фінансової стійкості страховика були обрані п’ять страхових

компанії України, що займають провідні позиції рейтингу страховиків України за розміром чисто-
го прибутку: страхова компанія «Allianz Україна», страхова компанія «Мотор-Гарант», страхова
компанія «СКАЙД», страхова компанія «ВУСО» і страхове товариство з додатковою відповідаль-
ністю «Гарантія».

Відобразимо результати розрахунку показників ліквідності обраних страховиків за 2010-2012
роки (табл. 2).

Дані таблиці показують, що у всіх обраних страховиків протягом 2010-2012 років структура

Таблиця 2. Ліквідність балансу страхових компаній України за
період 2010-2012 років *

Страхова компанія Рівень ліквідності балансу за рік, %
2010 2011 2012

«Allianz Україна» 100 100 100
«Мотор-Гарант» 100 100 100
«СКАЙД» 100 50 100
«ВУСО» 100 100 100
«Гарантія» 75 100 100

* Розраховано автором за даними фінансової звітності (Балансу) страхових компаній
за період 2010-2012 років [10; 11; 12; 13; 14]

балансу була задовільною,
окрім страхової компанії
«СКАЙД» в 2011 році, коли
в неї було недостатньо
ліквідних активів та забага-
то неліквідних активів, і в
компанії «Гарантія» в 2010
році, що зумовлено недо-
статньою кількістю швид-
ко реалізованих активів.

Після оцінки структури
балансу необхідно визна-
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чити стан ліквідності компаній за показниками ліквідності та платоспроможності. Відобразимо
результати розрахунків в таблицях 3, 4.

Таблиця 3. Розрахунок показників ліквідності страхових компаній України за 2010-2012 роки *

Страхова компанія
Показники

Поточна ліквідність Швидка ліквідність Абсолютна ліквідність
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

«Allianz Україна» 5,44 3,08 6,08 5,34 3,04 5,68 4,14 2,59 4,59
«Мотор-Гарант» 4,48 6,79 6,85 4,47 6,78 7,01 2,22 4,03 4,07
«СКАЙД» 3,68 0,89 2,98 3,68 0,89 2,98 1,59 0,59 1,86
«ВУСО» 37,21 27,32 31,57 37,05 27,11 31,53 33,26 25,47 30,20
«Гарантія» 1,57 7,27 19,37 1,57 7,26 19,35 0,36 6,08 15,38
* Розраховано автором за даними фінансової звітності (Балансу) страхових компаній за період 2010-2012 років [10; 11; 12; 13; 14]

За даними табл. 3 бачимо, що страхова компанія «ВУСО» має найбільшу ліквідність серед
обраних страховиків, проте настільки велике значення показників теж не є позитивним явищем,
бо це свідчить про надлишок в компанії ліквідних активів, що може негативно відобразитись на її
загальному фінансовому становищі. Найбільш близькими до нормативних є значення показників
ліквідності в таких компаній, як «Allianz Україна» та «Мотор-Гарант». Також задовільний рівень
ліквідності має страхова компанія «СКАЙД». Що стосується страхової компанії «Гарантія», вона
мала прийнятний рівень ліквідності в 2010-2011 роках, проте в 2012 році дані показники значно
збільшились.

Таблиця 4. Розрахунок коефіцієнту платоспро-
можності страховиків за 2010-2012 роки *

Страхова компанія
Коефіцієнт платоспро-

можності за роками
2010 2011 2012

«Allianz Україна» 4,77 2,83 5,26
«Мотор-Гарант» 3,64 6,34 6,71
«СКАЙД» 2,73 0,74 2,60
«ВУСО» 35,20 26,36 30,88
«Гарантія» 0,97 6,67 17,38

* Розраховано автором за даними фінансової звітності (Балансу) стра-
хових компаній за період 2010-2012 років [10; 11; 12; 13; 14]

Дані табл. 4 показують, що найбільш
платоспроможною серед аналізованих
страхових компанії є страхова компанія
«ВУСО». Проте слід звернути увагу на те,
що такий результат отриманий через те,
що в даного страховика є надмірна
кількість високоліквідних активів, та вза-
галі відсутні середньострокові зобов’я-
зання. Цим і зумовлено таке велике отри-
мане значення.

Тому слід зауважити, що всі страхові
компанії можна назвати цілком плато-
спроможними, за період 2010-2012 років
вони підтримували баланс активів та зо-
бов’язань, через що і мали свою ліквід-
ність та платоспроможність на необхідному рівні.

На основі проведеного аналізу можна зробити загальний висновок, що найбільші страхові ком-
панії України за розміром чистого прибутку мають достатню фінансову стійкість, через те їх мож-
на вважати компаніями з гарним фінансовим станом та ефективною діяльністю.

Оцінюючи ситуацію на українському страховому ринку, можна зауважити, що система страху-
вання має багато проблем, у тому числі через недосконалість української економіки. До числа
внутрішніх проблем, які можна корегувати всередині системи страхування, за рахунок резервів,
можна віднести наступні: низька фінансова стійкість страховиків; низький рівень професіоналіз-
му та страхової культури; внутрісистемна роз’єднаність.

Зовнішніми проблемами страхових компаній можна назвати наступні:
1) економічні (інфляція, відсутність державної підтримки, низький фінансовий потенціал стра-

хувальників та ін.);
2) юридичні (низький рівень загального законодавчого забезпечення страхової діяльності, три-

вале становлення страхового ринку в умовах повної відсутності законодавчої та методичної бази,
контролю та ін.);

3) політичні (загальнополітична нестабільність).
Для поліпшення діяльності страхових компаній на місцевому рівні, можна порекомендувати

використання досвіду іноземних професіоналів страхового бізнесу, адаптуючи його до умов вітчиз-
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няного ринку. Це стосується питань цільового фінансування проектів, створення фондів підтрим-
ки, надання податкових пільг, можливості відкриття іноземного страхового ринку для України,
організації інституту страхувальників-експертів, брокерів, актуаріїв та ін.

В даний час вітчизняні страховики лобіюють широкомасштабний розвиток обов’язкових видів
страхування в нашій країні, але, за окремими думками, це безперспективно [17]. Пов’язана така
оцінка з тим, що в суспільстві просто немає і не буде грошей для оплати широкого переліку видів
обов’язкового страхування. Це шлях або дуже багатих країн, або країн з високою часткою держа-
ви в економіці. Сучасна Україна ні до тих, ні до інших країн не належить.

Особливу увагу слід приділяти розвитку обов’язкових видів страхування цивільної відпові-
дальності. При цьому базові принципи обов’язкового страхування повинні включати в себе:
співмірність страхового ризику; реалізацію передбачених законодавством заходів регулювання
страхових тарифів з метою їх мінімізації для страхувальників; підвищення вимог до страховиків
щодо забезпечення фінансової стійкості; введення системи конкурсів і тендерів для страхових
компаній, що бажають взяти участь у державних програмах обов’язкового страхування; виклю-
чення необґрунтованого введення додаткових видів обов’язкового страхування, пов’язаного зі
створенням нових позабюджетних відомчих фондів.

Враховуючі недоліки в підтримці фінансової стійкості вітчизняних страховиків, можна запро-
понувати комплекс можливих заходів щодо її поліпшення. Ними може стати перегляд страхової,
фінансової та маркетингової політики, зокрема:

 провести коригування тарифних ставок по видам страхування, що пропонуються;
 розширити перестрахувальний захист;
 залучити додаткові фінансові ресурси за допомогою збільшення статутного капіталу шляхом

додаткового випуску акцій;
 переглянути структуру активів і методи інвестування резервів, обравши найбільш вигідні в

податковому сенсі об’єкти і території;
 використовувати додаткові можливості реалізації страхових договорів, в тому числі через

Інтернет, передбачити нові форми взаємовідносин з банками за допомогою створення спільних
програм банківського і страхового обслуговування.

При зростанні обсягу страхових виплат, доцільно провести факторний аналіз збитковості, звер-
нувши увагу на ретельне юридичне оформлення страхових виплат, бо не виключена вірогідність
підробки документів на їх отримання.

Якщо спостерігається зниження середньої страхової суми на один договір, то необхідні конт-
роль і зіставлення середньої страхової суми та можливостей організації. Якщо величина страхо-
вого тарифу давно не змінювалася, то при несприятливому рівні збитковості та вартості страхо-
вих продуктів слід переглянути структуру брутто-ставки.

При зростанні достроковості припинення договорів і зниженні їх приросту потрібно активні-
ше проводити маркетингові заходи, надаючи клієнтам більш широкий спектр послуг та їх по-
єднання в одному комплексному страховому продукті (наприклад, страхові, юридичні та банківські
послуги).

У разі зростання середніх виплат за договорами необхідно при страхуванні життя відкоригува-
ти застарілі демографічні дані за рівнем смертності і травматизму, переглянути статистичні мате-
ріали і відкоригувати величину нетто-ставок в тарифах. При зростанні рівня і норми виплат слід
також регулювати структуру і величину страхових тарифів.

При існуванні нестійкості тренда рентабельності страхових операцій в бік зменшення необхід-
но враховувати той факт, що в конкурентній боротьбі страховій організації доводиться знижувати
розмір страхових тарифів, зменшуючи в них розмір прибутку. Тому економічний зміст і фактичне
значення цього показника залежить від етапу розвитку страхового ринку та національної еконо-
міки в цілому.

Регулюючи собівартість, яка зростає, потрібно зіставити ціни на страхові послуги з аналогами
конкурентів, проводити факторний аналіз витрат з одночасним підтриманням так званої точки
беззбитковості, нижче значення якої діяльність страховика буде неефективною.

Необхідно контролювати розміри умовно-постійних і змінних витрат.
При зменшенні фінансової стійкості страхових операцій слід провести аналіз елементів збит-

ковості по всіх видах відповідальності страховика за договорами страхування.
Треба мати на увазі, що показник збитковості страхової суми математично виражає ймовірність

збитку у вигляді тієї частки сукупної страхової суми, яка витрачалась зі страхового портфеля
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щорічно і вибула за тарифний період у зв’язку з настанням страхових випадків та відшкодуван-
ням збитку. Ця частка і становить основу для побудови нетто-ставки.

При зміні величини страхового портфеля можливий перегляд його структури в бік збільшення
або зменшення довгострокових або короткострокових видів страхування, що містяться в ньому.
Наприклад, при відсутності інтересу страхувальників до довгострокових видів страхування жит-
тя можливе скорочення терміну страхування.

При реалізації цих заходів має відбутися якісне зниження ризиків основної діяльності, і в пер-
спективі збільшення платоспроможності.

У плані заходів щодо фінансового оздоровлення необхідна розробка перспективного бізнес-
плану, в якому слід провести аналіз страхових тарифів, використовуючи при цьому показник об-
сягу страхових послуг таким чином, щоб можна було визначити очікуваний розмір страхових
надходжень. Даний аналіз повинен враховувати різні альтернативні варіанти.

Якщо в результаті аналізу буде встановлено, що витрати на агентські послуги та ведення спра-
ви в першій періоди (місяці, роки) або навіть протягом більш тривалого часу були непомірно
високими і детальне їх врахування в структурі тарифної ставки зробить серйозний вплив на
кількість реалізованих страхових послуг, то необхідно ретельно вивчити ймовірні наслідки. У
таких випадках іноді може виявитися неможливим встановлення початкового розміру страхового
тарифу, в якому навантаження покрило б всі витрати з ведення справи і комісійні агентам і забез-
печило б конкурентоспроможні ціни на страхові послуги зі стабільною часткою прибутку. У бага-
тьох випадках, особливо при тривалому періоді освоєння нового ринку, призначення ціни на по-
слуги має бути таким чином пристосоване до кон’юнктури ринку, щоб на деякий час ціна включа-
ла лише комісійні агентам і не враховувала витрат на ведення справи. Останні слід покривати за
рахунок інвестиційного доходу.

Важливою є також політика перерозподілу ризиків, прийнятих на страхування. Найбільш пра-
вильним є утворення страхових пулів в перестрахувальних цілях для гарантії фінансової стійкості
страхових операцій зі страхування великих ризиків. При цьому потрібен більш гнучкий підхід,
який полягає у встановленні таких тарифних ставок, які приносили б страховикам помірний дохід
і дозволяли залучали нових страхувальників. Застосування більш високих тарифних ставок здат-
не тільки погіршити становище страховика.

У плані фінансового оздоровлення обов’язково описуються і маркетингові методи поширення
страхових продуктів, включаючи public relations — організацію громадської думки, основним
завданням якої є створення та збереження позитивного іміджу страхової організації.

Серед оперативних заходів, що сприяють відновленню платоспроможності та підтримки ефек-
тивності страхової та фінансової діяльності підприємства, слід також виділити:

 зміну керівної ланки страхової організації;
 інвентаризацію майна;
 оптимізацію дебіторської заборгованості;
 зниження витрат на ведення справи;
 продаж дочірніх фірм і часток у капіталі інших організацій;
 продаж незавершеного будівництва;
 оптимізацію кількості персоналу та забезпечення соціальних пільг для звільнених;
 продаж зайвого устаткування, засобів комп’ютерної техніки тощо;
 конверсію боргів за допомогою перетворення короткострокових заборгованостей в довго-

строкові позики або довгострокові іпотеки.
Розглядаючи показники фінансової стійкості страхової компанії, можливо виділити систему

найбільш важливих з них, а саме:
а) величина сплаченого статутного капіталу. Вибір цього показника не випадковий: по-перше,

його розмір регулюється законодавством, по-друге, статутний капітал являє собою кошти, якими в
крайніх випадках страховик повинен розрахуватися за своїми зобов’язаннями, по-третє, він зумов-
лює максимальний розмір індивідуального ризику, який може бути прийнятий в страхування і по-
четверте, як основна частина власних коштів він є регулюючим елементом структури капіталу;

б) коефіцієнти строкової та поточної ліквідності. Здатність страхової компанії в мінімальні
терміни і з найменшими втратами у вартості перетворити свої активи у платіжні засоби для вико-
нання зобов’язань є, на наш погляд, однією з найважливіших характеристик фінансової стійкості,
так як показує здатність страховика виконати свою основну функцію — вчасно і в повному обсязі
відшкодувати збиток страхувальникові (вигодонабувачу);
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в) рівень платоспроможності. Поряд з коефіцієнтами ліквідності рівень платоспроможності
характеризує адекватність величини вільних активів страховика розміру прийнятих ним на себе
зобов’язань. Іншими словами, він відображає обґрунтованість прийняття страховою компанією
певного обсягу відповідальності;

г) використання системи перестрахування. Як показники перестрахувального захисту ми про-
понуємо аналізувати як відношення премій, переданих у перестрахування, до загального обсягу
страхових внесків, так і аналогічне співвідношення страхових виплат. На наш погляд, показники
використання системи перестрахування грають дуже важливу роль в оцінці фінансової стійкості,
так як характеризують збалансованість і обґрунтованість використання перестрахувального захи-
сту. Ці показники повинні розраховуватися, як мінімум поквартально і оперативно коригуватися,
підтримуючись на рівні 40-45%. Це обумовлено наступним: при передачі в перестрахування малої
частки великих ризиків, а також при неплатоспроможності перестрахувальника страхова органі-
зація може втратити високоліквідні активи і частину власних коштів;

д) прибутковість (рентабельність) інвестицій, тобто відношення прибутку від інвестицій до їх
загального обсягу. На наш погляд, це надзвичайно ємкий за економічним змістом показник. Вихо-
дячи зі специфіки діяльності страхових компаній, велика частина їх капіталу — страхові резерви,
повинні інвестуватися з певною прибутковістю, щоб бути адекватними обсягу прийнятих зобов’я-
зань. Страхові резерви — це основний інвестиційний ресурс страхової організації, і від того, на-
скільки ефективно страховик ним управляє, багато в чому залежить фінансова стійкість компанії.
Якщо дохідність інвестицій перевищує рівень інфляції і середню прибутковість за банківськими
вкладами, то така страхова організація не просто збільшує вартість своїх активів, а доводить не-
обхідність страхового сектора в економіці не тільки як стабілізуючого елементу, але і як потужно-
го стратегічного інвестора.

Всі перераховані показники, зрозуміло, потрібно розглядати в динаміці за три, чотири або п’ять
років. Особливу увагу слід приділити значенням показників ліквідності та платоспроможності.
Залежно від напрямку тенденції їх динаміки (до зростання або до зниження), визначається харак-
тер досягнутого на сьогоднішній день рівня ліквідності та платоспроможності, що більшою мірою
відображає об’єктивність оцінки фінансової стійкості страховика.

На наш погляд, більшість інших показників фінансової стійкості за економічним змістом є
похідними від п’яти основних. Оцінити фінансову стійкість страховика, проаналізувавши запро-
поновану систему показників, можна з високим ступенем вірогідності. Більш того, відібрані по-
казники дозволяють порівнювати між собою фінансову стійкість різних страхових компаній, не
залежно від їх розмірів і здійснюваних видів страхування.

Необхідно підкреслити, що регулярне проведення аналізу фінансової стійкості стає все більш
актуальним у зв’язку із збільшенням числа страхових організацій і відповідно — кількості потен-
ційних банкрутів. У такій ситуації «відкритість» страховиків є ознакою їхньої впевненості у влас-
них можливостях.

У ситуації зниження рівня платоспроможності відбувається зміна стратегії управління всіма
видами діяльності організації, в тому числі управління фінансовими потоками, і здійснюється
розробка заходів щодо фінансового оздоровлення і виходу із кризи. Цей момент є особливо акту-
альним, бо втрата довіри до страховика веде до вилучення у нього коштів для розміщення в інших
фінансових посередників і, отже, до банкрутства страхової компанії.

ВИСНОВКИ
Таким чином, фінансова стійкість страхової компанії — це такий стан фінансових ресурсів, їх

розподілу і використання, що сприяє розвитку страхової організації, при якому забезпечується
безумовне виконання зобов’язань перед страхувальниками на основі позитивної динаміки при-
бутку при збереженні платоспроможності з урахуванням трансферу ризику та зміни економічної
кон’юнктури.

Фінансова стійкість повинна забезпечуватися, як правило, по кожному виду страхування, хоча
можливо покриття дефіциту коштів за одними видами страхування за рахунок прибутку по іншим,
але так, щоб за сукупністю всіх діючих видів страхування страховик мав прибуток або покривав
витрати.

Фінансова стійкість страхової організації забезпечується достатнім і сплаченим статутним ка-
піталом, адекватними прийнятим зобов’язанням страховими резервами, а також прийнятною си-
стемою перестрахування. Використання системи перестрахування передбачає, що на відповідаль-
ності страховика залишаються тільки ті ризики, за якими він може виконувати зобов’язання, ви-
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ходячи зі своїх фінансових можливостей. Критерієм фінансової стійкості страховика зазвичай
прийнято вважати достатність коштів страхових резервів і власних вільних коштів для виконання
зобов’язань страховика. Найважливішим показником фінансової стійкості страховика, його на-
дійності, є платоспроможність.

Сучасне суспільство вкрай зацікавлене у фінансовій надійності страхових компаній, невико-
нання зобов’язань якими може призвести до важких економічних і соціальних наслідків для всьо-
го суспільства. З цієї точки зору оздоровлення страхової компанії у випадку зниження платоспро-
можності представляється дуже актуальним як з позиції самого страховика, так і з позиції страхо-
вого ринку і всього суспільства в цілому.
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