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Стаття описує теоретичні аспекти оцінки фінансового стану страхових компаній, факторів, що впливають на нього,
та визначає шляхи його удосконалення. Зроблено аналіз показників фінансового стану провідних вітчизняних страхо-
вих компаній, проаналізовано відповідність їх нормативному рівню. Виявлені основні напрями поліпшення фінансово-
го стану вітчизняних страхових компаній.
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ВСТУП
Страхова діяльність належить до сфери фінансових послуг. Страховик, на відміну від промис-

лових і комерційних підприємств, приймає від страхувальника гроші не в обмін на суто матері-
альний товар або послуги, а в обмін на послугу, яка забезпечує страховий захист у вигляді май-
бутніх страхових виплат тільки тим страхувальникам, які зазнали збитків і потребують фінансо-
вої допомоги.

Сучасні економічні та суспільні умови в Україні, що включають лібералізацію економічних
відносин та євроінтеграційні процеси, стимулюють споживчий попит на страхові продукти.

Репутація страхової компанії, її реальні можливості надати страховий захист, політика ком-
панії стосовно виплат дуже важливі для потенційного клієнта страховика.

Тому в умовах відсутності прозорості сучасного українського страхового ринку, загальновиз-
наних рейтингових оцінок страховиків, на які за їх наявності можна було б покластися страху-
вальнику, саме на нього лягає відповідальність по вибору страховика.

Тому йому також доводиться аналізувати фінансовий стан страхової компанії. Повноцінна оцін-
ка й контроль функціонування страхової компанії повинні здійснюватись на основі відповідних
показників, які, характеризуючи різні сторони діяльності страховика, можуть бути надійним інстру-
ментом управління.

Таким чином, виходячи з потреб практики, оцінка фінансового стану страховика, якому при-
свячена дана робота, представляється вкрай актуальним.

Дослідженню проблем оцінки фінансового стану страховиків присвячені праці вітчизняних та
зарубіжних учених В.Д. Базилевича, О.Д. Вовчак, О.О. Гаманкової, Л.М. Горбач, Н. Доробош,
Г. Малинич, О.Д. Третяк, Л.В. Шірінян та ін.

Вивчення наукових розробок в області оцінки діяльності страхових компаній показало, що
поки передчасно говорити про будь-яку цілісну систему показників оцінки результатів управлін-
ня діяльністю страховика. Така система поки не розроблена, що і обумовлює подальший пошук
ефективних рішень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування і розвиток теоретико-методологічних засад фінансового стану

страхових компаній, розроблення методичних підходів до його оцінки та формування механізмів
його забезпечення на вітчизняному страховому ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав

підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якіс-
ного аналізу фінансового стану підприємств, страхових компаній, банків, оцінки їхньої ліквідності,
платоспроможності й фінансової стійкості, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової
стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану
підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен
нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити
тільки на підставі якісного й об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх еле-
ментів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-госпо-
дарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розмі-
щення і використання фінансових ресурсів [9].
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В умовах посиленої конкуренції на ринку страхових послуг, виникає об’єктивна необхідність
адекватної оцінки діяльності страхових компаній, аналізу їх інвестиційної привабливості і ступе-
ня надійності. Об’єктивний аналіз дозволить визначити лідерів і аутсайдерів ринку страхових
послуг, що є досить важливим при всебічному розширенні спектра видів страхування, пропонова-
них страховими компаніями.

Особливе значення фінансової стійкості страхових компаній для економіки в цілому обумов-
лено низкою причин. По-перше, розвиток страхового сектора в системі фінансових відносин на
макрорівні сприяє стабілізації економічних відносин та забезпеченню соціальної стійкості сус-
пільства. По-друге, зміцнення фінансової стійкості страхових компаній сприятливо впливає на
ринкові відносини на макроекономічному рівні в цілому. По-третє, страхові компанії суттєво впли-
вають на ринок інвестицій, оскільки є надійним джерелом формування фінансового капіталу.

Труднощі розробки цілісної системи показників оцінки діяльності страхової компанії обумов-
лені тим, що в теперішній час в різних вітчизняних виданнях робляться спроби застосування
закордонного досвіду оцінювання діяльності страховика. У зв’язку з тим, що в різних країнах
одні й ті ж показники відомі під різними назвами, у вітчизняній практиці деякі показники зустрі-
чаються під різними назвами, що ускладнює їх ефективне застосування. Дискусійним є питання
про кількість показників, які всебічно розкривають зміст діяльності страхової компанії. У цьому
зв’язку необхідно із усього різноманіття вибрати найбільш суттєві показники оцінки результатів
діяльності страхової компанії і, на цій основі, визначити узагальнюючі показники.

Фінансовий стан страхової компанії як комплексне поняття, що є наслідком взаємодії усіх еле-
ментів системи фінансових відносин компанії, визначається сукупністю господарських факторів і
характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів. Тому під фінансовим станом компанії розуміють її спроможність фінансувати
свою діяльність. Оптимізація фінансового стану є однією з умов успішного розвитку компанії у
майбутньому, а погіршення фінансового стану свідчить про загрозу її можливого банкрутства.

Для правильного вибору страхової компанії необхідно визначити такі чотири важливі моменти:
1) умови страхування (правила та договір страхування);
2) розмір страхового тарифу;
3) порядок здійснення страхових виплат;
4) реальний фінансовий стан страховика. [3]
Дослідження стійкості страхової компанії зводиться до аналізу звітності на предмет достат-

ності власного капіталу страхової компанії, її платоспроможності та ліквідності балансу, тобто до
оцінки фінансового стану страховика.

Більшість характеристик фінансового стану, що вживаються в науковій літературі, можуть роз-
глядатися як окремі аспекти (показники) фінансової стійкості. Універсальним можна вважати
підхід, за яким фінансова стійкість страховика характеризується такими ознаками фінансового
стану:

1) високою платоспроможністю, тобто здатністю вчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями;
2) високою ліквідністю балансу, тобто достатнім рівнем покриття залучених пасивів активами;
3) високою рентабельністю, тобто значною прибутковістю, яка забезпечує необхідний розви-

ток підприємства.
Разом із тим, особливості страхового бізнесу потребують включення до системи показників

фінансової стійкості, поряд із вищенаведеними, низки специфічних показників, характерних лише
для цієї сфери діяльності.

Фінансовий стан є результатом фінансової політики страховика і визначається всією сукупні-
стю фінансово-господарських факторів страхової організації. При цьому спостерігається наступ-
на послідовність:

Фінансовий стан = Фінансова (не) стійкість  (Не)Платоспроможність  (Не)Ліквідність
 Фінансовий результат (прибуток/збиток)  (Не)Рентабельність  Фінансова (не) стійкість
= Фінансовий стан.

Аналіз фінансового стану страхової організації здійснюється з використанням декількох груп
показників, що включають як загальні показники оцінки фінансового стану підприємств, так і
специфічні, які характеризують окремі сторони діяльності страхових організацій. Звісно, не всі
показники служать безпосередньо цілями фінансового аналізу, у зв’язку з чим у багатьох випад-
ках необхідні їх відбір і систематизація. Зокрема, показники, що характеризують фінансовий стан
страхової організації, групуються за ступенем достатності, під якою розуміється необхідна їх
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кількість. Наприклад, німецькі аудитори в галузі страхування виділяють п’ять груп коефіцієнтів,
що характеризують:

 можливість погашення поточних зобов’язань;
 оборот поточних активів;
 власний капітал;
 результати основної діяльності;
 ситуацію на ринку [8].
Вітчизняні фахівці, орієнтуючись на рекомендації міжнародної організації праці, пропонують

оцінювати фінансовий стан страхової організації за такими показниками, як:
 прибутковість господарської діяльності;
 оцінка ефективності управління;
 оцінка ділової активності;
 ліквідність і ринкова стійкість [10].
Фінансова стійкість страхової компанії розглядається з таких основних позицій:
 вірогідність недостатності коштів у будь-якому періоді;
 фінансова стійкість страхового фонду;
 рентабельність всієї діяльності страхової компанії [5].
В Україні оцінка фінансового стану і надійності страхових компаній, яка б відповідала суті

рейтингу, не здійснюється, за винятком періодичних ранжувань страховиків за абсолютними по-
казниками — розміром активів, обсягом страхових премій, відшкодувань тощо.

Актуальним для оцінки фінансового стану страховика є питання про вибір напрямків аналізу.
Тут може бути використана вітчизняна та зарубіжна практика фінансового аналізу. Пропонована
методика фінансового аналізу страхової організації включає аналіз:

 майнового і фінансового потенціалу страховика;
 абсолютних і відносних показників фінансової стійкості страховика;
 фінансового результату як загального підсумку діяльності, оцінка ефективності страхових,

інвестиційних і фінансових операцій (рис. 1) [11].
На фінансову стійкість страховика впливає низка внутрішніх (на які компанія може впливати

та управляти ними) та зовнішніх факторів (спричинені зовнішніми процесами, на яки компанія не
має змоги впливати, але повинна враховувати в процесі діяльності) (табл. 1).

Проте, страховик є неспроможним відносно того, щоб взяти до уваги всі перелічені фактори,
тому стійкість страхової компанії залежить від кількості тих факторів, які вона врахувала в про-
цесі здійснення своєї діяльності. З огляду на те, що зовнішні фактори страхова компанія не може
контролювати, тому однією з пріоритетних цілей страховика повинно бути управління внутріш-
німи факторами, які впливають на рівень фінансової стійкості.

Власний капітал страхової компанії є основою фінансової стійкості страховика, гарантією збе-
реження її, навіть за умови браку страхових премій та прибутку від інвестиційної діяльності,
необхідних для виконання поточних та довгострокових зобов’язань.

Також важливими показниками фінансової стійкості страховика, його надійності, є платоспро-
можність, тарифна політика, управління страховим портфелем, прийнята система перестрахуван-
ня, яка полягає у тому, що на відповідальності страховика залишаються тільки ті ризики, за якими
він може виконувати зобов’язання, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Позитивний вплив показників, вказаних вище, на фінансовий стан компанії забезпечується
тільки при наступних умовах:

 використання механізму перестрахування повинно бути ефективним, тобто відстежується
співвідношення між досягнутими від операції ефектом і витратами на здійснення операції. Даний
інструмент надає додаткову можливість управління ризиками, які випливають в межах операцій-
ної діяльності страховика;

 потрібно досягти необхідного балансу між доходами і витратами страхової організації, на-
приклад, за допомогою встановлення обґрунтованого та ефективного страхового тарифу. Зани-
ження тарифу фактично завищує ефективну кількість договорів, а неправильна структура та ме-
тодика визначення тарифної ставки може призвести до втрати конкурентних позицій компанії на
страховому ринку в разі завищення тарифу та збільшення імовірності банкрутства — при зани-
женні страхової премії;

 треба створити стійкий страховий портфель, тобто досягти такої його структури, яка б забез-
печувала оптимальне співвідношення між безпекою і прибутковістю. Це можливо шляхом пос-

Землячова О.А. Оцінка фінансового стану страховика та шляхи його поліпшення



57
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №2

Економічний потенціал

Фінансовий стан

Абсолютні показники

Об’єм страхових премій

Майновий потенціал Фінансовий потенціал

Показники ліквідності активів
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Фінансовий результат

Показники оцінки рентабельності

Результати інвестиційних операцій

Результати фінансових операцій

Рис. 1. Класифікація показників оцінки фінансового стану страхової організації (Складено автором
на основі [1; 2])

тійного аналізу і коригування співвідношення між галузями страхування, страховими сумами та
рівнями ризику об’єктів у розрізі діючих та новоукладених страхових договорів;

 варто сформувати страхові резерви з метою відшкодування витрат, які можуть понести стра-
хувальники в результаті настання страхового випадку за відповідним видом ризику. Таким чином,
страхова компанія може розподілити відповідальність за кожним із видів страхування.

Страхова компанія повинна врахувати якомога більше чинників впливу на її діяльність, як
внутрішніх, так і зовнішніх, з метою зміцнення рівня її фінансового стану. За умови правильної
оцінки своєї фінансової стійкості страховик зможе здійснювати ефективне управління власними
фінансовими ресурсами, досягти належного рівня конкурентоспроможності своєї страхової ком-
панії, забезпечити виконання зобов’язань у повному обсязі та функціонування страхової компанії
протягом тривалого періоду навіть при настанні значних за розмірами збитків.
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Таблиця 1. Фактори впливу на фінансову стійкість страхової компанії *
Зовнішні фактори Внутрішні фактори

Порядок ліцензування Загальна стратегія компанії та корпоративна культура
Порядок інвестування страхових резервів Рівень і пріоритети фінансового менеджменту
Підходи до визначення маржі платоспро-
можності

Організаційна структура компанії

Регулювання перестрахувальних операцій Структура збалансованості страхового портфеля
Антимонопольне регулювання Тарифна політика
Податкове законодавство Обсяг власного капіталу
Регулювання страхових тарифів Обсяги клієнтської бази та її стійкість
Ризики природних катаклізмів Склад та рівень страхових резервів
Соціально-політична ситуація в країні Політика перестрахування
Інфляційні процеси Стан регіональної мережі
Рівень конкуренції на страхову ринку Кваліфікація персоналу
Рівень страхової культури Строк роботи на ринку та ділова репутація

* Складено автором

Діяльність будь-якої страхової компанії неможлива без наявності грошових коштів. Одним з
ключових їх елементів є власний капітал страховика, який утворює фінансову основу розвитку
страхової компанії. Також розмір власного капіталу впливає на результати оцінки фінансового
стану страховика, його позиції на ринку страхових послуг, рівень платоспроможності.

Відомий журнал «Insurance TОР» представив рейтинг страховиків України за розміром влас-
ного капіталу, який представлений у табл. 2.

Таблиця 2. Топ 5 страхових компаній «non-Life» України за розміром власного капіталу у
2012 році *

№ Страхові компанії Власний капітал на
31.12.2012 р., тис. грн.

Власний капітал на
31.12.2011 р., тис. грн. Приріст, %

1 Лемма 1 615 633,9 1 385 695 16,59
2 Кремінь 1 516 837,3 1 126 484 34,65
3 Оранта 830 184 812 247 2,21
4 Альянс 736 903 405 530 81,71
5 АХА Страхування 447 724 446 890 0,19

* Складено автором за даними «Insurance TОР»

Оцінка власного капіталу страховика відіграє не останню роль в характеристиці його фінансового
стану, адже він утворює запас його платоспроможності, забезпечує формування страхових резервів.

Управління процесом підтримки фінансової стійкості страховика багато в чому залежить від
якості та повноти інформації щодо його фінансового стану, яка втілюється у певних показниках.
Система цих показників має бути достатньо повною (враховувати всю різноманітність внутрішніх
і зовнішніх чинників, які впливають на діяльність страхової організації); не перевантаженою (по-
казники не повинні дублювати один одного); дієвою (щоб її можна було ефективно застосовувати
в аналізі фінансової стійкості страховиків); мінімальною (склад системи показників не повинен
виходити за межі реальних можливостей їх оцінювання). Система показників при цьому має бути
необхідною та достатньою.

Аналіз фінансового стану страховиків провадиться за допомогою аналізу відносних ко-
ефіцієнтів, їх динаміки, а також динаміки ключових абсолютних показників. Такі тести викорис-
товуються для аналізу та оцінки фінансового стану страхових організацій у багатьох західноєвро-
пейських країнах і вважаються зручним та дієвим аналітичним інструментом.

Тести раннього попередження, запроваджені Держфінпослуг України, включають показники,
сукупні результати за якими групуються у спеціальні аналітичні таблиці і дають Держфінпослуг
змогу оцінити фінансову надійність кожного конкретного страховика.
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На основі проведених тестів раннього попередження страховики можуть отримати від Держ-
фінпослуг такі оцінки:

«1» (стійка фінансова надійність) — фінансові показники є на високому рівні;
«2» (задовільна фінансова надійність) — відсутні серйозні проблеми, фінансові показники є

на середньому рівні;
«З» (гранична фінансова надійність) — фінансовий стан викликає побоювання, фінансові по-

казники є на рівні, значно нижчому за середній;
«4» (незадовільна фінансова надійність) — вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже

нестабільним. [7]
При оцінці фінансового стану страхової компанії за допомогою тестів раннього попередження

найбільш вагомими показниками є: показник ліквідності активів, зворотній показник платоспро-
можності, показник незалежності від перестрахування та показник відношення чистих страхових
резервів та капіталу.

Проведемо тести раннього попередження страхової компанії «Лемма» (табл. 3).
Розмір показника ліквідності активів (3,65) відповідає незадовільній фінансовій надійності, це

означає, що у компанії недостатньо активів, які можуть у швидкий термін перетворюватись на
грошові кошти.

Значення зворотного показника платоспроможності (6,8) відповідає надійному фінансовому
стану, це означає, що у страховика є можливість покривати свої зобов’язання власними активами.

Розмір показника незалежності від перестрахування (17,5) відповідає незадовільному фінан-
совому стану, це означає, що компанія сильно залежить від перестрахування.

Значення показника відношення чистих страхових резервів та капіталу (1,46) відповідає стійкому
фінансовому стану, тобто величина страхових резервів переважає над величиною чистого капіта-
лу страховика.

Узагальнюючи результати проведеної оціни, можна сказати, що в цілому фінансовий стан стра-
хової компанії «Лемма» не можна назвати задовільним. Їй слід примножити розмір активів, та
знизити ступінь залежності від перестрахування.

Проведемо тести раннього попередження страхової компанії «Кремень» (табл. 4).
Розмір показника ліквідності активів (0,057) відповідає незадовільному фінансовому стану. Це

означає, що страхова має недостатню ліквідність, може виникнути необхідність негайно відпові-
дати за своїми зобов’язаннями.

Значення зворотного показника платоспроможності (1,83) відповідає стійкому фінансовому
стану. Зобов’язання страховика можуть покриватись власними активами.

Розмір показника незалежності від перестрахування (0) відповідає стійкому фінансовому стану.
Значення показника відношення чистих страхових резервів та капіталу (1,48) також відповідає

стійкому фінансовому стану.
Проведемо тести раннього попередження страхової компанії «Альянс» (табл. 5).
Оцінюючи фінансовий стан страхової компанії «Альянс» за найбільш вагомими показника-

ми, ми бачимо, що: розмір показника ліквідності активів (11,96) відповідає незадовільному фінан-
совому стану; значення зворотного показника платоспроможності (16,18) відповідає надійному
фінансовому стану; розмір показника незалежності від перестрахування (13,05) відповідає не-
задовільному фінансовому стану; значення показника відношення чистих страхових резервів
та капіталу (9,5) відповідає надійному фінансовому стану. В цілому фінансова надійність стра-
хової компанії не є стійкою.

Проведемо тести раннього попередження страхової компанії «Оранта» (табл. 6).
Оцінюючи фінансовий стан страхової компанії «Оранта», можна зробити висновок, що: розмір

показника ліквідності активів (3,62) відповідає незадовільному фінансовому стану; значення зво-
ротного показника платоспроможності (7,57) відповідає надійному фінансовому стану; розмір
показника незалежності від перестрахування (15,64) відповідає незадовільному фінансовому ста-
ну; значення показника відношення чистих страхових резервів та капіталу (4,59) відповідає стійкому
фінансовому стану. В цілому загальний фінансовий стан даної страхової компанії не можна назва-
ти задовільним.

Проведемо тести раннього попередження страхової компанії «АХА Страхування» (табл. 7).
Оцінюючи фінансовий стан страхової компанії «АХА Страхування», можна зробити висно-

вок, що: значення показника ліквідності активів (5,49) відповідає незадовільному фінансовому
стану; розмір зворотного показника платоспроможності (18,5) відповідає стійкому фінансовому
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Таблиця 3. Тести раннього попередження страхової компанії «Лемма» *
№
п/п Вид показника Розрахункове

значення, % Оціночна шкала Коефіцієнт Фактична
оцінка, %

1
Показник дебіторсь-
кої заборгованості

(ПДЗ)
105,6

1. 0  ПДЗ < 50
2. 50  ПДЗ < 75
3. 75  ПДЗ < 100
4. 100  ПДЗ

0,04 4,22

2 Показник ліквідності
активів (ПЛА) 36,5

1. 95  ПЛА
2. 80  ПЛА < 95
3. 65  ПЛА < 80
4. ПЛА < 65

0,1 3,65

3 Показник ризику
страхування (ПРС) 0,02

1. ПРС  100
2. 100 < ПРС  200
3. 200 < ПРС  300
4. 300 < ПРС

0,06 0,0012

4
Зворотний показник
платоспроможності

(ЗПП)
37,8

1. 0 < ЗПП  20
2. 20 < ЗПП  50
3. 50 < ЗПП  75
4. 75 < ЗПП, ЗПП  0

0,18 6,8

5 Показник доходності
(ПД) 12,5

1. 50 < ПД
2. 25 < ПД  50
3. 0  ПД  25
4. ПД < 0

0,06 0,75

6 Показник змін у капі-
талі (ПЗК) 114,2

1. 10 < ПЗК
2. 5 < ПЗК  10
3. 0 < ПЗК  5
4. ПЗК  0

0,06 6,85

7
Показник змін у сумі
чистих премій за всі-
ма полісами (ПЗЧП)

97,5

1. 40  ПЗЧП
2. 33  ПЗЧП < 40
3. 10  ПЗЧП < 33
4. ПЗЧП < 10

0,06 5,85

8
Показник незалежно-

сті від перестраху-
вання (ПНП)

97,2

1. 50  ПЗП
2. 40  ПЗП < 50
3. 30  ПЗП < 40
4. ПЗП < 30; 85  ПЗП

0,18 17,5

9

Показник відношення
чистих страхових

резервів та капіталу
(ПВРК)

9,4

1. 0 < ПВРК  50
2. 50 < ПВРК  75
3. 75 < ПВРК  100
4. 100 < ПВРК, ПВРК  0

0,16 1,46

10 Показник доходності
інвестицій (ПДІ) -12,2

1. 10  ПДІ
2. 5  ПДІ < 10
3. 0  ПДІ < 5
4. ПДІ < 0

0,04 -0,48

* Складено автором за даними фінансової звітності страхової компанії «Лемма»

стану; значення показника незалежності від перестрахування (18,173) відповідає незадовільному
фінансовому стану; розмір показника відношення чистих страхових резервів та капіталу (12,208)
відповідає стійкому фінансовому стану.

Оцінюючи інші показники фінансового стану страхової компанії «АХА Страхування», можна
визначити, що значення деяких показників знаходиться в допустимих межах. Але невідповідність
найбільш вагомих показників ставить під сумнів здатність страхової компанії стабільно проводи-
ти свою діяльність, що може нашкодити її фінансовому стану.
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Таблиця 4. Тести раннього попередження страхової компанії «Кремінь» *
№
п/п Вид показника Розрахункове

значення Оціночна шкала Коефіцієнт Фактична
оцінка

1
Показник дебітор-
ської заборговано-

сті (ПДЗ)
6,32

1. 0  ПДЗ < 50
2. 50  ПДЗ < 75
3. 75  ПДЗ < 100
4. 100  ПДЗ

0,04 0,25

2 Показник ліквідно-
сті активів (ПЛА) 0,57

1. 95  ПЛА
2. 80  ПЛА < 95
3. 65  ПЛА < 80
4. ПЛА < 65

0,1 0,057

3 Показник ризику
страхування (ПРС) 0

1. ПРС  100
2. 100 < ПРС  200
3. 200 < ПРС  300
4. 300 < ПРС

0,06 0

4
Зворотний показ-
ник платоспромо-

жності (ЗПП)
10,17

1. 0 < ЗПП  20
2. 20 < ЗПП  50
3. 50 < ЗПП  75
4. 75 < ЗПП, ЗПП  0

0,18 1,83

5 Показник доходно-
сті (ПД) 25,03

1. 50 < ПД
2. 25 < ПД  50
3. 0  ПД  25
4. ПД < 0

0,06 1,502

6 Показник змін у
капіталі (ПЗК) 133,4

1. 10 < ПЗК
2. 5 < ПЗК  10
3. 0 < ПЗК  5
4. ПЗК  0

0,06 8,004

7

Показник змін у
сумі чистих премій
за всіма полісами

(ПЗЧП)

0

1. 40  ПЗЧП
2. 33  ПЗЧП < 40
3. 10  ПЗЧП < 33
4. ПЗЧП < 10

0,06 0

8
Показник незалеж-
ності від перестра-

хування (ПНП)
0

1. 50  ПЗП
2. 40  ПЗП < 50
3. 30  ПЗП < 40
4. ПЗП < 30; 85  ПЗП

0,18 0

9

Показник відно-
шення чистих

страхових резервів
та капіталу (ПВРК)

9,3

1. 0 < ПВРК  50
2. 50 < ПВРК  75
3. 75 < ПВРК  100
4. 100 < ПВРК, ПВРК  0

0,16 1,488

10
Показник доходно-

сті інвестицій
(ПДІ)

3,7

1. 10  ПДІ
2. 5  ПДІ < 10
3. 0  ПДІ < 5
4. ПДІ < 0

0,04 0,148

* Складено автором за даними фінансової звітності страхової компанії «Кремень»

Після проведення аналізу фінансового стану визначених страхових компаній можна сказати,
що фінансовий стан кожної із них не можна назвати задовільним. У всіх компаній спостерігається
одна і та ж проблема: недостатня кількість високоліквідних активів. Низьке значення цього показ-
ника означає недостатню ліквідність страхової компанії, що є дуже небезпечним з огляду на не-
обхідність майже негайно відповідати за своїми зобов’язаннями.

Низькі показники незалежності від перестрахування говорять про те, що коефіцієнт співвідно-
шення чистих страхових резервів та капіталу є дуже низьким.
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Таблиця 5. Тести раннього попередження страхової компанії «Альянс» *
№
п/п Вид показника Розрахункове

значення Оціночна шкала Коефіцієнт Фактична
оцінка

1
Показник дебітор-
ської заборговано-

сті (ПДЗ)
27,24

1. 0  ПДЗ < 50
2. 50  ПДЗ < 75
3. 75  ПДЗ < 100
4. 100  ПДЗ

0,04 1,08

2
Показник ліквід-

ності активів
(ПЛА)

119,6

1. 95  ПЛА
2. 80  ПЛА < 95
3. 65  ПЛА < 80
4. ПЛА < 65

0,1 11,96

3 Показник ризику
страхування (ПРС) 0,9

1. ПРС  100
2. 100 < ПРС  200
3. 200 < ПРС  300
4. 300 < ПРС

0,06 0,055

4
Зворотний показ-
ник платоспромо-

жності (ЗПП)
89,9

1. 0 < ЗПП  20
2. 20 < ЗПП  50
3. 50 < ЗПП  75
4. 75 < ЗПП, ЗПП  0

0,18 16,18

5 Показник доход-
ності (ПД) -12,5

1. 50 < ПД
2. 25 < ПД  50
3. 0  ПД  25
4. ПД < 0

0,06 -0,75

6 Показник змін у
капіталі (ПЗК) 122,4

1. 10 < ПЗК
2. 5 < ПЗК  10
3. 0 < ПЗК  5
4. ПЗК  0

0,06 7,34

7

Показник змін у
сумі чистих премій
за всіма полісами

(ПЗЧП)

72,58

1. 40  ПЗЧП
2. 33  ПЗЧП < 40
3. 10  ПЗЧП < 33
4. ПЗЧП < 10

0,06 4,35

8

Показник незале-
жності від пере-

страхування
(ПНП)

72,49

1. 50  ПЗП
2. 40  ПЗП < 50
3. 30  ПЗП < 40
4. ПЗП < 30; 85  ПЗП

0,18 13,05

9

Показник відношен-
ня чистих страхових
резервів та капіталу

(ПВРК)

59,4

1. 0 < ПВРК  50
2. 50 < ПВРК  75
3. 75 < ПВРК  100
4. 100 < ПВРК, ПВРК  0

0,16 9,5

10
Показник доход-
ності інвестицій

(ПДІ)
23,8

1. 10  ПДІ
2. 5  ПДІ < 10
3. 0  ПДІ < 5
4. ПДІ < 0

0,04 0,95

* Складено автором за даними фінансової звітності страхової компанії «Альянс»

Перестрахування є важливим з погляду забезпечення фінансової стійкості страховика. Але
позитивний вплив на фінансовий стан компанії буде забезпечуватись, тільки коли ця операція є
ефективною, тобто простежується співвідношення між досягнутим від операції ефектом та ви-
тратами на здійснення операції.

Середньоарифметичне значення показників по кожній страховій компанії дає нам змогу оцінити,
яка ж з аналізованих компаній є найбільш фінансово стійкою. Ці значення наведені у таблиці 8, де
позиції страхових компаній за обсягом власного капіталу порівнюються із фактичним значенням
фінансової стійкості.
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Таблиця 6. Тести раннього попередження страхової компанії «Оранта» *
№
п/п Вид показника Розрахункове

значення Оціночна шкала Коефіцієнт Фактична
оцінка

1
Показник дебітор-

ської заборгованос-
ті (ПДЗ)

32,5

1. 0  ПДЗ < 50
2. 50  ПДЗ < 75
3. 75  ПДЗ < 100
4. 100  ПДЗ

0,04 1,3

2 Показник ліквідно-
сті активів (ПЛА) 39,2

1. 95  ПЛА
2. 80  ПЛА < 95
3. 65  ПЛА < 80
4. ПЛА < 65

0,1 3,62

3 Показник ризику
страхування (ПРС) 1,7

1. ПРС  100
2. 100 < ПРС  200
3. 200 < ПРС  300
4. 300 < ПРС

0,06 0,102

4
Зворотний показ-
ник платоспромо-

жності (ЗПП)
42,07

1. 0 < ЗПП  20
2. 20 < ЗПП  50
3. 50 < ЗПП  75
4. 75 < ЗПП, ЗПП  0

0,18 7,57

5 Показник доходно-
сті (ПД) 0,067

1. 50 < ПД
2. 25 < ПД  50
3. 0  ПД  25
4. ПД < 0

0,06 0,004

6 Показник змін у
капіталі (ПЗК) 101,4

1. 10 < ПЗК
2. 5 < ПЗК  10
3. 0 < ПЗК  5
4. ПЗК  0

0,06 6,08

7

Показник змін у
сумі чистих премій
за всіма полісами

(ПЗЧП)

86,2

1. 40  ПЗЧП
2. 33  ПЗЧП < 40
3. 10  ПЗЧП < 33
4. ПЗЧП < 10

0,06 5,172

8
Показник незалеж-
ності від перестра-

хування (ПНП)
86,9

1. 50  ПЗП
2. 40  ПЗП < 50
3. 30  ПЗП < 40
4. ПЗП < 30; 85  ПЗП

0,18 15,64

9

Показник відно-
шення чистих стра-
хових резервів та
капіталу (ПВРК)

28,7

1. 0 < ПВРК  50
2. 50 < ПВРК  75
3. 75 < ПВРК  100
4. 100 < ПВРК, ПВРК  0

0,16 4,59

10
Показник доходно-

сті інвестицій
(ПДІ)

2,9

1. 10  ПДІ
2. 5  ПДІ < 10
3. 0  ПДІ < 5
4. ПДІ < 0

0,04 0,116

* Складено автором за даними фінансової звітності страхової компанії «Оранта»

Таким чином, ми бачимо, що при здійсненні порівняльного аналізу позицій страхових ком-
паній, проведенні оцінювання фінансового стану важливо враховувати не тільки розмір власного
капіталу, але й всі аспекти діяльності страхової компанії та на основі фінансової інформації роз-
раховувати відповідні показники.

При оцінці фінансового стану страхової компанії за методикою тестів раннього попередження
постає низка питань, серед яких:

 набір показників не відображає суттєвих властивостей досліджуваного явища (зокрема, зок-
рема, показник дебіторської заборгованості);
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Таблиця 7. Тести раннього попередження страхової компанії «АХА Страхування» *
№
п/п Вид показника Розрахункове

значення Оціночна шкала Коефіцієнт Фактична
оцінка

1
Показник дебіторсь-
кої заборгованості

(ПДЗ)
28,14

1. 0  ПДЗ < 50
2. 50  ПДЗ < 75
3. 75  ПДЗ < 100
4. 100  ПДЗ

0,04 1,125

2 Показник ліквіднос-
ті активів (ПЛА) 54,9

1. 95  ПЛА
2. 80  ПЛА < 95
3. 65  ПЛА < 80
4. ПЛА < 65

0,1 5,49

3 Показник ризику
страхування (ПРС) 5,1

1. ПРС  100
2. 100 < ПРС  200
3. 200 < ПРС  300
4. 300 < ПРС

0,06 0,306

4
Зворотний показник
платоспроможності

(ЗПП)
102,9

1. 0 < ЗПП  20
2. 20 < ЗПП  50
3. 50 < ЗПП  75
4. 75 < ЗПП, ЗПП  0

0,18 18,5

5 Показник доходнос-
ті (ПД) 0,19

1. 50 < ПД
2. 25 < ПД  50
3. 0  ПД  25
4. ПД < 0

0,06 0,0114

6 Показник змін у ка-
піталі (ПЗК) 100,4

1. 10 < ПЗК
2. 5 < ПЗК  10
3. 0 < ПЗК  5
4. ПЗК  0

0,06 6,024

7

Показник змін у су-
мі чистих премій за

всіма полісами
(ПЗЧП)

103,91

1. 40  ПЗЧП
2. 33  ПЗЧП < 40
3. 10  ПЗЧП < 33
4. ПЗЧП < 10

0,06 6,234

8
Показник незалеж-
ності від перестра-

хування (ПНП)
103,96

1. 50  ПЗП
2. 40  ПЗП < 50
3. 30  ПЗП < 40
4. ПЗП < 30; 85  ПЗП

0,18 18,713

9

Показник відношен-
ня чистих страхових
резервів та капіталу

(ПВРК)

76,3

1. 0 < ПВРК  50
2. 50 < ПВРК  75
3. 75 < ПВРК  100
4. 100 < ПВРК, ПВРК  0

0,16 12,208

10 Показник доходнос-
ті інвестицій (ПДІ) 3,7

1. 10  ПДІ
2. 5  ПДІ < 10
3. 0  ПДІ < 5
4. ПДІ < 0

0,04 0,148

* Складено автором за даними фінансової звітності страхової компанії «АХА Страхування»

 в літературі відсутній єдиний підхід до визначення рівня теоретичних значень показників,
що є складовими узагальнюючого показника;

 4-бальна система оцінювання не дозволяє врахувати динаміку рівня фінансової надійності
страхової компанії.

Але з точки зору правильності конструювання інтегрального показника тести раннього попе-
редження максимально наближені до розв’язання проблем оцінки фінансового стану страховика.

В цілому рейтинги страхових компаній, що публікуються періодичними виданнями, як прави-
ло, засновані на ранжируванні страхових компаній по загальному обсягу активів, величині влас-
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Таблиця 8. Порівняння позицій страхових компаній за розміром власного капіталу та фінансо-
вим станом *

№
по-

зиції

Назва страхової ком-
панії

Об’єм власного
капіталу, тис.

грн.

№
по-

зиції

Назва страхової
компанії

Середньоарифмети-
чний показник фі-
нансового стану

1 Лемма 1 615 633,9 1 Альянс 13,64
2 Кремінь 1 516 837,3 2 АХА Страхування 6,87
3 Оранта 830 184 3 Лемма 4,66
4 Альянс 736 903 4 Оранта 4,42
5 АХА Страхування 447 724 5 Кремінь 1,32
* Складено автором

ного капіталу і т.д. Подібний підхід до ранжирування страхових компаній не відбиває реального
фінансового стану компаній. В умовах ринку страхових послуг, що стрімко розвивається, контра-
гентам і потенційним інвесторам страхових компаній важливо мати уявлення про поточний фінан-
совий стан компанії, прогноз її майбутньої діяльності.

Аналіз страхової компанії може проводитися з боку інвестора, або страхувальника. І в тому, і в
іншому випадку аналізується ступінь надійності страхової компанії. У разі оцінки страховика з
боку страхувальника надійність компанії зводиться до ризику виконання страховиком взятих на
себе зобов’язань. При оцінці страхової компанії з боку потенційного інвестора, надійність ком-
панії аналізується з позиції інвестиційного ризику. В обох випадках настання ризикового випадку,
нездатність страховика виконати прийняті на себе зобов’язання, веде до втрати або інвестиційних
вкладень, або страхових платежів.

Ключовим фактором при проведенні аналізу є достатність ліквідних активів і наявність на-
дійних програм перестрахування, а також рівень достатності власного капіталу (власних активів,
у т.ч. ліквідних).

Ефект масштабу в діяльності страховиків України проявляється, як правило, у незначному зро-
станні економічної ефективності при збільшенні обсягів страхового портфеля. Спостерігається
тенденція: у багатьох компаній витрати зростають майже пропорційно збільшенню річних над-
ходжень, що призводить до незмінного або спадного економічного ефекту. Наслідком збільшення
рентабельності є, як правило, не зниження тарифів чи покращення обслуговування клієнтів, а
розширення матеріально-технічної та кадрової бази страховика, а також збільшення обсягу ре-
сурсів, що спрямовуються на споживання.

Проведений аналіз фінансового стану страхових компаній дозволяє виявити недоліки фінан-
сового менеджменту страховиків на сучасному етапі та окреслити напрями підвищення ефектив-
ності страхової діяльності в Україні.

Оскільки основним чинником, що впливає на рівень рентабельності страхової діяльності, є
витрати на утримання компанії, а не рівень виплат, то пріоритетним напрямком фінансового ме-
неджменту має стати удосконалення політики управління витратами.

Необхідною є розробка нових підходів та інструментарію для прийняття обґрунтованих рішень
щодо управління активами, формування інвестиційного портфеля, збільшення частки страхових
резервів у джерелах фінансування активів з метою підвищення ефективності страхового підпри-
ємництва в Україні.

Для поліпшення фінансового стану страхової компанії можна розширити сегмент ринку, на
якому працює страховик. Запропонувати споживачам новий вид страхових послуг, що збільшить
клієнтську базу, та надходження коштів на поточні рахунки, за рахунок чого будуть збільшуватися
обсяги активів страховика, що допоможе йому покривати ще більшу частку зобов’язань.

Стійкість страхової компанії значною мірою залежить від ефективності його перестрахуваль-
ної діяльності, тож доцільно було б ввести відповідний показник. Наприклад, комплексний показ-
ник «ефективність перестрахувальної політики», який включає показники: надійність партнерів
страховика з перестрахувальної діяльності, диверсифікація перестрахувального захисту, структу-
ра розміщення ризиків, ефективність перестрахувального захисту.

Активна маркетингова політика допоможе страховій компанії здобути перевагу серед конку-
рентів та підвищити свій статус на страховому ринку.

Також важливим чинниками поліпшення фінансового стану страховика в Україні є:
 впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування

страхового ринку, оскільки страхові компанії в розвинутих країнах добре знають сильні і слабкі
сторони клієнтів, мають певний досвід ринкових перетворень, вимушені постійно оцінювати ри-
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зик і прогнозувати страхові події, розробляти рекомендації по підвищенню ефективності роботи
страховиків і страхувальників та по виконанню страхових зобов’язань по укладених договорах.

 розвиток та розширення всіх видів страхування завдяки впровадженню європейських та світо-
вих технологій;

 реалізація страхових продуктів у прямій залежності від потреб ринку;
 максимальний обсяг охоплення ринку, повне обслуговування потреб клієнтів, лідерство у

питаннях зниження собівартості страхових премій;
 побудова розгалуженої мережі індивідуального обслуговування, пошук та розробка нових

видів страхування;
 зміцнення та вдосконалення організаційно-територіальної мережі.
Вказані пропозиції щодо покращення фінансового стану вплинуть на підвищення прибутко-

вості компанії, а отже, і ефективності її діяльності, покращення її фінансових показників.
ВИСНОВКИ
Таким чином, фінансовий стан страхової компанії як комплексне поняття, що є наслідком взає-

модії усіх елементів системи фінансових відносин компанії, визначається сукупністю господар-
ських факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення
і використання фінансових ресурсів.

Оцінка фінансового стану страховика пов’язана з необхідністю визначення доцільності його
діяльності на страховому ринку, можливості виконувати свої зобов’язання, та задовольняти по-
треби своїх клієнтів.

Для оцінки фінансового стану страхових компаній була використана методика, яка розроблена
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. На основі цієї методики
— тестів раннього попередження — визначається рівень фінансової надійності страхової ком-
панії. Але і ці тести не дають чіткої картини про фінансовий стан страхової компанії, і як будь —
яка методика, вони мають свої недоліки, які треба усунути.

Для поліпшення показників фінансового стану страховика необхідно створити певні умови,
зокрема: розвиток та розширення всіх видів страхування завдяки впровадженню європейських та
світових технологій; впровадження нових видів страхових послуг; максимальний обсяг охоплен-
ня ринку, повне обслуговування потреб клієнтів, лідерство у питаннях зниження собівартості стра-
хових премій; зміцнення та вдосконалення організаційно-територіальної мережі; впровадити ефек-
тивну систему перестрахування.

Ці заходи допоможуть страховикам України поліпшити рівень свого фінансового стану, що дає
їм змогу конкурувати з іншими страховими компаніями в Україні, а і у майбутньому з європейськи-
ми страховими компаніями.
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