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1. Поняття фінансової стійкості страховика
Фінансову

стійкість

страховика,

зазвичай,

оцінюють

за

низкою

показників, граничні величини яких законодавчо встановлені окремо для
компаній зі страхування життя та ризикового страхування. Під фінансовою
стійкістю страховика розуміють постійну збалансованість, або перевищення
його доходів над витратами. Фактори, що забезпечують фінансову стійкість
страхової компанії:
 достатній власний капітал;
 страхові резерви;
 позитивні результати інвестиційної політики;
 надійна система перестрахування;
 ефективна тарифна політика.
Страховик, як суб’єкт підприємницької діяльності, повинен забезпечити
собі страховий захист у формі страхового фонду. Фінансові ресурси, а саме:
статутний фонд, гарантійний фонд, вільні та страхові резерви, складають
страховий фонд страховика, що забезпечує фінансову надійність страхових
операцій.
Вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду страховика є
законодавчо встановленими, оскільки його кошти є засобом для виконання
зобов’язань перед страхувальниками при сформованих в недостатньому обсязі
страхових резервах. Закон України «Про страхування» визначає поняття
«гарантійний фонд», до якого належать додатковий та резервний капітал, що
створюються за рахунок прибутку страховика, а також сума нерозподіленого
прибутку.
За рахунок нерозподіленого прибутку страховики можуть створювати
вільні резерви для покриття непередбачуваних витрат за рахунок власних
коштів. Вільні резерви – це частина власних коштів страховика, зарезервована з
метою додаткового забезпечення його платоспроможності.
Усі джерела коштів страховика поділяються на залучені та власні.
Заснування страховика супроводжується утворенням статутного капіталу.
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Його джерелами, залежно від організаційно-правової форми страхової
діяльності, можуть виступати: акціонерний капітал, внески членів товариств
взаємного страхування, бюджетні кошти, кошти держави, довгостроковий
кредит, внески приватних осіб.
Основним джерелом фінансових ресурсів страховика є залучені кошти –
обсяг страхових премій за договорами страхування (страховий фонд), рух і
розподіл якого зумовлений специфікою страхування та особливостями
діяльності страховика як суб’єкта господарювання.
Найбільшу

частину

страхового

фонду

(70%–90%)

страховик

використовує для здійснення виплати страхового відшкодування. Таким чином,
для здійснення своєї діяльності та досягнення фінансової стійкості страховику
необхідно мати достатній обсяг фінансових ресурсів, але при цьому – мати
змогу виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками. Отже, до ознак
фінансової стійкості страхової компанії доцільно віднести наступні складові:
наявність достатніх фінансових ресурсів для розвитку страховика як суб’єкта
ринку і його платоспроможність.
2. Оцінка платоспроможності страхової компанії
Проблема визначення платоспроможності страхової компанії являє собою
одну із найважливіших проблем як для окремої компанії, так і для розвитку
всієї страхової галузі.
Платоспроможність страхової компанії – це можливість вчасно і в
повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями, здатність у будь-який час
виконувати зобов’язання перед страхувальниками.
Платоспроможність страховика означає, що вартість його активів
перевищує вартість його зобов’язань або дорівнює їй. Обсяг і структура активів
– основний індикатор фінансового здоров’я і платоспроможності страхової
компанії – це кошти страховика, які інвестовані у цінні папери, нерухомість,
рахунки і депозити у банках. Їхнім джерелом є пасиви – статутний і резервний
капітал, технічні резерви, прибуток. Отже, платоспроможність – це основний
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показник діяльності страховика для страхувальника, оскільки укладаючи
договір страхування, він розраховує на отримання страхового відшкодування в
разі понесення збитків, викликаних страховим випадком.
Платоспроможність

страховика

залежить

від

достатності

розміру

сформованих страхових резервів. Але зважаючи на нерівномірність розподілу
страхових випадків у часі, активи страховика повинні враховувати вільні від
будь-яких зобов’язань кошти, достатні для виконання зобов’язань за позовами
у випадку недостатності коштів страхових резервів. Ця частина власних коштів
має назву маржі платоспроможності і визначається як частина активів
страховика, не зв’язана з будь-якими його зобов’язаннями.
У багатьох країнах маржа платоспроможності використовується органами
страхового нагляду для визначення фінансової стійкості страховика. Тому
розрізняють «фактичну маржу платоспроможності» (АМ) та її мінімальне
значення – «потрібну маржу платоспроможності» (КМ).
Маржа платоспроможності встановлює певний рівень, вихід за який
викликає регулюючі дії з боку органу страхового нагляду. Обсяг маржі
платоспроможності повинен забезпечувати високу ймовірність того, що
страховик здатен виконувати свої зобов’язання протягом визначеного часу.
Гарантом платоспроможності страховиків є відповідні зобов’язанням
страхові резерви і власний капітал. Формування зобов’язань страховика суттєво
відрізняється від аналогічного процесу, що здійснюється іншими суб’єктами
господарювання. Страховик закріплені договором і виражені страховою сумою
зобов’язання перед кожним страхувальником. Але враховуючи імовірнісний
характер настання страхових випадків, сукупні зобов’язання страховика
визначаються тією частиною страхових премій, що призначені для виплат
(нетто-премії).

Кількість

премій

і

страхових

зобов’язань

страховика

визначається структурою та величиною страхового тарифу, який є основним
елементом платоспроможності страховика. Страховий тариф дає можливість
сформувати страховий фонд у достатніх розмі рах і забезпечити прибуток, який
буде прямо збільшувати власні кошти страховика шляхом збільшення
статутного капіталу чи інших фондів, що створю ються з прибутку в процесі
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його розподілу, або шляхом залучення коштів юридичних і фізичних осіб, які
зацікавлені в отриманні доходу на вкладений капітал. Регулювання тарифних
ставок – один із основних чинників забезпечення платоспроможності
страховика.
Важливим компонентом фінансової стійкості страхових компаній є
ступінь їх ліквідності, зниження якого – перша ознака погіршення фінансової
стабільності і в подальшому може призвести до неплатоспроможності
страховика.
Фінансова

стійкість

страховика

багато

в

чому

визначається

диверсифікацією страхового й інвестиційного портфелів.
Забезпечення платоспроможності страховиків контролюється Законом
України «Про страхування», який зобов’язує їх дотримуватись таких умов:


наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного

фонду;


створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат

страхових сум і страхових відшкодувань;


перевищення

фактичного

запасу

платоспроможності

над

розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика
повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про страхування» нормативний запас
платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя, на будь-яку
дату дорівнює величині, що визначається шляхом множення загальної
величини резерву довгострокових зобов’язань (математичного резерву) на 0,05.
Якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10% від
суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних та страхових
резервів, то страховик зобов’язаний укласти договір перестрахування.
Страховики, які взяли на себе страхові зобов’язання в обсягах, що
перевищують мож ливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні
перестрахувати ризик їх виконання у перестраховиків резидентів або
нерезидентів.
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3. Страхові резерви
З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового
відшкодування страховиками створюються страхові резерви залежно від видів
страхування (перестрахування). Страхові резерви – це виплати, відкладені до
запитання, що не мають конкретного строку ви конання. За своєю суттю
страхові резерви є одночасно зобов’язаннями страховика, невиконаними на
даний

момент

за

укладеними

ним

зі

страхувальниками

договорами

страхування. Важливим є те, що обсяг страхових резервів повинен повністю
покривати обсяг майбутніх виплат за діючими договорами страхування.
Визначення розміру страхових резервів здійснюється на основі детального
аналізу операцій страховика та математичних роз рахунків.
Страховики здійснюють відрахування у страхові резерви відповідно до
встановлених нормативів, передбачених при розрахунку тарифних ставок за
видами страхування і затверджених страховими компаніями у порядку,
визначеному в засновницьких документах страховика.
Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із
страхування життя (математичні резерви).
Стаття 31 Закону України «Про страхування» зобов’язує вести облік
договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової
суми або страхового відшкодування за формою, встановленою уповноваженим
органом, що забезпечує отримання інформації, необхідної для врахування при
формуванні страхових резервів.
4. Інвестиційна політика страховика
Страхові компанії посідають особливе місце щодо забезпечення
інвестиційного процесу. З одного боку, вони самі здійснюють інвестиційну
діяльність, мобілізуючи частину коштів юридичних і фізичних осіб та
спрямовуючи їх у різні види інвестицій. З іншого боку, страховики виступають
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гарантом убезпечення від збитків для інших інвесторів шляхом здійснення
страхових операцій за видами страхування, що гарантують вітчизняним та
зарубіжним інвесторам повернення вкладених коштів або відшкодування
недотриманого доходу при настанні різних несприятливих подій, що призвели
до втрати всіх чи частини інвестованих сум.
Здійснення страховиками інвестиційної діяльності стає можливим
зважаючи на особливості перерозподілу коштів методом страхування.
Специфіка договору страхування дає можливість страховику протягом певного
періоду часу розпоряджатися коштами, отриманими від страхувальників,
інвестуючи їх у різні сфери. Крім залучених ресурсів, страхові компанії мають
у своєму розпорядженні власні кошти, які також викорис товуються ними в
інвестиційних цілях.
Страхові компанії вважаються одними з найбільших інвестиційних
інститутів у світі. Міжнародний досвід свідчить, що в країнах з розвиненим
ринком страхові компанії, діючи під контролем держави, відіграють роль
потенційних внутрішніх інвесторів в економіку як на загальнонаціональному,
так і на регіональному рівнях. В Україні інвестиційні можливості страхових
компаній є недостатніми, переважно через нерозвиненість фондового ринку та
недовіру населення та суб’єктів господарювання до довгострокових інвестицій.
При здійсненні страховиками інвестиційної діяльності особливу роль
відіграють резерви зі страхування життя, бо для цієї підгалузі страхування є
характерними тривалий строк дії договорів і настання зобов’язань із виплат
страхового забезпечення в основній частині лише після закінчення договору
страхування або в інші раніше обумовлені строки, звичайно віднесені на
значний час від початку сплати страхових премій. Це дає змогу інвестувати
певну частину резервів зі страхування життя у довгострокові проекти. І чим на
більший строк укладені договори, тим більш довгостроковими можуть бути
інвестиції. Таким чином, кошти резервів зі страхування життя є основним і
найважливішим джерелом інвестицій страхових компаній, про що свідчить і
досвід зарубіжних країн, де основна частина страхових інвестицій здійснюється
за рахунок коштів, які надходять зі страхування життя.
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З огляду на це, для підвищення ролі страхування в інвестиційному
процесі України, необхідно розвивати вітчизняний ринок довгострокового
страхування життя. Ураховуючи те, що в Україні законодавчо дозволено
страховим компаніям зі страхування життя здійснювати лише кредитування
страхувальників-фізичних осіб, доцільною є постановка питання використання
потенціалу ринку страхування життя на кредитування юридичних осіб та
внесення відповідних змін до страхового законодавства України й приведення
його у відповідність до міжнародних норм щодо залучення фінансових ресурсів
компаній зі страхування життя в інвестиційний процес. Зокрема, актуальним є
запровадження досвіду європейських країн (Німеччини, Франції, Чехії, Польщі)
зі зменшення бази оподаткування доходів роботодавців і працівників на суму,
що дорівнює розміру страхових премій за договорами страхування життя.
Такий підхід сприятиме розвитку страхування життя, оскільки є ефективнішим
порівняно з механізмом податкового кредиту, визначеного Законом України
«Про податок з доходів фізичних осіб».
Ефективним джерелом залучення тимчасово вільних фінансових ресурсів
страхових компаній в інвестиційний процес на регіональному рівні можуть
слугувати муніципальні облігації, до придбання яких слід залучати вітчизняних
страховиків.
Кошти резервів, що формуються за договорами ризикового страхування,
на відміну від страхування життя, можуть бути інвестовані у високоліквідні,
короткострокові активи. Для розвитку ринку ризикового страхування, а отже,
для підвищення величини страхових резервів, потрібно підвищувати довіру
населення та суб’єктів господарювання до страхових компаній шляхом
запровадження в Україні їх єдиного державного рейтингу з метою прозорості та
відкритості інформації щодо діяльності страховиків. Це підвищить обізнаність
та

страхову

культуру

потенційних

страхувальників

та

забезпечить

функціонування на ринку фінансово стійких та надійних страховиків.
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