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ANALYSIS OF INCOME FORMATION AND PROFIT DISTRIBUTION OF INSURANCE
COMPANIES (ON THE EXAMPLE OF JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE GROUP "TAS"

У статті визначено особливості формування доходів страховика, як специфічного суб'єкта підприємницької діяльM
ності. Наведено визначення прибутку страховика, його види та порядок утворення. Показано, що прибуток страхоM
вої компанії доцільно розглядати як позитивний фінансовий результат від усіх видів її діяльності та джерело фінанM
сування і створення страхових резервів. Здійснено аналіз формування доходів та розподілу прибутку страхових комM
паній в Україні на прикладі Акціонерного товариства "Страхова група ТАС" (АТ"СГ "ТАС") за останні три роки
(2017—2019 роки). Визначено напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів за рахунок отриM
мання додаткового доходу на вкладений капітал. Акцентовано, що операції з перестрахування сприяють збалансоM
ваності страхового портфеля (внаслідок мінімізації ризиків). Водночас активна інвестиційна діяльність страхової
компанії буде сприяти подальшому її розвитку, збільшенню обсягів доходів та прибутку.

In the article the features of income of the insurer, as a specific business entity are identified. The definition of the
insurer's profit, its types and the order of formation are given. It is shown the insurance company's profit should be
considered as all its activities positive financial result and a source of financing and creation of insurance reserves.

The analysis of income generation and profit distribution of insurance companies in Ukraine on the example of the
jointMstock company "Insurance Group TAS" (JSC "IG" TAS "). The most significant share in the structure of income is
determined based on the composition, structure and dynamics of income of the JSC "IG" TAS" analysis. The analysis of
income by the insurance company areas of activity revealed weaknesses and possible shortcomings in management and
at the same time it allowed to identify reserves to increase income. Based on the analysis of the financial results of JSC
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхові компанії, як і будь&який суб'єкт

господарювання, функціонують у державі
відповідно до чинного законодавства та заці&
кавлені у здійсненні прибуткової діяльності.
Водночас вони є специфічними суб'єктами
підприємницької діяльності. Предметом діяль&
ності страхової компанії є надання страхового
захисту у суспільстві. Відтак страхові компанії
мають бути фінансово спроможними і у разі
виникнення страхового випадку у визначений
час забезпечити страхове відшкодування стра&
хувальнику. Досягнення такого завдання мож&
ливе за умови розширення джерел формуван&
ня доходів та ефективного управління фінан&
сами страхових компаній. Аналіз фінансових
результатів діяльності страхової компанії дає
можливість приймати обгрунтовані управ&
лінські рішення, які забезпечуватимуть стабіль&
не, успішне її функціонування та у подальшо&
му сприятимуть збільшенню прибутку. Страте&
гічна роль і значення прибутку зумовлює не&
обхідність аналізу та оцінки усіх складників, що
формують фінансовий результат страховика.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам формування доходу та розпо&
ділу прибутку страхових компаній присвячені
наукові праці вітчизняних і зарубіжних до&
слідників: М.М. Александрової, В.Д. Базилеви&
ча, Н.Н. Внукової, О.Д. Вовчак, О.С. Журавки,
О.В. Проскурович, Д. Поосера, М. Браун та
інших. У роботах авторів існує множина
підходів до визначення та аналізу як доходів,
так і прибутку страховика. Так, О.С. Журавка
доходи страховика розглядає як результат

"IG" TAS", the process and sequence of distribution of net profit of the insurance company, dynamics of indicators for
the last three years (2017—2019), the dynamics of profitability were calculated. Proposals to improve the company's
efficiency are also developed.

Insurance reserves are determined to be the main factor in ensuring the growth of the insurance company's income.
The actual and forecast composition, dynamics and structure of assets in which the insurance reserves of the JSC "IG"
TAS" are presented are analysed. Measures on insurance reserves possible growth are shown. Under current legislation,
the directions of free insurance reserves of the insurer allocation optimization are offered. Current deposit programs of
leading Ukrainian banks (PJSC CB "PrivatBank", JSC "Raiffeisen Bank Aval", JSC "UkrSibBank", PJSC "AMBank", JSC
"CredoBank") are considered. The ways to increase efficiency of use of financial resources at the expense of reception of
the additional income on the invested capital are defined. The forecast calculation of income of JSC "IG" TAS" from
investing funds in deposit accounts of banks. It is proven that reinsurance operations contribute to the balance of the
insurance portfolio (due to risk minimization). At the same time, the active investment activities of the insurance company
will contribute to the insurer further development, increase income and profits.

Ключові слова: доходи страхової компанії, фінансовий результат, прибуток, розподіл чи=
стого прибутку, рентабельність, Акціонерне товариство "Страхова група "ТАС".

Key words: income of the insurance company, financial result, profit of the insurer, net profit
distribution, profitability, Joint=stock company "Insurance group "TAS".

здійснення переважно страхової діяльності [6].
О.В. Корват, Н.К. Мамедов, оцінюючи систему
управління доходами страховика виділяють два
види діяльності страхової компанії: операцій&
ну (страхову) та інвестиційну [8]. Г. Кравчук та
Т. Бережна окреслюють специфіку формуван&
ня фінансових результатів функціонування
страховиків за різними видами їх діяльності [9].
О. Кнейслер систему управління доходами
страховика розглядає крізь призму оптимізації
фінансових потоків страхової компанії від всіх
видів діяльності [10]. Алескерова Ю.В. та Ра&
чок В.О. зазначають, що "прибуток, який фор&
мується як результат всіх видів діяльності стра&
ховика, являє собою досить складне економіч&
не утворення, має свою внутрішню структуру і
логіку" [2]. Д. Поосер і М. Браун досліджують
взаємозв'язок між задоволеністю клієнтів
страхової компанії та її прибутковістю [14].
Водночас сучасні умови функціонування стра&
хових компаній на вітчизняному ринку вимага&
ють все ефективніших методів управління про&
цесами отримання доходів та збільшення при&
бутку. Це актуалізує необхідність постійного
аналізу результатів діяльності страховиків,
пошуку шляхів підвищення доходів та раціо&
нального розподілу прибутку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз формування доходів

та розподілу прибутку страхових компаній і
розробка пропозицій щодо їх зростання в су&
часних умовах (на прикладі АТ "СГ "ТАС").

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Страхова діяльність відноситься до сфери

фінансових послуг, що суттєво впливає на
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склад доходів страхових компаній.
Доходи є одним з найважливіших по&
казників діяльності страхової ком&
панії. Різниця між доходами та ви&
тратами страховика визначає фінан&
совий результат від страхових опе&
рацій, виступає вартісною оцінкою
його фінансово&економічної діяль&
ності [4]. Якщо фінансовий результат
позитивний — він набуває форми
прибутку, негативний — збитку.
Відтак прибуток/збиток страхової
компанії — фінансовий результат її
діяльності за певний період. У стра&
ховій діяльності розрізняють два
види прибутку: фактичний, отрима&
ний за результатами роботи органі&
зації, і нормативний, що закладений у структу&
ру брутто&премії. Розбіжність між ними поси&
люється під впливом низки факторів, серед
яких — ймовірнісна природа страхових виплат.
Тобто реальні страхові виплати, як правило, не
співпадають з тими, що були враховані в струк&
турі страхового тарифу.

Діяльність страхової компанії спрямована
на отримання доходу та прибутку шляхом на&
дання юридичним і фізичним особам послуг для
забезпечення їх страхового захисту. Призна&
чення доходу — не лише покриття поточних
витрат, але і забезпечення досягнення страте&
гічних цілей, які зорієнтовані на довгостроко&
ве стабільне функціонування й ефективний
розвиток страхової компанії, зростання її рин&
кової вартості [8]. На основі інформації про
фінансовий результат, як узагальнюючий по&
казник діяльності страхової компанії, фор&
мується уявлення про поточний стан і можливі
перспективи розвитку. Цілком зрозуміло, що
досягнення цільової величини прибутку має
бути узгоджене із стратегічними
цілями розвитку страхової ком&
панії [1; 3].

Здійснимо аналіз складу, струк&
тури та динаміки доходів страхової
групи "ТАС" за 2017—2019 рр.
(табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, обсяг
доходів страхової компанії у 2019 р.
становив 1847 млн грн проти 966 млн
грн у 2017 р., тобто за аналізовані
роки збільшився на 881 млн грн (на
91,2%). Найвагомішою часткою у
структурі доходів є чисті зароблені
премії — незважаючи на її знижен&
ня у 2019 р. (до 79,8%) у порівнянні
з 2017 р. (84,0 %) на 4,2%. Обсяг чи&

стих зароблених премій у 2017—2019 рр.
збільшився на 663 млн грн (приріст за аналізо&
ваний період склав 81,8%) та на кінець 2019 р.
становив 1474 млн грн проти 811 млн грн у 2017 р.
Інші операційні доходи компанії за 2017—
2019 рр. збільшилися на 42 млн грн та на кінець
2019 р. становили 95 млн грн (темп приросту
79,2%) Частка даної статті у структурі доходів
страхової компанії у 2019 р. склала 5,2%. Інші
фінансові доходи у 2019 р. становили 205 млн
грн або 11,1% доходів компанії. Обсяг даної
статті доходів за 2017—2019 рр. збільшився на
108 млн грн, або 111,3%, а частка у структурі
доходів зросла на 1,1%. Обсяг інших доходів
страхової компанії у 2019 р. становив 73 млн грн
та за 2017—2019 рр. збільшився на 68 млн грн
або 1360,0%. Частка даної статті доходів у за&
гальній структурі характеризується зростан&
ням: від 0,5% у 2017 р. до 3,9% у 2019 р.

Доходи страхової компанії важливо також
проаналізувати за напрямами діяльності
(табл. 2).

Абсолютне 
відхилення 
(+,-) 2019 р. 

від 

Темп приросту, 
% 2019 р. до Показники 2017 2018 2019 

2017 2018 2017 2018 
Доходи страхової 
компанії, у т.ч.: 

966 1231 1847 881 616 91,2 50,0 

Чисті зароблені страхові 
премії 

811 967 1474 663 507 81,8 52,4 

у % до доходів компанії 84,0 78,6 79,8 -4,2 1,2 - - 
Інші операційні доходи 53 93 95 42 2 79,2 2,2 
у % до доходів компанії 5,5 7,6 5,2 -0,3 -2,4 - - 
Інші фінансові доходи 97 129 205 108 76 111,3 58,9 
у % до доходів компанії 10,0 10,5 11,1 1,1 0,6 - - 
Інші доходи 5 42 73 68 31 1360,0 73,8 
у % до доходів компанії 0,5 3,3 3,9 3,4 0,6 - - 

Таблиця 1. Аналіз складу, структури та динаміки доходів
АТ "СГ "ТАС" за 2017—2019 рр., млн грн

Джерело: складено за даними [11].

Абсолютне 
відхилення 
(+,-) 2019 р. 

від 

Темп приросту, 
% 2019 р. до Показники 2017 2018 2019 

2017 2018 2017 2018 
Доходи страхової компанії, 
у т.ч.: 

966 1231 1847 881 616 91,2 50,0 

Доходи від страхової 
діяльності 

864 1060 1569 705 509 81,6 48,0 

у % до доходів компанії 89,5 86,2 85,0 -4,5 -1,2 - - 
Доходи від інвестиційної 
діяльності 

5 42 73 68 31 1360,0 73,8 

у % до доходів компанії 0,5 3,3 3,9 3,4 0,6 - - 
Доходи від фінансової 
діяльності 

97 129 205 108 76 111,3 58,9 

у % до доходів компанії 10,0 10,5 11,1 1,1 0,6 - - 

Таблиця 2. Аналіз доходів АТ "СГ "ТАС" за напрямами
діяльності, млн грн

Джерело: складено за даними [11].
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На рисунку 1 представлено структуру до&
ходів АТ "СГ "ТАС" за напрямами діяльності у
2017—2019 рр.

Представлена на рисунку 1 структура до&
ходів страхової компанії АТ "СГ "ТАС" за на&
прямами діяльності наочно демонструє, що
впродовж 2017—2019 рр. найбільшу їх частку
займають доходи, отримані від здійснення опе&

раційної страхової діяльності (що становить
85,0% у 2019 р.). Незначною є частка доходів
від інвестиційної діяльності (3,9% у 2019 р.),
попри те, що в абсолютному вимірі обсяг до&
ходів від інвестиційної діяльності за 2017—2019 рр.
збільшився на 68 млн грн та на кінець 2019 р.
склав 73 млн грн. Водночас в умовах нестабіль&
ності саме цей напрям може забезпечити ефек&

тивне розміщення вільних резервів та зро&
стання доходів. Обсяг доходів від фінан&
сової діяльності компанії за аналізовані
роки збільшився на 108 млн грн, а їх частка
у структурі доходів збільшилася з 10,0% у
2017 р. до 11,1% у 2019 р.

Таким чином, аналіз свідчить, що част&
ка доходів від операційної страхової діяль&
ності протягом аналізованих років у за&
гальній сумі доходів зменшується, але за&
лишається найвагомішою. Частка доходів
від інвестиційної діяльності має тенденцію

3,9

10,0 10,5 11,1

89,5 86,2 85,0

0,5 3,3
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Рис. 1. Структура доходів АТ "СГ "ТАС" за напрямами діяльності у 2017—2019 рр., %

Джерело: побудовано за даними [11].

Абсолютне 
відхилення 
(+,-) 2019 р. 

від 

Темп 
приросту, % 

2019 р. до Показники 2017 2018 2019 

2017 2018 2017 2018 
Валовий прибуток 233 256 418 185 162 79,4 63,3 
Фінансовий 
результат до 
оподаткування 90 42 167 77 125 85,6 297,6 
Чистий прибуток 63 4 108 45 104 71,4 2600,0

Таблиця 3. Аналіз фінансових результатів
діяльності АТ "СГ "ТАС" за 2017—2019 рр., млн грн

Джерело: складено за даними [11].

Абсолютне 
відхилення 
(+,-) 2019 р. 

від 

Темп приросту, 
% 2019 р. до Показники 2017 2018 2019 

2017 2018 2017 2018 
Чистий прибуток, у т.ч.: 63 4 108 45 104 71,4 2600,0 
Виплата дивідендів 6 0,2 13,0 7 12,8 116,7 6400,0 
у % до чистого прибутку 9,5 5,0 12,0 2,5 7 - - 
Поповнення резервного 
капіталу 3 0,3 9,2 6,2 8,9 206,7 2966,7 
у % до чистого прибутку 4,8 7,5 8,5 3,7 1 - - 
Поповнення 
нерозподіленого прибутку 54 3,5 85,8 31,8 82,3 58,9 2351,4 
у % до чистого прибутку 85,7 87,5 79,5 -6,2 -8 - - 

Таблиця 4. Аналіз розподілу чистого прибутку
АТ "СГ "ТАС" за 2017—2019 рр., млн грн

Джерело: складено за даними [11].
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до зростання, що є позитивним.
Страхова компанія має вільні
фінансові ресурси, які доцільно
ефективно інвестувати для отри&
мання додаткового прибутку. У
табл. 3. наведено аналіз фінансових
результатів діяльності страхової
компанії.

Дані табл. 3 свідчать, що вало&
вий прибуток страхової компанії в
абсолютному значенні впродовж
2017—2019 рр. зростав. Так, у 2019
р. його обсяг становив 418 млн грн
проти 233 млн грн у 2017 р., тобто
збільшився на 185 млн грн, або на
79,4%. Зростання валового прибут&
ку компанії було забезпечено
збільшенням кількості укладених
договорів страхування за цей пер&
іод та відповідно збільшенням об&
сягів надходжень страхових премій. Фінансо&
вий результат до оподаткування впродовж
2017—2019 років є позитивним, що було забез&
печено отриманими доходами від фінансової
діяльності, так як у 2017—2019 рр. фінансовий
результат від операційної діяльності був збит&
ковим. Так, у 2019 р. фінансовий результат до
оподаткування становив 167 млн грн, що на
77 млн грн більше за показник у 2019 р. Темп
приросту за період склав 85,6%. Чистий при&
буток страхової компанії у 2019 р. становив
108 млн грн та за 2017—2019 рр. збільшився на
45 млн грн або 71,4%.

Вагоме значення у діяльності страхової
компанії є раціональний розподіл та викорис&
тання прибутку. Від цього значною мірою за&
лежить ефективність діяльності страхової ком&
панії як у поточному періоді, так в стратегіч&
ному [9]. Прибуток може розподілятися: на
виплату дивідендів, поповнення резервного ка&
піталу, поповнення нерозподіленого прибутку
[1; 3; 4]. Аналіз розподілу чистого прибутку АТ
"СГ "ТАС" у 2017—2019 рр. наведено у таблиці
4 та для наочності на рисунку 2.

За наведеними у таблиці 4 показниками
можна зробити висновки, що чистий прибуток
страхової компанії протягом аналізованих
років у переважній більшості використовував&
ся на поповнення нерозподіленого прибутку:
у 2017 р. на ці цілі було спрямовано 85,7% чис&
того прибутку або 54 млн грн, у 2018 р. — 87,5%
або 3,5 млн грн, у 2019 р. — 79,5% або 85,8 млн
грн, що сприяє зростанню власного капіталу
для фінансування діяльності страховика, поси&
ленню його фінансової стійкості, більш безпеч&
ному функціонуванню. Нерозподілений прибу&

ток є джерелом формування власного капіта&
лу й утворюється як залишок прибутку стра&
хової компанії після виконання своїх зобов'я&
зань перед бюджетом, виплати дивідендів,
відрахувань до резервного та іншого фондів.
Залишок нерозподіленого прибутку залежить
від величини дивідендів, що встановлюються за&
гальними зборами акціонерів або іншим орга&
ном управління страховою компанією і внесків
у вільні резерви страховика.

Згідно з Законом України "Про страхуван&
ня" за рахунок нерозподіленого прибутку, тоб&
то прибутку, який реінвестовано у страхову
компанію, вона може створювати вільні резер&
ви з метою зміцнення своєї платоспроможності
[12].

На виплату дивідендів у 2017 р. було спря&
мовано 9,5% чистого прибутку, у 2018 р. — 5,0%,
у 2019 р. — 12,0%; на поповнення резервного
капіталу — у 2017 р. — 4,0%, у 2018 р. — 7,5%, у
2019 р. — 8,5% чистого прибутку, або 9,2 млн грн.

9,5 5,0 12,0
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Виплата дивідендів Поповнення резервного капіталу

Поповнення нерозподіленого прибутку

Рис. 2. Структура розподілу чистого прибутку
АТ "СГ "ТАС" у 2017—2019 рр., %

Джерело: складено автором за даними [11].

Абсолютне 
відхилення 

(+,-) 
2019 р. від 

Показники 2017 2018 2019 

2017 2018 
Рентабельність 
страхової послуги 10,0 3,4 9,6 -0,4 6,2 
Рентабельність продаж 17,0 0,7 14,9 -2,1 14,2 
Рентабельність 
інвестиційної діяльності 0,8 0,7 -0,1 -0,9 -0,8 
Рентабельність активів 5,4 0,2 5,1 -0,3 4,9 
Рентабельність власного 
капіталу 14,0 0,9 17,7 3,7 16,8 

Таблиця 5. Динаміка показників
рентабельності АТ "СГ "ТАС"

за 2017—2019 рр., %

Джерело: складено за даними [11].
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Основними відносними показниками фінан&
сових результатів діяльності страхової ком&
панії є показники рентабельності. Динаміка
показників рентабельності діяльності страхо&
вої компанії дозволяє зробити висновки, що
протягом періоду вона має переважно спадний
характер, що вказує на зниження ефективності
діяльності компанії, зменшення рівня стійкості
у результаті впливу низки негативних факторів,
зумовлених макроекономічною нестабільністю
(табл. 5).

Аналіз показників, представлений у таб&
лиці3, свідчить, що рентабельність страхової
послуги страхової компанії у 2019 р. станови&
ла 9,6%, що на 0,4% менше, ніж у 2017 р. Рента&
бельність продаж за 2017—2019 рр. характери&
зується зниженням на 2,1%: від 17,0% у 2017 р.
до 14,9% у 2019 р. У 2019 р. збитковість інвес&
тиційної діяльності компанії становила 0,1%,
що вказує, крім інших факторів, і на неефек&
тивне управління інвестиційним портфелем.
Рентабельність активів знизилася на 0,3% — з
5,4% у 2017 р. до 5,1% у 2019 р. Водночас рента&
бельність власного капіталу демонструє зрос&
тання за аналізований період. Так, у 2019 р.
вона становила 17,7%, що на 3,7% більше, ніж у
2017 р. та на 16,8% більше, ніж у 2018 р.

Важливим джерелом фінансових ресурсів
для страхової компанії є страхові резерви. Зро&
стання загального обсягу страхових резервів у
прогнозному періоді можливе шляхом збіль&
шення надходження страхових платежів, як
наслідку активізації рекламної діяльності та
запровадження нових програм страхування,
розширення співпраці з перестрахувальниками.
З метою підвищення ефективності перестрахо&
вої діяльності АТ "СГ "ТАС" у прогнозному
році доцільно передавати на перестрахування
більш ризиковані об'єкти порівняно з тими, що
залишаються на власне утримання. Операції з
перестрахування сприяють збалансованості
страхового портфеля (внаслідок мінімізації
ризиків).

Структура активів, включаючи технічні ре&
зерви, має забезпечити підвищення рівня дохі&

дності при прийнятному рівні ризику. У струк&
турі активів, в яких представлені страхові ре&
зерви АТ "СГ "ТАС" у 2019 році, 28,7% страхо&
вих резервів складали кошти на поточних ра&
хунках; 14,3% — банківські вклади (депозити);
25,7% — акції; 31,3% — вимоги до перестраху&
вальників.

Враховуючи вимоги законодавства, кош&
ти страхових резервів мають розміщуватися
"з урахуванням безпечності, прибутковості,
ліквідності, диверсифікованості та мають
бути представлені активами таких категорій:
грошові кошти на поточному рахунку; бан&
ківські вклади (депозити); нерухоме майно;
акції, облігації, іпотечні сертифікати; цінні
папери, що емітуються державою; права ви&
моги до перестраховиків; інвестиції в еконо&
міку України за напрямами, визначеними Ка&
бінетом Міністрів України; банківські мета&
ли" [12] та інші.

З метою підвищення ефективності викори&
стання фінансових ресурсів шляхом отриман&
ня додаткового доходу на вкладений капітал,
страхова компанія АТ "СГ "ТАС" має диверси&
фікувати інвестиційний портфель за рахунок
підвищення суми вкладених коштів технічних
резервів в банківські депозити. При цьому час&
тку грошових коштів на поточних рахунках
можливо зменшити до рівня, достатнього для
забезпечення своєчасного виконання зобов'я&
зань перед страхувальниками, відтак збережен&
ня позитивного іміджу страхової компанії
серед клієнтів, їх задоволеності. На останній
аспект слід звернути особливу увагу, адже, за
дослідженнями Д. Поосера та М. Браун, задо&
волені клієнти будуть продовжувати співпра&
цювати зі страховою компанією і рекоменду&
вати її іншим потенційним клієнтам, що у
підсумку сприятиме підвищенню доходів та
прибутковості страхової діяльності [14].

Розглянемо депозитні програми, що пропо&
нуються на ринку банківських послуг України
з терміном вкладення коштів на 12 місяців та
відповідними відсотковими ставками. На сьо&
годні на ринку України залишилося 74 ко&
мерційні банки (з 184 у 2013 р.), серед яких
найбільш привабливими виявлено депозитні
програми та умови вкладень в ПАТ КБ "При&
ватБанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ
"УкрСибБанк", ПАТ "А&Банк", АТ "Кредо&
Банк" (табл. 6).

Дані таблиці 6 свідчать, що на сьогоднішні
банки пропонують депозитні програми з різни&
ми відсотковими ставками, які у представленій
вибірці банків коливаються від 4,7% (АТ "Укр&
СибБанк") до 8,5% (ПАТ КБ "ПриватБанк"&

Банк Депозитна 
програма 

Ставка, 
річних 

ПАТ КБ «ПриватБанк» Стандарт 8,5% 
АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 

Універсальний 
вклад 

6,0% 

АТ «УкрСибБанк» Гарантований 
капітал 

4,7% 

ПАТ «А-Банк» Скарбничка 8,0% 
АТ «КредоБанк» Оптимальний 6,5% 

Таблиця 6. Депозитні програми провідних
українських банків

Джерело: складено за даними [14].
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ПАТ). Також високі відсоткові ставки по
депозитам пропонує "А&Банк" по строко&
вим вкладам для юридичних осіб "Скарб&
ничка" з відсотковою ставкою 8,0% за умо&
ви виплати відсотків наприкінці строку. В
АТ "КредоБанк" найбільша відсоткова
ставка по вкладу "Оптимальний", яка ста&
новить 6,5% зі щомісячною виплатою
відсотків за умови мінімального внеску
10 тис. грн.

З наведених даних можна зробити
висновки, що найбільший розмір інвести&
ційного доходу АТ "СГ "ТАС" отримає
розмістивши кошти у ПАТ КБ "Приват&
Банк" на вклад "Стандарт",  за яким
відсотки в розмірі 8,5% річних нарахову&
ються щомісячно та додаються до основ&
ної суми депозитного внеску, а виплачують&
ся в кінці строку дії договору. Звичайно,
розмір отриманого доходу залежить від тер&
міну вкладення коштів та умов виплати
відсотків, зокрема щомісячно, щоквартально,
в кінці строку або на умовах капіталізації
відсотків.

Вибір банківської установи для вкладення
коштів здійснюється з урахуванням забезпе&
чення максимальної дохідності. Водночас з ме&
тою мінімізації фінансового ризику при інвес&
туванні коштів у депозитні вклади в банківсь&
ких установах важливо застосовувати обгрун&
товані підходи щодо диверсифікації вкладів та
обмеження ризику.

Аналіз доходів від інвестування коштів
АТ "СГ "ТАС" на депозитні рахунки банків
у прогнозному році представлений в таб&
лиці 7.

Для АТ "СГ "ТАС" диверсифікація вкладень
забезпечується шляхом обрання п'яти банків
для інвестування коштів, які пропонують
найбільш вигідні для страхової компанії депо&
зитні програми. При цьому розмір внеску до
одного банку доцільно обмежити сорока
відсотками обсягу технічних резервів, які зап&
лановано інвестувати на депозитні рахунки.
Так, у прогнозному році з урахуванням висо&
кої дохідності та диверсифікації ризику мож&
ливо інвестувати кошти АТ "СГ "ТАС" на де&
позитні рахунки українських банків у таких
обсягах:

— ПАТ КБ "ПриватБанк" на вклад "Стан&
дарт" 154 млн грн, що складає 40% від загаль&
ної суми внесків на депозитні рахунки;

— АТ "Райффайзен Банк Аваль" на вклад
"Універсальний" 19 млн грн, що складає 5%
від загальної суми внесків на депозитні ра&
хунки;

— АТ "УкрСибБанк" на вклад "Гарантова&
ний капітал" 19 млн грн, що складає 5% всіх де&
позитних вкладень;

— ПАТ "А&Банк" на вклад "Скарбничка"
115 млн грн, що становить 30% всіх вкладень
компанії на депозитні рахунки;

— АТ "КредоБанк" на вклад "Оптимальний"
77 млн грн, що становить 20% депозитних вкла&
день компанії.

При загальній сумі внесків 384 тис. грн
майбутня вартість депозиту складе 402,8 млн
грн, сума інвестиційного доходу у вигляді на&
рахованих відсотків становитиме 18,8 млн
грн. Таке розміщення дозволить АТ "СГ
"ТАС" розширити співпрацю зі страховими
компаніями, дасть можливість нарощувати
потік перестрахувальних премій і отримати
додатковий дохід від перестрахувальної діяль&
ності.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначимо, аналіз особливо&

стей формування доходів та розподілу прибут&
ку АТ "СГ "ТАС" показав, що більша частина
доходів отримана від здійснення операційної
страхової діяльності (частка у 2019 р. становить
85,0%). Чистий прибуток страхової компанії
протягом аналізованих років у переважній
більшості спрямовувався на поповнення нероз&
поділеного прибутку Показники рентабель&
ності діяльності страхової компанії впродовж
досліджуваного періоду мають спадний харак&
тер, що вказує на зниження ефективності діяль&
ності компанії, зменшення рівня стійкості в
результаті впливу негативних факторів. До&
цільно частину сформованих технічних
резервів АТ "СГ "ТАС" розмістити на депозит&
них рахунках у надійних українських банках
(ПАТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк

Банк Ставка, 
річних 

Сума 
внеску, 
млн грн 

Питома 
вага вкладу 
у загальній 

сумі 
депозитів 
компанії, 

% 

Сума 
нарахованих 
відсотків,  
млн грн 

ПАТ КБ «ПриватБанк» 8,5% 154 40,0 13,1 
АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 

6,0% 19 5,0 1,1 

АТ «УкрСибБанк» 4,7% 19 5,0 0,9 
ПАТ «А-Банк» 8,0% 115 30,0 2,4 
АТ «КредоБанк» 6,5% 77 20,0 1,3 
Всього:  384 100,0 18,8 

Таблиця 7. Динаміка доходів АТ "СГ "ТАС"
від інвестування коштів на депозитні рахунки

банків у прогнозному році

Джерело: складено авторами за даними із офіційних сайтів відповід&
них банків.
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Аваль", АТ "УкрСибБанк", ПАТ "А&Банк", АТ
"КредоБанк"), що дозволить отримати інвести&
ційний дохід близько 19 млн грн та буде сприя&
ти подальшому її розвитку, збільшенню обсягів
доходів і прибутку.
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