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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Економічні умови, у яких провадять свою
діяльність вітчизняні страхові компанії, важко на�
звати стабільними та сприятливими для ведення
бізнесу. Подолавши наслідки фінансової кризи
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THE FEATURES OF MODERN INSURANCE COMPANIES AS ONE OF THE TYPE OF FINANCIAL
INSTITUTIONS ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Запропоновано визначення поняття управління економічною безпекою страхової компанії, під яким пропонується
розуміти один із процесів менеджменту страхової компанії, що спрямований на досягнення високого рівня захисту
ресурсів компанії від негативного впливу різного роду загроз шляхом реалізації широкого спектру управлінських
рішень щодо використання наявних у страхової компанії фінансових можливостей та контролю ризиків, що їх су-
проводжують, задля гарантування інтересів компанії та її клієнтів під час надання страхових послуг. Виявлено особ-
ливості управління економічною безпекою вітчизняних страхових компаній у сучасних умовах господарювання із
врахуванням специфіки їх господарської діяльності. Встановлено перелік елементів процесу управління економіч-
ною безпекою страхових компаній, конкретизовано суб'єктів управління та визначено їх основні завдання.

A definition of the management of the insurance company economic security at which proposed to understand one
of the management processes of the insurance company that aims to achieve a high level of protection of resources from
the negative impact of different kinds of threats by implementing a wide range of management decisions on the use of
existing insurance companies and financial capacity control risks accompanying them, to guarantee the interests of the
company and its customers in the provision of insurance services is offered. The features of management of domestic
insurance companies economic security in the current economic conditions, taking into account the specifics of their
business are specified. The list of elements of the insurance companies economic security management are established
and set of management and their main task are specified.
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2008—2009 років, сучасні страховики опинились
під впливом численних загроз, пов'язаних із полі�
тичними, воєнними, фінансовими обставинами,
що мають місце нині в Україні. Бажання вижити у
конкурентній боротьбі, не збанкрутувати через
втрату клієнтів та знецінення власних фінансових
активів по причині девальвації гривні, жага до ут�
римання ринкових позицій, досягнення високого



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

21

рівня рентабельності та гарантування перспектив
свого розвитку змусило менеджмент страхових
компаній вдатись до використання механізмів за�
безпечення економічної безпеки страховиків. Їх
наміри досягнути результативності у питанні уп�
равління економічною безпекою виявили
відсутність належної теоретико�методологічної
бази для організації ефективного менеджменту
економічної безпеки страхових компаній на при�
кладному рівні. Тому проведення наукових дос�
ліджень за заявленою у даній роботі тематикою
можна вважати актуальним та своєчасним. Вир�
ішення проблеми ефективного управління еко�
номічною безпекою на рівні окремого страхови�
ка дозволить зробити внесок у вирішення важли�
вого завдання — забезпечення високого рівня
фінансової безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані із особливостями управ�
ління економічною безпекою страхових компаній,
досліджуються сучасними науковцями з різних
теоретичних позицій. Так, І.Б. Черкаський, Л.М. Рем�
ньова, Л.Д. Лебединська розглядають проблему
управління ризиками діяльності страхових
компаній в контексті економічної безпеки [1],
Т.В. Яворська наголошує на необхідності розроб�
лення державної системи економічної безпеки
страхових підприємницьких структур в Україні
[2], І.Г. Бабець пропонує сучасний підхід до інтег�
ральної оцінки безпеки страхового ринку Украї�
ни [3], Г.В. Кравчук, М.В. Дубина зупинили свою
увагу на розгляді теоретичних аспектів визначен�
ня та систематизації факторів впливу на фінан�
сово�економічну безпеку розвитку страхового
ринку України [4], А.О. Єпіфанов, О.М. Деркач
конкретизували роль міжнародного регулюван�
ня у забезпеченні фінансової безпеки страхового
ринку [5], а Л.В. Нечипорук систематизувала на�
прями убезпечення страхового ринку України [6].
Дослідженню окремих складових економічної
безпеки присвятили свої праці Матвійчук Л.О., що
вивчає концептуальні аспекти фінансової безпе�
ки страхових компаній [7] та О.Й. Жабинець, що
досліджує захист інформації та інформаційну
безпеку страхових компаній у площині українсь�
ких реалій та досвіду США [8, 9]. Заслуговують
на увагу і здобутки молодих вчених у цій царині,
зокрема прикметним є дослідження В.М. Кудака,
у якому представлена збалансована система по�
казників Нортона�Каплана у розробленні стра�
тегії економічної безпеки страховика [10]. Разом
із тим, комплексного дослідження, яке б давало
змогу зрозуміти, який зміст варто вкладати у по�
няття управління економічною безпекою страхо�
вих компаній, які завдання та етапи доцільно ви�
окремлювати у цьому процесі, аби він був резуль�
тативним, у процесі аналітичної обробки науко�
вих джерел нами знайдено не було.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,

КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Таким чином, приділяючи увагу різним аспек�

там та проблемам забезпечення економічної без�
пеки страховиків, сучасні вчені лишають поза сфе�
рою своїх наукових інтересів питання, що стосу�
ються саме формування та реалізації механізму
управління цим процесом. Тому доцільно прове�
сти дослідження особливостей менеджменту еко�
номічної безпеки страхових компаній, особливо
зважаючи на велику кількість загроз, що нині суп�
роводжують їх господарську діяльність.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є конкретизація змісто�
вого наповнення поняття управління економіч�
ною безпекою страхових компаній, визначення
особливостей процесу ефективного менеджмен�
ту економічної безпеки страховиків. Реалізація
поставленої мети не видається можливою без ви�
конання ряду важливих завдань: по�перше, необ�
хідно встановити сутність наукової категорії уп�
равління економічною безпекою страхової ком�
панії, по�друге, визначити специфічні риси, при�
таманні процесу управління економічної безпеки
страховиків, встановити суб'єктів управління і,
по�трете, зробити припущення щодо того, як саме
повинен бути організований процес управління
економічною безпекою страхової компанії, аби
дозволити їй мінімізувати загрози своїй діяль�
ності та водночас максимізувати власну рента�
бельність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження процесу управління еконо�
мічною безпекою страхової компанії важливо ус�
відомити, який стан страховика можна вважати
безпечним з економічної точки зору. Так, Т.В. Явор�
ська пропонує під економічно безпечною страхо�
вою компанією розуміти страховика, що виваже�
но підходить до здійснення своєї діяльності, опе�
ративно реагує на будь�які ринкові невдачі,
зовнішні та внутрішні загрози з метою їх міні�
мізації або уникнення. Дослідниця вважає, що
формувати систему управління безпекою страхо�
вих компаній в країні мають відповідні структури
влади, зокрема органи страхового нагляду, стра�
хові компанії та їх об'єднання [11, c. 668]. З та�
кою позицією не можна не погодиться, щоправда
власні зусилля страхових компаній у процесі уп�
равління їх економічною безпекою доцільно по�
ставити на перше місце у пропонованому переліку
суб'єктів менеджменту економічної безпеки. Зу�
силля зовнішніх державних регуляторів також
мають велике значення, зокрема, контроль стану
економічної безпеки страхового ринку має
здійснювати, відповідно до своїх повноважень,
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Національна комісія, що здійснює державне ре�
гулювання у сфері ринків фінансових послуг. На
саморегулівні організації та об'єднання страхо�
виків у цьому процесі доцільно покласти інфор�
маційну та дорадчу функції, оскільки реального
впливу на діяльність страхових компаній та їх еко�
номічну безпеку вони не мають, так як не володі�
ють владою до примусу страховиків до організації
системи власного захисту від різного роду небез�
пек і загроз.

Власники страхових компаній та менеджмент
найбільш зацікавлені у формуванні ефективної
системи їх економічної безпеки, а тому доміну�
юча роль у процесі управління економічною без�
пекою відводиться саме внутрішнім структурам
страховика. Під управлінням економічною без�
пекою страхової компанії пропонуємо розуміти
один із процесів менеджменту страхової ком�
панії, що спрямований на досягнення високого
рівня захисту її ресурсів від негативного впливу
різного роду загроз шляхом реалізації широко�
го спектру управлінських рішень щодо викорис�
тання наявних у страхової компанії фінансових
можливостей та контролю ризиків, що їх супро�
воджують, задля гарантування інтересів ком�
панії та її клієнтів під час надання страхових по�
слуг.

Розглянемо особливості управління еко�
номічною безпекою сучасних страхових компаній
в Україні. І.Б. Черкаський, Л.М. Ремньова, Л.Д.
Лебединська звертають увагу на дві групи ризиків,
притаманних сучасним страховикам, існування
яких, на їх думку, зумовлює необхідність двох на�
прямів ризик�менеджменту страхової компанії:
1) управління страховими ризиками, які приймає
страхова компанія на страхування з метою змен�
шення страхових виплат у майбутньому; 2) уп�
равління ризиками господарської діяльності
страхової компанії з метою мінімізації можли�
вих втрат від непродуманих рішень [1, c. 19]. Та�
ким чином, до процесу управління економічною
безпекою страхових компаній ці напрями також
варто включити, проте механізм реалізації уп�
равління економічною безпекою страхових уста�
нов, на нашу думку, повинен включати і інші еле�
менти.

Так, до складу механізму забезпечення еконо�
мічної безпеки страховиків, спираючись на про�
позиції А.М. Єрмошенко, доцільно віднести на�
ступні елементи: суб'єкт і об'єкт управління; су�
купність фінансових інтересів; функції, принци�
пи і методи управління; інструментарій управлін�
ня економічною безпекою; критерії оцінки рівня
економічної безпеки; техніку і технологію управ�
ління, використання яких в сукупності сприяє
досягненню кінцевих цілей управління страховою
організацією [12].

Етапами функціонування механізму забезпе�
чення економічної безпеки страховиків слід вва�
жати: вчасне виявлення та аналіз зовнішніх та

внутрішніх загроз економічній безпеці страхови�
ка; оцінку поточного стану економічної безпеки
та запровадження заходів щодо його моніторин�
гу; реалізацію запланованих заходів, спрямованих
на забезпечення економічної безпеки; здійснен�
ня відповідних заходів контролю щодо забезпе�
чення економічної безпеки [12].

Для реалізації процесу управління економіч�
ною безпекою у страхових компаніях повинні
бути визначені суб'єкти такого управління. Опти�
мальним вирішенням цього питання може стати
створення служб безпеки (або економічної без�
пеки) страховиків. Мета їх діяльності у рамках за�
безпечення безпеки страхових компаній повинна
полягати у запобіганні витоку комерційної та кон�
фіденційної інформації, виявленні і попередженні
можливих посягань на законні права та інтереси
страхової компанії, оцінці ефективності управлі�
ння корпоративними ресурсами компанії, допо�
могу керівникам страховика у прийнятті управлі�
нських рішень.

В обов'язки служб безпеки або економічної
безпеки страхової компанії повинні входити такі
завдання:

— захист життя і здоров'я управлінського пер�
соналу та працівників страхової компанії;

— охорона майна, комерційної та страхової
таємниці, цінностей страхової компанії;

— консультування та рекомендації з питань
правомірного захисту від протиправних посягань;

— збереження цілісності корпоративних ре�
сурсів компанії та проведення внутрішніх розслі�
дувань.

Щодо вирішення широкого кола функціональ�
них завдань, служба економічної безпеки страхо�
вої компанії повинна працювати в тісному кон�
такті з маркетинговими відділами, особливо це
стосується завдань вивчення конкурентів і умов
конкурентної боротьби, забезпечення економіч�
ної безпеки страхової компанії у процесі взає�
модії з партнерами та клієнтами.

Для гарантування стійкості в конкурентній
боротьбі, служби економічної безпеки і маркетин�
гу мають регулярно здійснювати інформаційно�
аналітичну роботу, до завдань якої входять:

— інформаційне забезпечення керівництва
компанії з питань економічної безпеки компанії
та ефективної страхової діяльності;

— збір, обробка інформації і розробка про�
гнозів розвитку страхового ринку;

— вивчення конкурентів, їх намірів проти
страхової компанії, засобів і методів конкурент�
ної боротьби;

— вивчення криміногенної обстановки в регі�
оні діяльності страхової компанії та випадків
страхового шахрайства;

— вивчення партнерів і клієнтів страхової ком�
панії, рівня їх платоспроможності;

— виявлення намірів кримінальних структур
щодо страхової компанії;
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— виявлення міри обізнаності (витоку інфор�
мації) сторонніх осіб про діяльність страхової
компанії;

— надання рекомендацій керівництву та ме�
неджменту страхової компанії на основі аналізу
наявних загроз і прогнозів.

При виконанні поставлених завдань у
страхових компаніях у рамках управління
економічною безпекою повинні відпрацьову�
ватися системи зб ору,  обр обки, аналізу
інформації, її зберігання та використання,
розроблятися класифікація ознак того, що
готуються певні небажані дії проти страхо�
вої компанії, визначатися етапи їх підготов�
ки, проводитися систематизація цих ознак і
відбуватися розробка на їх основі системи
прогнозів щодо дій конкурентів та інших
організацій, організованих груп і  просто
осіб.

Співробітники охоронних і маркетинго�
вих служб страхових компаній повинні вміти
збирати економічну інформацію з відкритих
джерел, отримувати її від державних органі�
зацій, приватних фірм, банків, використову�
вати технічні засоби, знати організацію і пла�
нування інформаційної роботи, здійснювати
ко нтро ль за викор истанням ін фор мації,
своєчасно контролювати її проходження і
знищення.

Отже, процес управління економічною безпе�
кою страхової компанії — це такі етапи, як:

— виявлення причин небезпеки;
— попередження негативного впливу різного

роду загроз;
— припинення протиправних і злочинних дій,

афер, шахрайства, розкрадань з метою економі�
чного підриву діяльності страхової компанії з
боку зовнішніх сил; виявлення кримінальних
структур, конкурентів, шахраїв, несумлінних
партнерів і внутрішніх загроз; припинення роз�
крадань, скоєних персоналом компанії; знаход�
ження інформатора супротивника (вербування
співробітника); звільнення від недобросовісних
співробітників.

Служба економічної безпеки страхової ком�
панії повинна розробляти і проводити заходи
щодо забезпечення захисту відомостей, що ста�
новлять комерційну таємницю. У рамках управл�
іння економічною безпекою страховика повинно
бути належним чином організовано захист комер�
ційних секретів компанії, створено режим комер�
ційної таємниці, налагоджено технічний захист
інформації, а також розроблено алгоритм на ви�
падок протидії недобросовісній конкуренції та
промисловому шпигунству. До завдань щодо за�
безпечення інформаційної безпеки страхової ком�
панії також входять організація захисту персо�
нальних даних в страховій компанії, контроль за
дотриманням організаційних, правових та техні�
чних вимог з обробки персональних даних, роз�

робка алгоритмів і покрокових дій щодо виконан�
ня вимог законодавства, а також налагодження
взаємодії з органами державного нагляду та ре�
гуляторами.

Одним з джерел витоку економічної інфор�
мації є співробітники страхової компанії. Служ�
ба безпеки (економічної безпеки) при прийомі фа�
хівця на роботу повинна проводити його пере�
вірку і давати санкцію відділу кадрів на прийом
або відмову у прийомі на роботу розглянутого
претендента.

При настанні страхового випадку, а в деяких
випадках і при прийомі об'єкта на страхування,
служба економічної безпеки повинна проводити
певну розшукову роботу з пошуку і розкриття
факту втрати застрахованого майна або при ук�
ладанні договору страхування при необхідності
здійснювати перевірку благонадійності й поряд�
ності клієнта з метою запобігання шахрайству
(фахівці повинні вміти розрізняти поведінкові оз�
наки недобросовісних страхувальників), а також
знати процедури взаємин з правоохоронними
органами в ході розслідувань випадків шахрайства
та інших загроз, що можуть чинити негативний
вплив на економічні показники страхової ком�
панії.

Таким чином, управління економічною без�
пекою страхової компанії повинно враховувати
норми законодавства в області корпоративної
безпеки. На першому етапі менеджменту систе�
ми економічної безпеки в страхових компаніях
відповідальними особами повинно здійснювати�
ся визначення внутрішніх і зовнішніх загроз для
страхового бізнесу. Доцільно до цього процесу
також залучати об'єктивних зовнішніх фахівців,
зокрема, для аудиту економічної безпеки стра�
хової компанії або ж скористатись можливістю
аутсорсингу задля отримання професійних по�
слуг із забезпечення безпеки страхового бізне�
су.

Важливим моментом є уточнення регламентів
взаємин між підрозділами, що беруть участь в уп�
равлінні економічною безпекою, а також оцінка
нормативно�правового забезпечення їх діяль�
ності. Крім того, у рамках юридичного супрово�
ду управління економічною безпекою необхідни�
ми складовими є організація договірної роботи з
позиції безпеки, забезпечення антикорупційної
(антишахрайської) експертизи цивільно�правових
договорів, документального аналізу надійності
контрагентів і безпеки комерційних пропозицій
(Due Diligence), активне та вміле застосування тех�
нології конкурентної розвідки, раціональне уп�
равління дебіторською заборгованістю, правови�
ми ризиками і ризиками втрати ділової репутації,
вибудовування відносин з державними органами,
контроль за дотриманням в компанії антикоруп�
ційного законодавства тощо.

Під час проведення дослідження нами було
встановлено, що у процесі управління еконо�
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мічною безпекою страхової компанії велике зна�
чення надається забезпеченню інформаційної без�
пеки. Проте, не останнє місце у системі економі�
чної безпеки фінансових установ, і страхових ком�
паній зокрема, займає кадрова безпека. Суттєво
спростити процедуру управління кадровою без�
пекою може якісно сформована політика кадро�
вої безпеки. Вона повинна включати в себе такі
складові, як мінімізація ризиків, пов'язаних з
протиправними діями з боку персоналу, пере�
вірка персоналу при прийомі на роботу, збір та
аналіз інформації про фізичну особу (наприклад,
за методом SMICE), порядок аналізу резюме. Під
час управління кадровою безпекою страховика
дуже важливо навчитись визначати ознаки не�
безпеки у кандидатів на посади та розробити ме�
ханізм безпечного звільнення персоналу без зав�
дання шкоди корпоративним ресурсам та репу�
тації компанії. Також важливо організувати за�
хист від інсайдерських загроз таких, як змова
страхувальників та страхових агентів, оформлен�
ня страховки "заднім числом" і підробка доку�
ментів.

Суттєво оптимізувати процес управління еко�
номічною безпекою страхової компанії може на�
явність у її структурі відділу внутрішнього конт�
ролю. Можна рекомендувати побудову системи
внутрішнього контролю сучасного страховика за
моделлю Косо, компонентами якої є контрольне
середовище, оцінка ризиків, контрольні процеду�
ри, моніторинг ризиків, інформація / комуніка�
ція, тобто процедури, які можуть стати в нагоді у
процесі менеджменту економічної безпеки ком�
панії.

Ефективне функціонування системи внут�
рішніх перевірок (внутрішніх розслідувань) та
фінансових розслідувань дозволить вивести уп�
равління економічною безпекою страхової ком�
панії на новий рівень ефективності. Та для цього
фахівці з економічної безпеки повинні володіти
методиками проведення судово�бухгалтерської
експертизи (технологія форензик), вміти забез�
печити достовірність звітності компанії. Комп�
лаєнс в страховому бізнесі також може стати
одним із інструментів управління економічною
безпекою.

Отже, на теоретичному рівні можна вияви�
ти чимало особливостей управління економіч�
ною безпекою сучасних страхових компаній. Їх
вміле врахування у цьому процесі дозволить
зробити їх сильними сторонами страховиків у
процесі боротьби із негативними факторами
зовнішнього та внутрішнього середовища фун�
кціонування.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Дослідження особливостей управління еконо�
мічною безпекою сучасних страхових компаній як

одного із видів фінансових установ дало змогу
зробити наступні висновки.

1. Під управлінням економічною безпекою
страхової компанії пропонуємо розуміти один
із процесів її менеджменту, що спрямований на
досягнення високого рівня захисту ресурсів
компанії від негативного впливу різного роду
загроз шляхом реалізації широкого спектру
управлінських рішень щодо використання на�
явних у страхової компанії фінансових мож�
ливостей та контролю ризиків, що їх супровод�
жують, задля гарантування інтересів компанії
та її клієнтів під час надання страхових послуг.

2. Суб'єктами управління економічною без�
пекою страхової компанії повинні стати у пер�
шу чергу спеціалізовані підрозділи з безпеки та
їх співробітники. Інші структурні підрозділи за
необхідності повинні сприяти їм у вирішенні
питань захисту компанії. Крім того, суб'єкта�
ми управління економічною безпекою фінан�
сових установ в Україні повинні бути і дер�
жавні регулятори, зокрема для учасників стра�
хового ринку це Національна комісія,  що
здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. Дорадчі та інформаційні
функції в управлінні економічною безпекою
страховиків можуть виконувати саморегулівні
організації страхового ринку та об'єднання
страхових компаній.

3. Як і будь�яка діяльність, економічна без�
пека підлягає управлінню, яке має здійснювати�
ся службами безпеки або економічної безпеки
страхових компаній, у функції яких входять: уп�
равління всіма ланками страхової компанії у
сфері її безпеки; виявлення фактів порушень за�
конодавства з боку державних органів, порушен�
ня договорів і контрактів партнерами і клієнта�
ми страхової компанії; припинення посягань на
власність і майно страхової компанії, мініміза�
ція загроз для стабільної, прибуткової роботи
страхової компанії; протидія недобросовісній
конкуренції; стеження і припинення вербування
цінних працівників страхової компанії конкурен�
тами; вивчення партнерів, конкурентів компанії,
тощо.

Перспективи подальших досліджень у даному
науковому напрямі вбачаємо у конкретизації ролі
державних органів у процесі управління економ�
ічною безпекою як страхових компаній, так і усіх
фінансових установ, що функціонують нині в Ук�
раїні.
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