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У статті досліджено поняття фінансової безпеки. Сутність фінансової безпеки страхового ринку проявляється в
забезпеченні фінансової стійкої діяльності страхових компаній та недопущення настання загроз, які впливають на
функціонування страхового ринку в конкретний період часу і з урахуванням динаміки його розвитку. Розглянуто
спектр причин забезпечення фінансової безпеки страхового ринку. Виокремлено поширені інструменти візуалізації
вітчизняних страхових компаній — відеоролики, фотографії, малюнки, QRLкод, візуально наповнені мобільні доL
датки, Service рішення, інфографіка, мобільна аналітика.

Проаналізовано основні показники розвитку страхового ринку, що дають загальне уявлення про стан його фінанL
сової безпеки загалом. Виокремлено стримуючі фактори розвитку страхового ринку України та дано рекомендації
щодо вдосконалення стану його фінансової безпеки.

The article explores the concept of financial security. The essence of financial security of the insurance market is
manifested in ensuring the financial sustainability of insurance companies and preventing the occurrence of threats that
affect the functioning of the insurance market in this period of time and taking into account the dynamics of its
development. The range of reasons for ensuring the financial security of the insurance market is considered:

— without the effective functioning of the insurance market it is impossible to create an effective system of protection
of citizens, entrepreneurs, businesses, the state and support the social stability of society;

— insurance market — should be a significant source of longLterm investment in the economy;
— the need for further development of the insurance market due to the fact that the funds accumulated by it can

become a source of funding for the budget;
— the insurance system makes it possible to reduce the burden on the state budget in terms of compensation for

unforeseen losses of natural and manLmade nature;
— through the system of compulsory insurance it is possible to solve certain problems of social security due to the

transfer of state social benefits from the budget to insurance benefits;
— the insurance industry can and should be used as an effective tool for pension reform
Common tools for visualization of domestic insurance companies — videos, photos, drawings, QR code, visually

filled mobile applications, Service solutions, infographics, mobile analytics.
The definition of visualization in insurance as a powerful tool of the insurer and the direction of a strong influence on

the thinking of a potential insured.
The main indicators of the insurance market development are analyzed, which give a general idea of the state of its

financial security in general. Most of them showed a lag behind the normative values, which in turn indicates the low
financial capital intensity and the existence of restraining factors in the development of the insurance market of Ukraine.
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Such factors include the lack of visualization and clarity of data of domestic insurance companies, in contrast to insurers
operating in the European Union. It is due to visualization tools that insurance companies in Ukraine can achieve the
following effects:

1. Reducing the company's costs, increasing sales through retrospective analysis and identifying points of inefficiency.
2. The presence of visual and interactive visualization of data in the form of a dashboard.
3. Prompt retrieval of data and constant access to reports from any device.
4. Ability to predict the financial model of the company and analyze "What if?".

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку економіки Украї&

ни є непростим для страхових компаній Украї&
ни, що в свою чергу створює потребу в ефек&
тивному управлінні, прогнозуванні, викорис&
тання новітніх методів і інструментів обробки
даних (візуалізація даних), формуванні стійких
конкурентних переваг, створенні інструментів
швидкого реагування на динамічні зміни зов&
нішнього середовища. Головним критерієм
ефективного функціонування страхового рин&
ку є фінансова надійність його учасників —
страховиків, а оцінювання рівня фінансової
безпеки страхових компаній і використання
важелів її забезпечення є одним з найважливі&
ших завдань, виконуваних задля їх тривалої жит&
тєдіяльності та стабільного функціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання фінансової безпеки страхового
ринку та страхових компаній зокрема висвіт&
лені у працях О. Барановського, А. Боженко,
О. Гаманкової, М. Єрмошенко, О. Жабинець,
Ю. Панкова, С. Сокол та ін.

Теоретичні питання освоєння і використан&
ня інструментів візуалізації розкрито в працях:
Л. Білоусова, Л. Білявська, Л. Бутенко, О. Ігна&
тович, М. Синиця, М. Цимбалюк, В. Швирка,
С. Шушкевич, Н. Якотюк та ін.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретико&методологічною основою про&

веденого дослідження є напрацювання вітчиз&
няних і зарубіжних науковців, практиків у
сфері фінансової безпеки та візуалізації даних.
У процесі дослідження використовувались за&
гальнотеоретичні методи. Під час досліджен&
ня теоретичних аспектів фінансової безпеки
страхових компаній використано системний
метод. Під час дослідження найдоступніших
інструментів та способів візуалізації страхових
компаній України використано метод аналізу.

Ключові слова: візуалізація даних, аналітика, страховий ринок, фінансова безпека, стра�
ховик, страхувальник, інструменти.

Key words: data visualization, analytics, insurance market, financial security, insurer, insured,
tools.

За допомогою абстрактно&логічного методу —
обгрунтовано і зроблено висновки та пропо&
зиції стосовно розвитку фінансової безпеки та
візуалізації даних на страховому ринку Украї&
ни.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження стану фінансо&

вої безпеки страхового ринку України та розг&
ляд основних інструментів візуалізації, що ви&
користовують вітчизняні страхові компанії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвинуті країни світу мають стабільно на&

лагоджений страховий бізнес, який є фінансо&
во вигідним як для страховика, так і для стра&
хувальника. Рівень рентабельності в цій галузі
значно вище середнього по економіці. Тому в
останні роки спостерігається процес швидко&
го освоєння страхового горизонту. Для країн
Західної Європи, США, Канади, Японії та ба&
гатьох інших держав є закономірним, що 85—
95% об'єктів є застрахованими [1, с. 253]. На
противагу ситуації на українському страхово&
му ринку страхувальники (сім'ї) розвинутих
країн мають декілька страхових полісів, що
покривають ризики зі страхування майна, ав&
тотранспорту, медичного страхування, а інве&
стори, які хочуть вкласти кошти в новий проєкт,
передусім думають про захист їх на випадок
різноманітних ризиків.

Український страховий ринок перебуває на
етапі становлення і трансформації в напрямі
формування досконалого та фінансово стійко&
го страхового ринку. Саме страхові компанії
мають відігравати суттєву роль в акумулюванні
вільних коштів, проведенні активної інвести&
ційної політики. Для виконання цих завдань не&
обхідно, передусім, забезпечити належний
рівень фінансової безпеки вітчизняного стра&
хового ринку.

Виділяють такий спектр причин забезпечен&
ня фінансової безпеки страхового ринку:
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— без ефективного функціонування стра&
хового ринку неможливим є створення дієвої
системи захисту громадян, підприємців, госпо&
дарюючих суб'єктів, держави і підтримки со&
ціальної стабільності суспільства;

— страховий ринок — має бути вагомим
джерелом довгострокових інвестицій в еконо&
міку країни;

— необхідність подальшого розвитку стра&
хового ринку обумовлено тим, що акумульо&
вані ним кошти можуть стати джерелом фінан&
сування бюджету;

— система страхування дає можливість
зменшення навантаження на державний бюд&
жет у частині відшкодування непередбачених
збитків природно&техногенного характеру;

— через систему обов'язкового страхуван&
ня можливе вирішення окремих проблем со&
ціального забезпечення завдяки перенесенню
державних соціальних виплат з коштів бюдже&
ту на страхові виплати;

— страхова галузь може і повинна викори&
стовуватися як ефективний інструмент пенсій&
ної реформи [2].

Головним критерієм оцінки ефективності
діяльності страхових компаній, регулюючих
державних органів у процесі формування та
становлення страхового ринку країни є стан
його безпеки.

Так, Барановський О.І., Говорушко Т.А.
вважають під фінансовою безпекою ринку
страхових послуг загалом і конкретної страхо&
вої організації зокрема — такий рівень забез&
печеності страхових компаній фінансовими ре&

сурсами, який дав би змогу їм у разі потреби
відшкодувати обумовлені в договорах страху&
вання збитки їх клієнтів і забезпечити ефектив&
не функціонування [3].

Бабець І.Г., Жабинець О.Й. під безпекою стра&
хового ринку вбачають такий стан системи стра&
хування, який забезпечує формування стійкого
попиту на страхові послуги, фінансову надійність
страхових організацій та гарантованість ними
виплат за укладеними договорами страхування.

Єрмошенко А. розглядає фінансову безпе&
ку страховика як стан його фінансів, що харак&
теризується збалансованістю системи фінансо&
вих показників та інструментів, стійкістю до
внутрішніх і зовнішніх загроз, дає можливість
їй своєчасно та у повному обсязі брати на себе
зобов'язання, а також забезпечує ефективний
розвиток страхової компанії [4].

Більшість дослідників відзначає, що сут&
ність фінансової безпеки страхового ринку
проявляється в забезпеченні фінансової стійкої
діяльності страхових компаній та недопущен&
ня настання загроз, які впливають на функціо&
нування страхового ринку в конкретний період
часу і з урахуванням динаміки його розвитку.

Загрози фінансовій безпеці страхового рин&
ку, залежно від джерел їх виникнення, поділя&
ють на внутрішні та зовнішні. У більшості ви&
падків внутрішні загрози на страховому ринку
виникають унаслідок неефективного фінансо&
вого менеджменту в межах страхових ком&
паній, зокрема неврівноваженої тарифної полі&
тики та незбалансованого розміщення страхо&
вих резервів за напрямами та строками (рис. 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недостатність ліквідних активів Стрімкий розвиток глобалізації 
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Постійні зміни в нормативно-
правовій базі 

Загострення криміногенної ситуації у 
сфері фінансів 

Нестабільність зовнішнього 
середовища

Зовнішні загрози 

Рис. 1. Загрози фінансовій безпеці страхового ринку України
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Отже, під безпекою страхової компанії ро&
зуміємо — комплекс взаємопов'язаних індика&
торів, які визначають стан функціонування, ре&
зультативність діяльності і перспективи роз&
витку страхової компанії загалом.

Крім того, варто згадати і про фінансову
безпеку страхувальників, посередників, окре&
мих сегментів страхового ринку і конкретних
страхових операцій, послуг і продуктів. Оче&
видно, що питання безпеки страхового ринку,
а відповідно і будь&якої страхової компанії, є
багатогранним і потребує комплексного під&
ходу.

Інформаційно&технічні зміни на страхово&
му ринку до 2020 р. були максимально зведені
до тренд&орієнтирів й експериментів, а ризики
обговорювались у контексті застосування тех&
нологій. Нині контроль ризиків у страховій
індустрій — це стратегічний базис подальшого
розвитку.

За оцінками Gartner, у рамках навіть част&
кової цифровізації найближчі кілька років
страховий бізнес буде "випливати" на п'яти ки&
тах: скорочення витрат, цифрове масштабуван&

ня (візуалізація для прозорості), онлайн&зрос&
тання, e&комерція та організаційні зміни.

Саме візуалізація дає змогу створювати
цифрові моделі кожного з підключених об'єктів
для отримання прозорого уявлення щодо кож&
ного поточного операційного процесу. Так
простіше візуалізувати ризики, планувати вит&
рати та управляти ресурсами. На думку стра&
хових експертів, з інтенсивним впровадженням
і використанням інструментів візуалізації стра&
хові компанії зможуть підвищити свою ефек&
тивність на 10% [5].

Нині в своїй діяльності вітчизняні страхові
компанії схиляються до використання наступ&
них простих інструментів візуалізації (рис. 2).

Отже, візуалізація в страхуванні — потуж&
ний інструмент праці страховика та напрям
сильного впливу на мислення потенційного
страхувальника. Тому некоректне, неправильне
її оформлення може заплутати користувача [6].

Щоб орієнтуватись у сфері страхування
варто розглянути основні показники розвитку
страхового ринку, що дають загальне уявлен&
ня про стан його фінансової безпеки загалом.

Рис. 2. Інструменти візуалізації
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Інфографіка.  Її використовують, щоб цікаво подавати (доповнювати) 
великі матеріали, оскільки візуалізація здатна перетворити складне,  

в щось просте для розуміння 

Мобільна аналітика 
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Кількість страхових компаній у 2020 р. ста&
новила 208, з яких 20 страхових компаній зі
страхування життя (СК "Life") та 188 страхо&
вих компаній, що здійснювали інші види стра&
хування (СК "non&Life"). У 2020 р. кількість
страхових компаній зменшилась на 73 одиниці
порівняно з 2018 р. (табл. 1).

Скорочення кількості страховиків відбу&
лось насамперед — через добровільну відмову
від ліцензій та вихід з ринку за власною ініціа&
тивою.

У 2020 р. та на початку 2021 р. фінансовий
стан низки страховиків продовжував погіршу&
ватися. У березні регулятор (НБУ) склав 46 ак&
тів про порушення страховиками нормативів і
сім актів — через неподання компаніями
звітності. До низки компаній було застосова&
но заходи впливу. 20 компаній Нацбанк зобо&
в'язав усунути порушення. Ще 17 компаніям
тимчасово зупинив ліцензії, з них семи — за
неподання звітності, 10 — за порушення нор&
мативів.

Структура страхових премій протягом ос&
танніх років залишається відносно сталою.
Переважну частку формує автострахування
(КАСКО та ОСЦПВ) — 36%. Премії зі страху&
вання життя, добровільного медичного стра&
хування та страхування від нещасних випадків
становлять у загальному обсязі 28%. Значні
обсяги премій зібрано також за страхування
майна та вогневих ризиків, фінансових ри&
зиків.

Статутні фонди більшості українських
страхових компаній залишаються невеликими.
Це свідчить про низьку конкурентоспро&
можність страховиків, оскільки, за експертни&
ми оцінками, для успішної конкуренції на світо&
вому страховому ринку статутний фонд має
становити близько 50 млн дол. США. Такого
статутного фонду не має жодна українська
страхова компанія, що обмежує їх здатність
приймати на страхування великі ризики (чого
потребує сьогодні Україна). Низька місткість
страхового ринку щодо прийняття ризиків не
сприяє використанню страхування як механіз&
му фінансування ризиків та інструменту стра&
хового захисту держави [8, с. 236]. Основні по&
казники страхового ринку України представ&
лені в таблиці 2.

Як видно з таблиці, страховий ринок Украї&
ни характеризувався збільшенням обсягу за&
гальних страхових платежів (на 9569,4 млн грн)
та певним збільшенням страхових виплат (на
3801,5 млн грн).

Стосовно рівня страхових виплат, який
являє собою відношення страхових виплат до

страхових премій і показує, як часто страхові
компанії здійснюють страхові виплати за стра&
ховими договорами, то цей показник в Україні
становив 35,5% в 2020 р. (табл. 3).

За досліджуваний період рівень страхових
виплат в Україні перевищував мінімальне нор&
мативне значення. Так, у 2018 р. він становив
35,4%, а у 2020 р. 35,5%. У високорозвинених
країнах цей показник набагато вищий за нор&
му та показує, що страхові компанії розрахо&
вуються з клієнтами за своїми зобов'язаннями.
Загалом про рівень розвитку страхування і
відповідно використання його як механізму
фінансування ризиків та інструменту страхо&
вого захисту держави свідчить показник про&
никнення страхування, тобто відсоток зібраних
страхових премій у ВВП країни (табл. 4).

Кількість страхових 
компаній 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Загальна кількість 281 233 208 
в т.ч. СК "non-Life" 251 210 188 
в т.ч. CК "Life" 30 23 20 

Джерело: [7].

Таблиця 1. Кількість страхових компаній

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Валові страхові премії всього 43 431,8 49 367,5 53 001,2 
Валові страхові виплати 10536,8 12863,4 14 338,3 
Сплачені страхові премії 
перестраховикам нерезидентам 

10 600,1 2 997,5 м 3 298,2 

Обсяг сформованих страхових 
резервів 

22864,4 26975,6 29558,8 

Таблиця 2. Основні показники страхового
ринку України, млн грн

Період Рівень страхових 
виплат, % 

Нормативне 
значення, % 

2018 р. 35,4 
2019 р. 36,1 
2020 р. 35,5 

Не менше 20 % 

Таблиця 3. Рівень страхових виплат в Україні

Період Показник проникнення 
страхування, % 

Нормативне 
значення, % 

2018 р. 1,2 
2019 р. 1,5 
2020 р. 1,2 

8-12 

Таблиця 4. Показник проникнення
страхування в Україні

Джерело: [9].

Період 
Показник щільності 
страхування, дол. 

США 

Нормативне значення, 
дол. США 

2018 р. 76,2 
2019 р. 77,4 
2020 р. 76,0 

Не менше 140 

Таблиця 5. Щільність страхування в Україні
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Отже, частка страхових премій по від&
ношенню до ВВП у 2018 р. та 2020 р. становила
1,2 %, що на 0,3 п.п. менше порівняно з 2019 р.
Загалом значення показника рівня проникнен&
ня страхування в Україні є низьким.

Так, до прикладу, у Фінляндії, Великобри&
танії, Франції, Швейцарії рівень проникнення
страхування є найвищим і знаходиться на рівні
близько 9—11% ВВП. У Швеції, Німеччині,
Австрії, Іспанії рівень проникнення страхуван&
ня становить 4—7% ВВП.

У Чехії, Польщі, Угорщині, Болгарії най&
нижчий показник проникнення страхування,
що не перевищує 3% [10].

Паралельно з аналізом рівня проникнення
страхування варто дослідити і показник
щільності страхування в Україні, що також
свідчить про рівень фінансової безпеки стра&
хового ринку. Такий показник відображає
ступінь поширеності страхових послуг і роз&
раховується як кількість страхових премій на
1 особу (табл. 5).

Страхові експерти вважають нормальною
ситуацією на страховому ринку, якщо показ&
ник щільності страхування становить 140 дол.
США і більше. В Україні (табл. 5) показник
щільності страхування становить менше ніж 140
дол. США, це свідчить про те, що страхування
належним чином не використовується як ме&
ханізм фінансування ризиків та інструмент
страхового захисту держави.

На території Європейського Союзу в роз&
рахунку на одну особу на страхування витра&
чається 2025 євро на рік, основною складовою
цієї суми є страхові премії зі страхування жит&
тя.

Отже, український страховий ринок пасе
задніх по щільності страхування навіть по&
рівняно з країнами де одні з найнищих показ&
ників щільності у світі: Румунія (97 євро на осо&
бу), Латвія (112 євро), Болгарія (138 євро) [11].

Далі раціонально розглянути частку довго&
строкового страхування в загальній сумі стра&
хових премій, що дасть змогу проаналізувати
рівень виконання соціальної та інвестиційної
функцій та стан фінансової безпеки страхово&
го ринку України загалом (табл. 6).

За досліджуваний період частка довгостро&
кового страхування (страхування життя) в за&

гальному обсязі зібраних страхових премій
зменшилась на 1,56 в.п. Знову ж таки, прирівню&
ючи стан довгострокового страхування в Ук&
раїні з європейськими країнами, існує суттєва
різниця в структурі страхового ринку за
співвідношенням страхування життя та загаль&
норизиковими видами страхування.

Населення європейських країн використо&
вують страхування життя як спосіб накопичен&
ня коштів. Крім того, вища частка премій зі
страхування життя у цих країнах пов'язана з
високим рівнем життя населення (наприклад,
у Швеції — 82,6%, у Фінляндії — 81,7%, в Італії
— 78,2%) [12].

Розглянувши основні показники фінансової
безпеки страхового ринку України, варто заз&
начити, що більшість із них демонстрували
відставання від нормативних значень, що в свою
чергу вказує на низьку фінансову капіта&
лоємність та існування стримуючих факторів
розвитку страхового ринку України. До таких
факторів варто віднести відсутність візуалізації
і наочності даних вітчизняних страхових ком&
паній, на противагу страховикам, які діють на
території Європейського Союзу. Саме за раху&
нок інструментів візуалізації страхові компанії
України можуть досягнути таких ефектів:

1. Скорочення витрат компанії, зростання
продажів за рахунок ретроспективного аналі&
зу і виявлення точок неефективності.

2. Наявність наочної і інтерактивної візуа&
лізації даних у вигляді дашборда.

3. Оперативне отримання даних і постійний
доступ до звітів з будь&якого пристрою.

4. Можливість прогнозування фінансової
моделі компанії і проведення аналізу "Що
якщо?".

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, страхування як нагальна необхід&
ність нашим суспільством ще не визнана. Воно
поки що не стало важливим фінансовим інстру&
ментом регулювання національної економіки.
Страховий ринок в Україні все ще не відіграє
належної ролі в забезпеченні страхового захи&
сту суб'єктів господарювання.

Головними завданнями забезпечення фор&
мування повноцінного страхового ринку в Ук&
раїні є: розробка та реалізація дієвої держав&
ної політики у сфері страхування, приведення
чинного законодавства у відповідність до ви&
мог ЄС; забезпечення умов для розвитку кон&
куренції, навчання представників страхових

Період Частка довгострокового 
страхування, % 

Нормативне 
значення, % 

2018 р. 7,49 
2019 р. 6,91 
2020 р. 5,93 

30 

Таблиця 6. Частка довгострокового
страхування в Україні
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компаній прийомам та інструментам візуалі&
зації даних; вдосконалення державного стра&
хового нагляду.
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