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ВСТУП
На сьогодні розвиток страхового ринку по�

требує нових підходів до функціонування стра�
хових компаній, підвищення їх фінансової
стійкості, покращення якості страхових по�
слуг.

Фінансова стійкість — це основний кри�
терій оцінки діяльності страхової компанії
(дані фінансові установи мають особливу спе�
цифіку діяльності: страхувальник сплачує
грошові кошти за послуги, які він отримає в
майбутньому, у разі настання страхового ви�
падку). У цьому зв'язку правомірною є поста�
новка питання про важливість забезпечення
фінансової стійкості як однієї з обов'язкових
умов діяльності страхових компаній, що доз�
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воляє їм функціонувати на ринку, а також
розробку заходів, спрямованих на її підви�
щення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Фінансову стійкість у сфері страхування

досліджували у своїх працях О.А. Гаманкова,
Н.В. Ткаченко, Л.М. Чиж, І.В. Шулєшовата інші
відомі вчені. Попри значний внесок у вивчення
фінансової стійкості страхових компаній, по�
требує подальшого дослідження вплив на неї
джерел формування капіталу страхової ком�
панії. Актуальність питання підкреслюється ще
й тим, що страховий ринок перебуває напере�
додні грандіозних змін у законодавстві, де буде
виставлено жорсткі умови до платоспромож�
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ності страховиків. Остання, як відомо, є дуже
залежною від капіталоутворюючої бази стра�
ховика.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На основі аналізу напрацювань сучасних

науковців, можна виокремити три групи по�
глядів щодо визначення сутності дефініції
"фінансова стійкість страховика":

1) перша група науковців [3; 6; 7] висвітлює
"фінансову стійкість" як фінансовий показник
діяльності страхової компанії (платоспро�
можність, рентабельність, ліквідність);

2) друга група науковців, до яких належать
Н. Ріпницька [8], Н. Добош [9] та інші, визнача�
ють фінансову стійкість як певний стан фінан�
сових ресурсів страховика;

3) третя група науковців — А. Палкін [10],
В. Приймак [11], наголошують що, фінансова
стійкість страховика — це здатність виконува�
ти прийняті зобов'язання за договорами стра�
хування та перестрахування при впливі неспри�
ятливих факторів і зміні економічної кон'юнк�
тури.

У Законі України "Про страхування" зазна�
чається, що виконання обов'язків страховика
з виплат за зобов'язаннями має забезпечувати�
ся трьома умовами платоспроможності:

— наявністю сплаченого статутного фонду
і гарантійного фонду страховика;

— створенням страхових резервів, дос�
татніх для майбутніх виплат;

— перевищенням фактичного запасу пла�
тоспроможності над розрахунковим норматив�
ним запасом платоспроможності [14].

У зв'язку з різноманітністю поглядів сто�
совно поняття "фінансова стійкість страхової
компанії" доцільно розглядати фінансову стій�
кість як головний чинник стабільної діяльності
страховика, що має зберігатися незалежно від
сили негативного впливу на нього зовнішніх і
внутрішніх факторів. Отже, фінансова стій�
кість страховика — це комплекс дій (фінансо�
вого, інвестиційного та організаційного харак�
теру), направлених на створення такого стану
фінансових ресурсів страховика, при якому
страхова компанія є платоспроможною, здат�
ною виконувати всі свої зобов'язання у повно�
му обсязі перед страхувальниками, вчасно ре�
агувати на зміну зовнішніх та внутрішніх фак�
торів функціонування економіки [5].

Під забезпеченням фінансової стійкості
мається на увазі комплексний процес підтрим�
ки її цільового рівня, що включає виявлення та
систематизацію факторів, які впливають на неї,
вибір показників і методів її оперативної та

перспективної оцінки, постійний моніторинг
змін, що відбуваються ззовні і зсередини стра�
хової компанії, підготовку управлінських
рішень на основі виявлених відхилень від цільо�
вого рівня [2]. Враховуючи специфіку діяль�
ності страхової компанії в контексті забезпе�
чення фінансової стійкості, вважаємо за необ�
хідне виділити такі її складові, як стійкість ка�
піталоутворюючої бази та стійкість страхово�
го портфеля.

Розглянемо детальніше саме стійкість ка�
піталоутворюючої бази в межах досліджуваної
проблеми. Визначення стійкості капіталоутво�
рюючої бази необхідно розуміти, з одного боку,
як формування та підтримання страховиком
капіталу у необхідному кількісному та якісно�
му стані, а з іншого — ефективне управління
рухом і трансформацією фінансових ресурсів у
конкретні форми капіталу, здатні профінансу�
вати зобов'язання страховика, тобто забезпечи�
ти його платоспроможність в будь�який момент
часу. Один із головних інструметів, що забезпе�
чує стійкість капіталоутворюючої бази є наро�
щуваність капіталу. Його суть полягає в пост�
ійному поповненні власного капіталу відповід�
но до власної моделі оцінки потреби у капіталі,
а також залученого капіталу, обсяги яких доз�
воляють страховикові перманентно та в повно�
му обсязі виконувати зобов'язання перед стра�
хувальниками, третіми особами та іншими кате�
горіями контрагентів [2].

При узагальненні сучасних поглядів нау�
ковців і кращого розуміння сутності нарощу�
вання капіталу капітал страховика визначено
як фінансові ресурси, що являють собою су�
купність власних, залучених чи запозичених
грошових коштів або активів у матеріальній чи
нематеріальній формі, що використовуються
для забезпечення діяльності страхової ком�
панії й отримання прибутку [4].

З вищезазначеного виходить, що формуван�
ня капіталу страхової компанії є процесом за�
лучення фінансових ресурсів, управління їх
рухом і трансформацією в конкретні форми
капіталу, які здатні забезпечити її фінансову
стійкість у будь�який момент часу. Специфіка
формування складу і структури капіталу стра�
хової компанії зумовлюється такими видами її
діяльності:

— поточна страхова діяльність включає
страхові платежі, доходи, витрати і інші пото�
ки грошових коштів, які пов'язані із операція�
ми страхування, співстрахування та перестра�
хування;

— інвестиційна діяльність страховика вклю�
чає рух грошових коштів, пов'язаних із купів�
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лею і продажем цінних паперів, нерухомого
майна й інших інвестиційних активів;

— фінансова діяльність охоплює рух грошо�
вих коштів, які обслуговують випуск акцій і
викуп раніше проданих акцій, одержання по�
зик і погашення заборгованості [13].

Розглянемо джерела формування капіталу
страхової компанії (рис. 1). Акцентуємо увагу
на власному капіталі та його складових. Влас�
ний капітал страхової компанії складається з
статутного капіталу, додаткового та резервно�
го капіталу, нерозподіленого прибутку. Розмір
власного капіталу страховика створює умови
для оптимальної організації тарифної, інвести�
ційної та перестрахової політики компанії, за�
безпечуючи фінансову стійкість страховика.

У деяких випадках до власних засобів мож�
на віднести сформовані за рахунок чистого
прибутку страховика фонд споживання і фонд
нагромадження. Вони вільні від будь�яких
зовнішніх зобов'язань, тому в закордонній
практиці їх прийнято називати "вільними резер�
вами" чи "резервом платоспроможності" (мар�
жею). Маржа (запас) платоспроможності є ме�
ханізмом забезпечення гарантії платоспро�
можності страхової компанії, оскільки саме
платоспроможність є основною ознакою
фінансової стійкості страховиків.

Статутний капітал страховика є фінансо�
вою основою його діяльності та займає найб�
ільшу частку в структурі власного капіталу. На
початковому етапі функціонування страхової
компанії статутний капітал є єдиною гарантією
забезпечення платоспроможності. Саме тому,

порядок формування та дотри�
мання розміру статутного капі�
талу страховика суворо регу�
люється законодавством. Через
статутний капітал реалізується
найважливіші права власників
страхової компанії: право на ди�
віденди і право управління стра�
ховою компанією. Гарантійний
фонд не виступає відокремле�
ним самостійним фондом і об�
'єднує ті власні кошти страхови�
ка, які не є статутним капіталом.
До гарантійного фонду страхо�
вої компанії належить додатко�
вий та резервний капітал, а та�
кож сума нерозподіленого при�
бутку.

Додатковий капітал скла�
дається із додатково вкладено�
го капіталу (актуальний лише
для страховиків, які створені у

формі акціонерного товариства і являє собою
емісійний механізм від розміщення акцій) та
іншого додаткового капіталу (сума дооцінки
необоротних активів; вартість активів, безкош�
товно отриманих страховиком від інших юри�
дичних та фізичних осіб та інші види додатко�
вого капіталу) [1].

Резервний капітал страховика, як і додат�
ковий капітал формується в результаті його
статутної діяльності. Методика формування
резервного капіталу страхової компанії не має
галузевої специфіки, а відповідає загальним
принципам організації господарської діяль�
ності підприємств (формується із чистого при�
бутку, а розмір відрахувань визначається ви�
щим органом управління страховою компанією
і не може бути меншим 5% від суми чистого при�
бутку). Може бути спрямований на покриття
невиробничих витрат, збитків страховика по
страхових операціях, виплати дивідендів, коли
для цього недостатньо прибутку, а також для
погашення облігацій та викупу акцій страхови�
ка у випадку відсутності інших коштів. Резерв�
ний капітал додатково забезпечує фінансову
стійкість страхової компанії, зміцнює її мате�
ріальну та фінансову безпеку. В свою чергу, це
сприяє підвищенню гарантій виконання стра�
ховиком своїх зобов'язань перед страхуваль�
никами, зменшує можливість банкрутства стра�
ховика [1].

Нерозподілений прибуток є прибутком, реі�
нвестованим у страхову компанію. Він є дже�
релом формування власного капіталу й утво�
рюється як залишок прибутку страхової ком�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

  

  

  

  

     

  

  

  

     

  

   

Рис. 1. Джерела формування капіталу страхової компанії

Джерело: [2].
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панії після виконання своїх зобов'язань перед
бюджетом, виплати дивідендів, відрахувань до
резервного та іншого фондів. Залишок нероз�
поділеного прибутку залежить від величини
дивідендів, що встановлюються загальними
зборами акціонерів або іншим органом управ�
ління страховою компанією і внесків у вільні
резерви страховика. Законодавство визначає їх
як частку власних коштів страховика, яка ре�
зервується з метою забезпечення його платос�
проможності відповідно до прийнятої методи�
ки здійснення страхової діяльності. Їх форму�
вання має самостійне значення для забезпечен�
ня платоспроможності страховика. Рішення
про формування цих резервів та порядок їхньо�
го створення приймається страховою компа�
нією самостійно. Водночас наявність вільних
резервів дозволяє страховій компанії прийма�
ти на своє утримання ризики більшої страхо�
вої вартості [1].

Отже, наявність та достатність власного
капіталу дозволяє страховикові не лише покри�
вати негативні наслідки підприємницького ри�
зику, але й забезпечувати безперервність його
діяльності. Тому, можна стверджувати, що ве�
личина власного капіталу страхової компанії
має неабияке значення в забезпеченні її фінан�
сової стійкості.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначимо, що фінансова

стійкість страхової компанії є обов'язковою
умовою, що необхідна для забезпечення ефек�
тивного розвитку страховика. Її об'єктивна
оцінка, з урахуванням впливу на неї джерел
формування капіталу, дозволить страховій
компанії мінімізувати ризики і забезпечити
конкурентне положення на сучасному страхо�
вому ринку України.
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