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і такі рішення, які нададуть максимальні можливості
саме за цими напрямами. У даній статті ми постарали�
ся виділити тих постачальників, у яких з нашої точки
зору перераховані завдання найбільш детально опра�
цьовані, та проаналізувати функціональні блоки, що
відповідають за підтримку прийняття рішень з аналізу
кредитного портфелю комерційного банку.

Висновки. Підводячи підсумок, хотілося б ще раз
відзначити, що ринок програмного забезпечення для
управління ризиком кредитних портфелів пропонує
багатий вибір професійних продуктів,  що широко
використовуються в роботі банків, але, на жаль, май�
же не випробуваних в Україні. Українські банки
впритул підійшли до необхідності використовувати
весь досвід світового кредитного ризик�менеджмен�
ту та впроваджувати сучасні промислові програмні
рішення. Банку доводиться вибирати з досить вели�
кої кількості потужних, добре спроектованих і роз�
роблених продуктів, що покривають одну й ту ж
функціональну область. Однозначного лідера, абсо�
лютно кращого продукту, на нашу думку, не існує. Ви�
бираючи рішення, максимально відповідне банкам,
вважаємо за необхідне аналізувати як функціональні
та технологічні можливості продукту, цінові харак�
теристики, так і набір додаткових важливих факторів.
Це в першу чергу індивідуальні особливості банку,
такі як стратегія розвитку діяльності на ринку кре�
дитування, переваги менеджменту в частині політи�
ки управління ризиком, загальна логіка організації
робіт. Приймаємо також до уваги практику впровад�

ження, використовувану вендором, можливість вра�
хування українських реалій і порядок робіт з націо�
нальної адаптації продукту, ступінь відкритості ви�
користовуваних методологій, гнучкість налаштуван�
ня та якість супроводу продукту. Тільки з урахуван�
ням усіх цих факторів можна зробити вибір,  що
дійсно відповідає потребам банку.

Системи підтримки прийняття рішень з уп�
равління кредитним портфелем комерційного бан�
ку мають містити не тільки блоки статистичного ана�
лізу, а й застосовувати новітні методи, такі як ней�
ронні мережі, генетичні алгоритми, нечітку логіку. Їх
використання значно поліпшить роботу системи,
дозволить здійснювати прогнозування та враховува�
ти під час аналізу не тільки кількісні, а й ключові
якісні фактори, зокрема, показники стабільності
фінансових потоків і забезпеченості власними засо�
бами і умовно�постійними пасивами.  
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Постановка проблеми. Ефективне стратегічне уп�
равління економічним суб’єктом – складна інтелек�
томістка задача, яка вимагає додаткового поглиблено�
го вивчення та аналізу, і, особливо, якщо йдеться про
суб’єктів страхового ринку. Це зумовлено поєднанням
інвестиційного та страхового напрямків діяльності
страхових компаній (СК). Можливим варіантом її ви�
рішення є використання імітаційного моделювання.
Враховуючи специфіку діяльності і функціональну
складність об’єкта дослідження (абстрактної СК), а
також існуючі методи симуляції роботи складних си�
стем, пропонується побудова агенто�орієнтованої си�
стеми (АОС), яка б дозволила моделювати процеси
функціонування та управління СК.

Мета статті – розробка АОС для управління стра�
ховою компанією, побудова її організаційної мета�
моделі у середовищі INGENIAS Development Kit.
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Викладення основного матеріалу. Аналіз прин�
ципів та процесів фінансової діяльності СК [1–3] та
законодавчої бази [4], на основі якої здійснюється
така діяльність, а також вивчення та дослідження
факторів впливу на фінансову стабільність СК [3]
дозволили виділити основні задачі, підтримка яких
потребується при здійсненні управління СК. До їх
числа слід віднести:

1. Розрахунок страхових тарифів, що забезпечу�
ють можливість виконання страховиком своїх зобо�
в’язань перед клієнтами, партнерами, співробітни�
ками, та отримання бажаного рівня прибутку.

2. Визначення оптимального страхового портфе�
ля та його структури із врахуванням цілей страхової
компанії та ставленням до ризику осіб, що прийма�
ють рішення.

3. Визначення оптимальних страхових резервів.
4. Використання перестрахування для підвищен�

ня фінансової надійності страхової компанії (вибір
методики для визначення рівня власного утримання
страховика, який найбільше задовольнятиме його
цілі та можливості за заданих умов, і збалансовува�
тиме страховий портфель).

Окрім цих задач при стратегічному управлінні СК
необхідно також враховувати ризикованість укладен�
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ня страхових договорів, ефективність інвестиційної
діяльності та підходів урегулювання претензій страху�
вальників, тенденції страхового ринку і економічної
системи та багато іншого. Для вирішення цих задач
пропонується звернутись до імітаційного, а саме – до
агентно�орієнтованого моделювання [5]. Вибір тако�
го підходу зумовлений наступними факторами:

– природнім є представлення функцій, що ви�
конуються співробітниками СК за допомогою агентів
(оскільки, за твердженням, наприклад, Алана Кея [6]
агент – це програма, яка після отримання завдання
здатна поставити себе на місце користувача);

– важливими є зміни та адаптація агентів в за�
лежності від змін внутрішнього та зовнішнього се�
редовища;

– важливим є динамічний взаємозв’язок між пев�
ними типами агентів;

– важливою є структура, яку утворюють агенти,
адже саме вона забезпечує отримання необхідних ре�
зультатів моделювання.

Запропонована за цієї парадигми АОС включає [7]
мультиагентну підсистему (МАС) (МАС – сукупність
взаємозв’язаних програмних агентів, які мають певні
інтелектуальні здібності і можуть діяти індивідуально
та колективно; агенти представляють співробітників
певних відділів страхової компанії), експертну систе�
му інвестування, модель зовнішнього середовища та
корпоративну базу даних. Ціллю роботи АОС є обчис�
лення значень параметрів (отримуються в результаті
вирішення описаних вище задач), що забезпечують
фінансову надійність СК та ефективне планування її
діяльності. Опис функцій та взаємозв’язків агентів у
розробленій АОС наведений у табл.1.

Для відображення функціональних взаємодій та
цілей в рамках АОС пропонується побудувати органі�
заційну мета�модель за допомогою інструментально�
го засобу INGENIAS Development Kit [8]. Така мета�
модель еквівалентна архітектурі АОС, відображає
взаємодію груп агентів між собою та з іншими ком�

понентами АОС для вирішення описаних вище здач.
Загальну організаційну мета�модель АОС управлін�
ня СК зображено на рис.1.

Завдання окремих агентів та їх взаємодії у межаж
окремих груп подаються описано за допомогою діаг�
рам, що входять до організаційної мета�моделі.
В якості прикладу на рис. 2 наведено діаграму органі�
заційної групи укладення договорів.

Запропонована система може функціонувати у
двох режимах – тестовому та робочому. На етапі тес�
тування необхідно перевірити адекватність та адап�
тивність роботи АОС. Така перевірка здійснюється на
історичних даних компанії. Для цього користувач
(аналітик) через інтерфейс системи встановлює не�
обхідні значення параметрів (період навчання, звітний
період, метод визначення страхової виплати, зароб�
лених премій, методи здійснення прогнозів, розрахун�
ку страхових тарифів і т. д.), запускає процес роботи,
порівнює отримані результати із реальними. Після
того, як отримано значення параметрів, що забезпе�
чують ефективну та адекватну роботу АОС, можна
переходити до робочого режиму функціонування.

Висновки
В результаті дослідження роботи страхової ком�

панії було виявлено основні задачі і процеси, що по�
требують моделювання з метою отримання значень
параметрів, необхідних для ефективного управління
СК. Запропоновано АОС управління СК, яка, моде�
люючи діяльність СК, дозволяє визначити значення
цих параметрів. АОС можна використовувати в якості
інтелектуальної системи підтримки прийняття
рішень (поради щодо можливості укладання догово�
ру та за яким тарифом, щодо виплати відшкодуван�
ня та у якому розмірі, щодо вибору інвестиційних
проектів), а також для моделювання діяльності стра�
хової компанії з метою отримання значень критеріїв
фінансової стійкості СК та перевірки впливу на ре�
зультати діяльності: різних підходів до розрахунку
страхових тарифів, страхових резервів, оцінки ри�

Рис. 1. Організаційна мета-модель АОС управління СК
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Таблиця 1

Опис агентів АОС управління СК

Назва агента Функції агента Суб'єкти взаємодії
Агенти продажу договорів 
страхування (АС)

Прийняття рішення про доцільність страхування та 
розрахунок страхової премії

МП, А, АА

Агент-менеджер продажу (МП)

Сортування отриманих від користувача системи  запитів 
та передача  їх відповідному АС (разом із значенням 
загальної страхової суми за договорами виду 
страхування, моніторинг якої він здійснює ), збереження 
звітів  за рішеннями АС і передача  їх користувачу 
системи, передача даних АС про структуру страхового 
портфеля на наступний  період

Користувач системи, 
АС, АУСП, БД МАС

Агент обліку доходів від 
проведення страхових операцій 
(АОП)

Моніторинг кількості укладених страхових договорів, 
отриманої і заробленої суми страхових премій, 
формування облікових звітів

БД МАС, ААП, 
користувач системи, 

КБД
Агент урегулювання претензій та 
збитків (АУПЗ)

Прийняття рішення про виплату або невиплату 
страхового відшкодування та визначення суми виплати

МУПЗ

Агент-менеджер урегулювання 
претензій та збитків (МУПЗ)

Сортування отриманих від користувача системи  запитів 
та передання їх відповідному АУПЗ, збереження в базі 
даних (БД) МАС звітів АУПЗ і передача їх користувачу

Користувач системи, 
БД МАС, АУПЗ

Агент обліку виплат страхових 
відшкодувань (АОВ)

Моніторинг кількості страхових виплат  та їх сумарної 
вартості, формування облікових звітів

БД МАС, ААВ, КБД, 
користувач системи 

Агенти -андеррайтери (АА) Оцінка можливих збитків за потенційними страховими 
справами

АС, МА

Агенти актуарії (А) Розрахунок страхового тарифу для певного страхового 
договору

АС, МА

Агент-менеджер відділу 
андеррайтингу (МА)

Визначення даних, що  необхідно передати певному 
агенту, занесення їх у його базі знань (БЗ)

АУСР, ААСП, АП, АА, 
А

Агент аналізу доходів від 
страхової діяльності (ААП)

Аналіз зміни страхових доходів у часі АОП, АПП, ААСП

Агент прогнозування доходів від 
страхової діяльності (АПП)

Прогнозування страхових доходів на майбутній період ААП, ААС, АПВ, АП

Агент аналізу страхових виплат 
(ААВ)

Аналіз динаміки страхових виплат АОВ, АПВ, ААСП

Агент прогнозування страхових 
виплат (АПВ)

Прогнозування суми страхових виплат на майбутній 
період

ААВ, АПП, ААС, 
АУСР, АП

Агент аналізу страхового 
портфелю (ААСП)

Аналіз страхового портфеля фірми за звітний період ААП, ААВ, МА

Агент управління страховим 
портфелем (АУСП)

Оптимізація страхового портфеля на наступний період АПВ, МА

Агенти управління страховими 
резервами (АУСР)

Розрахунок необхідних страхових резервів на 
майбутній період

МЗС, АПП, АПВ

Агенти аналізу зовнішнього 
середовища (ААС)

Аналіз тенденцій зовнішнього середовища та прогноз 
його стану у майбутньому періоді

МЗС, АПП, АПВ

Агент аналізу витрат на ведення 
справи (АВВС)

Аналіз витрат на ведення справи у поточному періоді та 
оптимізація структури запланованих на майбутній період 
витрат

КБД, АП

Агент аналізу інвестиційної 
діяльності (ААІ)

Аналіз поточної інвестиційної та фінансової діяльності КБД, АУІ

Агент управління інвестиційною 
діяльністю (АУІ)

Визначення оптимального інвестиційного портфеля на 
майбутній період

ЕСІ, ААІ, АП, 
користувач системи 

Агент планування (АП)

Прогнозування прибутку (в цілому та за видами 
страхування), визначення діапазонів рівня 
навантаження, що має використовуватись у розрахунку 
страхових тарифів, формування підсумкового звіту із 
діяльності за поточний та прогнозу на майбутній періоди

АПП, АПВ, АВВС, 
АУІ, АУСП, МА, БД 

МАС

зиків; методів розрахунку страхових тарифів, зароб�
лених премій, розміру страхових виплат, проведен�
ня аналізу, прогнозування; зміни структури та/або
розміру страхового портфеля; зміни структури та/або
розміру витрат на ведення справи; зміни структури
та/або розміру інвестиційного портфелю; змін, тен�
денцій зовнішнього середовища.  
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В аналізі цінних паперів, як і в багатьох інших
економічних задачах, не рідко потрібно виз�
начити форму закону розподілу ймовірностей

випадкової змінної. На практиці для цих цілей ви�
користовується побудова на вибіркових даних дос�
татнього об’єму гістограма, що показує емпіричний
закон розподілу.

Так, якщо процес, що представляється змінної,
стаціонарне, той такий розв’язок задачі слід визнати
цілком задовільним. Однак набагато частіше стохас�
тичний процес, що породжує змінну, є нестаціонар�
ним – змінюються його середній рівень, розмах
відхилень від середнього, а також форма кривої роз�
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поділу амплітуд коливань. Якщо ці зміни носять ево�
люційний характер, то, як показав Р. Г. Браун [1],
може бути побудована гістограма, що ґрунтується на
експонентнім згладжуванні нуля або одиниці. Онов�
лені значення частин на момент t для різних діапа�
зонів значень досліджуваної змінної й визначають
гістограму, що приблизно відбиває закон розподілу.

У загальному випадку розглядається повна сис�
тема n неспільних подій, певних на числовій осі за
допомогою n

1
 границі

 (1)
Події, пов’язаному зі спостереженням x

t
 у момент

t відповідає номер інтервалу k – такий, що

, у який попадає спостережене значен�
ня. Припускаємо, що моменти спостереження розд�
ілені рівними проміжками часу й t = 1, 2, ..., T. Оцін�
ку на момент t імовірності настання події k будемо
позначати як

 (2)
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