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Власюк С. А. Страховий менеджмент в умовах глобалізаційних процесів в Україні
Найефективнішим інструментом управління ризиками, який може захистити як фізичних осіб, так і суб’єктів підприємницької діяльності від фі-
нансових ризиків, що виникають унаслідок різних непередбачених ситуацій, виступає страхування. Своєю чергою, розширення горизонтів стра-
хового ринку вимагає чіткості та злагодженості в діяльності страхових компаній, а тому актуальним постає дослідження чинників, що напряму 
впливають на менеджмент страхових організацій. З’ясовано, що однією із форм контролю ризиків виступає страховий менеджмент, який вклю-
чає в себе виявлення, оцінку та інтервенцію ризиків, тобто оборонну стратегію для підготовки до несподіваного, що регламентується норма-
тивно-правовими документами, і втілення принципів і вчень, які є загальноприйнятими. Виявлено, що основні методи страхового менеджменту, 
такі як уникнення, збереження, розподіл, передача, запобігання та зменшення втрат, – можуть застосовуватися до всіх площин діяльності як 
фізичних осіб, так і суб’єктів підприємницької діяльності, і можуть окупитися в довгостроковій перспективі. Розвиток страхового ринку в Україні 
в перспективі можливий завдяки впровадженню ефективного механізму страхового менеджменту на основі системного аналізу й ефективного 
контролю на макро- та мікрорівнях. Упроваджуючи план управління ризиками та розглядаючи різні потенційні ризики чи події до їх виникнення, 
суб’єкти господарювання можуть заощадити власні кошти та захистити своє майбутнє завдяки своєчасному встановленню певних контурів, 
щоб уникнути потенційних загроз, мінімізувати їх вплив у разі їх виникнення та впоратися з результатами.
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Найефективнішим інструментом управління 
ризиками, який може захистити як фізичних 
осіб, так і суб’єктів підприємницької діяль-

ності від фінансових ризиків, що виникають унаслідок 

різних непередбачених ситуацій (які можуть походи-
ти з найрізноманітніших джерел, включаючи фінан-
сову невизначеність, юридичні зобов’язання, помил-
ки стратегічного управління, аварії та стихійні лиха), 
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виступає страхування. Своєю чергою, розширення 
горизонтів страхового ринку вимагає чіткості та зла-
годженості в діяльності страхових компаній, а тому 
актуальним постає дослідження чинників, що напря-
му впливають на менеджмент страхових організацій.

Теоретичні та прикладні аспекти діяльності 
страхового ринку знайшли своє відображення в ро-
ботах вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких: 
Внукова Н., Говорушко Т., Гренц Т., Крамер Б., Мат-
війчук А., Мних М., Осадець С., Петтерсон Б., Пір-
сон К., Плиса В., Самуельсон П., Федоренко В., Явор-
ська Т. та ін. Проте у своїх доробках автори, зазвичай, 
розкривають питання діяльності страхових компанії 
та страхових продуктів, а теоретичний підхід до ді-
євості страхового менеджменту залишається недо-
статньо дослідженим. Відсутність єдиного підходу до 
визначення сутності страхового менеджменту, своєю 
чергою, знижує дієвість застосування методів управ-
ління страховою діяльністю загалом.

Метою статті є створення ефективного стра-
хового менеджменту, який поєднується з іншими 
методами управління ризиками для забезпечення 
безперервності діяльності на основі оптимального 
співвідношення ризик – віддача, відповідаючи мінли-
вим завданням та обставинам сучасного страхового 
простору.

Як і будь-яка інша діяльність, страхова діяль-
ність вимагає управління. Забезпечення фі-
нансової стійкості та ліквідності страхових 

організацій, експансія їх позицій на страховому рин-
ку окреслює певні напрями менеджменту страхових 
операцій, оцінки прибутковості, виявлення резервів 
для ефективних рішень у перспективі базуються на 
фінансово-економічному аналізі [1].

Важливим фактором впливу на фінансову стій-
кість страхової компанії є якість її страхового порт-

феля (величина, стійкість, структура) та його тариф-
на політика. Вагомим також є досягнення стійкого 
ефекту відношення ≥ 1 між договорами, у яких закін-
чується термін, і новоукладеними, що, своєю чергою, 
напряму впливає на страхову суму, величину ризику 
та тривалість строку страхування.

Страхові компанії за обсягом сформованих ак-
тивів серед інших посередників ринку фінансових 
послуг до 2015 р. були на першому місці, проте вже 
за підсумками 2015–2020 рр. відбулося суттєве змен-
шення активів страховиків (табл. 1).

Кількість страхових компаній в Україні за дослі-
джуваний період (2014–2020* рр.) демонструє 
зменшення на 149 страховиків (39%). Загаль-

на кількість діючих страхових компаній станом на 
30 вересня 2020 р. становила 215, що на 18 установ 
менше, ніж у 2019 р. Варто зазначити, що спостері-
гається тенденція щодо скорочення частки компаній 
у загальній структурі зі страхування життя. Якщо у 
2014 р. їх частка становила 14,9%, то у 2020 р. – 9,3%. 
Незважаючи на скорочення загальної кількості стра-
хових компаній, кількість укладених договорів стра-
хування постійно зростає (46,2%). За 9 місяців 2020 р. 
було укладено 187,9 млн договорів. 

Стабільність страхових компаній на ринку за-
безпечує ефективний фінансовий менеджмент, по-
зитивна маркетингова політика, чітке та прозоре 
формування страхового портфеля та спеціальні пере-
страхувальні операції, що мають на меті ефективно 
розподіляти ризики для підняття гарантії відшкоду-
вання. Наразі страхові компанії співпрацюють з між-
народними партнерами з перестрахування та беруть 
участь у розподіленні ризиків.

Кожен бізнес та організація стикаються з ри-
зиком несподіваних подій, які можуть коштувати 
компанії грошей або призвести до її термінового за-

Таблиця 1

Динаміка основних показників діяльності страхових компаній, станом на кінець року 

Показник
Рік

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Кількість зареєстрованих страховиків, од. 382 361 310 294 281 233 215

з них: компанії зі страхування життя, од. 57 49 39 33 30 23 20

Кількість укладених договорів страхування, 
тис. шт. 134713 202429 179471 185483 201078 196924 187865

Активи по балансу, млн грн. 70261 60729 56076 57381 63493 63867 61626

Активи, визначені ст. 31 Закону України 
«Про страхування», млн грн 40530 36419 35072 36085 40667 44610 48085

Сформовані страхові резерви, млн грн. 15828 18376 20937 22864 26976 29559 29615

Чисті страхові премії, млн грн. 18593 22355 26464 28494 34424 39586 32967

Чисті страхові виплати, млн грн 4893 7603 8561 10257 12433 14338 11132

Примітка: * – станом на 30.03.2020 р.
Джерело: складено за [2].
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криття. Управління ризиками дозволяє організаціям 
спробувати підготуватися до несподіваного, мінімі-
зуючи ризики та додаткові витрати до того, як вони 
відбудуться.

Однією із форм контролю ризиків, що здій-
снюється шляхом прийому/передачі ризику 
від страхувальника до страховика виступає 

страховий менеджмент, який включає в себе вияв-
лення, оцінку й інтервенцію ризиків, тобто оборонну 
стратегію для підготовки до несподіваного, що регла-
ментується нормативно-правовими документами, та 
втіленням принципів і вчень, які є загальноприйня-
ті. Основні способи, такі як уникнення (зменшення 
ризику, не беручи участі в діяльності, яка в майбут-
ньому може спричинити травму, хворобу чи смерть); 
збереження (витрати, які допоможуть компенсувати 
більші ризики в майбутньому); розподіл (часто реа-
лізується за рахунок виплат на основі роботодавців, 
які дозволяють компанії сплачувати частину страхо-
вих внесків разом із працівником); передача (стра-
ховик бере на себе фінансовий ризик в обмін на ви-
нагороду, відому як премія, яка зазвичай перевищує 
вартість премій і франшизи, на основі укладеного 
договору зі страхувальником); запобігання та змен-
шення втрат (даний метод страхового менеджмен-
ту намагається мінімізувати збитки, а не повністю їх 
усунути. Так, приймаючи ризик, страхувальник зосе-
реджується на утриманні відшкодування збитків та 
запобіганні їх розповсюдженню), – можуть застосо-
вуватися до всіх площин діяльності як фізичних осіб, 
так і суб’єктів підприємницької діяльності, і здатні 
окупитися в довгостроковій перспективі.

У світовій практиці страховий менеджмент на-
лічує шість основних принципів, які варто дотриму-
ватися як страховикам, так і страхувальникам (рис. 1).

Страховий відсоток виникає з фінансових 
відносин між страхувальником і страховиком від-
повідно до укладених договорів. Сутність принципу 
доброчесності – розкривати точно та повністю всі 
факти страхового випадку (страховик має правдиво 
роз’яснити умови страхування, а страхувальник та-
кож має забезпечити чіткі та правильні для об’єктів 
або інтересів страхувальника факти). Безпосередня 
причина – це активна, дієва причина, тобто ланцюг 
подій, що призводить до результату, без втручання на 
початку й активно працює з новим і незалежним. Од-
ним із основних принципів є принцип відшкодування, 
який базується на механізмі фінансової компенсації 
страхувальнику. Принцип суброгації передбачає пра-
во на передачу заподіяної шкоди від страхувальника 
страховику після сплати позову. Внесок сплачує стра-
хувальник страховику за зобов’язання в забезпеченні 
відшкодування в разі настання певних подій згідно з 
договором [3].

Нині розвиток ринку стримує ряд факторів, 
зокрема в низки страхових компаній наявні 
проблеми з платоспроможністю та ліквід-

ністю, немає чіткої бізнес-моделі, рівень управління 
ризиками та корпоративного управління доволі низь-
кий. Усе це робить ринок непрозорим і неконкурент-
ним. Протягом 2013–2018 рр. деякі великі страхові 
групи, зокрема AEGON, AXA, SEB, AIG і HDI, вийшли 
з України, у тому числі через недобросовісну конку-
ренцію на ринку [4].

Саме незначний рівень капіталізації активів 
страхових компаній, демпінг тощо зумовлюють ри-
зик банкрутства. Ризик існує там, де є можливість 
отримати прибуток або збиток. Що стосується збит-
ків, зазвичай їх називають ризиком збитків або про-
сто ризиком.

Страховий
відсоток

Доброчесність

Безпосередня
причина

Відшкодування

Суброгація

Внесок

Рис. 1. Загальноприйняті основні принципи страхового менеджменту
Джерело: розроблено на основі [3].
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Ризики, які можна застрахувати, це: 
 ризик, який можна виміряти грошима;
 ризик однорідності (однакові ризики, які знач - 

ною мірою гарантуються страхуванням);
 чистий ризик (ризик не вигідний);
 особливий ризик (ризик окремих джерел);
 випадковий ризик (виникає раптово;
 страховий інтерес (страхувальник має інте рес 

до об’єктів страхування) та ризики, що не су-
перечать законодавству.

Визначенням «ризику» у страхуванні є «неви-
значеність настання події, яка може спричинити еко-
номічні збитки».

Після виявлення конкретних ризиків страхової 
компанії та впровадження процесу управління 
ними існує декілька різних стратегій, які ком-

панії можуть застосувати щодо різних видів ризиків:
 уникнення ризику – незважаючи на те, що 

повне усунення всіх ризиків рідко можливе, 
стратегія уникнення ризику розроблена для 
відхилення якомога більшої кількості загроз, 
щоб уникнути дорогих і руйнівних наслідків 
збиткової події;

 зниження ризику – компанії іноді здатні змен-
шити розмір шкоди, яку певні ризики можуть 
мати. Це досягається коригуванням певних 
аспектів загального плану проєкту або проце-
су компанії чи зменшенням його обсягу;

 поділ ризику – іноді наслідки ризику розпо-
діляються між кількома учасниками проєкту 
або бізнес-підрозділами. Ризик також можна 
поділити з третьою стороною, наприклад по-
стачальником або діловим партнером;

 збереження ризику – іноді компанії вирішу-
ють, що ризик того вартий з точки зору біз-
несу, і вирішують зберегти ризик за будь-які 
потенційні наслідки. Компанії часто зберіга-
ють певний рівень ризику, якщо очікуваний 
прибуток проєкту перевищує витрати його 
потенційного ризику.

Вважаємо за необхідне проведення певних за-
ходів для вирішення даних проблем:

1) посилення вимог до визначення платоспро-
можності страховика в розрізі якості активів 
та оцінки ризиків;

2) страховий менеджмент, розкриття інформації 
страховиками, відповідальність актуаріїв;

3) упровадження механізму гарантування ви-
плат [5].

Пандемія, яка охопила весь світ, стала основною 
причиною не лише високої захворюваності людей, 
але й фінансово-економічних негараздів у зв’язку з 
вимушеними «простоями» виробництва, що, своєю 
чергою, призвело до певних змін на ринку фінансо-
вих послуг. Учасники ринку мають швидко адапту-
ватися до ситуації, що виникла, та приймати стра-

тегічні рішення в майбутньому. У сучасних умовах 
нестабільної екологічної ситуації утворюються нові 
загрози для ефективної діяльності страхових компа-
ній, проте і виникають непередбачувані можливості 
для їх розвитку [6].

Нині ситуація поширення COVID-19 суттєво 
інтенсифікувала проблематику управління 
ризиками на страховому ринку. Так, основною 

послугою у світі на страховому ринку у 2020–2021 рр. 
стала така страхова послуга, як страхування від «пе-
рерв у виробництві» (Business interruption insurance), 
яка покриває збитки від вимушеного (несподівано-
го) припинення діяльності, внаслідок майнової шко-
ди. На практиці страхове покриття перерв (розривів)  
у виробництві є складовим елементом послуги страху-
вання майна від усіх ризиків, пропонованої для госпо-
дарюючих суб’єктів [7].

Також в умовах пандемії зберігся попит на ав-
тострахування, оскільки пересування на власному 
автомобілі, який дає захист від контактів з іншими 
особами, є найбезпечнішим. Також наявний значний 
інтерес до сегмента добровільного медичного стра-
хування. Однак логічно передбачити, що розмір ви-
плат у зв’язку з COVID-19 стане одним із найбільш 
збиткових подій за всю історію страхування [8].

Пандемія COVID-19 та наслідки економічної ді-
яльності у 2020 р. радикально змінили потреби, звич-
ки й очікування як споживачів, так і працівників, од-
ночасно вимагаючи від страховиків нових підходів у 
діяльності. Уже з 2021 р. більшість медичних установ 
забезпечуються за новим принципом – фінансування 
за конкретно надані послуги. Запуск обов’язкового 
медичного страхування неможливий без реформи 
у фінансуванні страховиків, оскільки незалежно від 
того, чи є установа державною чи приватною, при 
розрахунку розміру страхової виплати мають бути 
чітко встановлені тарифи за надані медичні послуги.

Разом із упровадженням медичної реформи 
актуальним постає медичне страхування, яке є аль-
тернативою та суттєвою допомогою страхувальнику, 
оскільки в ньому можуть поєднувати участь як держа-
ва, так і страховики. Для прикладу, якщо страхуваль-
ник придбає страховий медичний поліс на ринку, то 
держава може як компенсувати частину страхового 
платежу, так і зменшити прибутковий податок. Очі-
кується, що ефективність програми медичного стра-
хування буде постійно стабілізуватися лише у 2022 р. 

COVID-19 з’явився в момент нарощення темпів 
у Non-Life, і очікується, що ця тенденція збережеть-
ся, оскільки капітал стає дефіцитнішим. Повернен-
ня страхового попиту повинно підтримувати дохід у 
довгостроковій перспективі. Крім того, досвід кризи 
медичного страхування й економіки підвищить до-
свід про ризики, наслідком яких буде збільшення по-
питу в багатьох сферах бізнесу, у тому числі на пан-
демічні рішення (що, своєю чергою, може вимагати 
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певної форми державного захисту, враховуючи не-
диверсифікаційну природу ризику). Шок COVID-19, 
швидше за все, прискорить й інші зміни парадигми, 
такі як реструктуризація глобальних ланцюгів по-
ставок для пом’якшення майбутніх ризиків галузі, 
породжуючи нові пули преміум-класів у страхуванні 
майна, інжинірингу та поруки.

Криза COVID-19 продовжує мати значний вплив 
на людей, суспільство, бізнес та економіку в цілому 
по всьому світу і у 2021 р. Страхова галузь не уник-
нула свого впливу, але страховики швидко реагують 
на кризу. По мірі відновлення економіки в цілому та 
реагування на пандемію страховики зіткнулися з низ-
кою проблем, але також побачили багато нових мож-
ливостей у середньо- та довгостроковій перспективі.

Варто зазначити, що певною мірою страхова 
модель в Україні вже працює. Страховиком ви-
ступає Національна служба здоров’я України 

(НСЗУ), фінансування якої здійснює держава. НСЗУ, 
своєю чергою, фінансує медичні заклади за надані 
громадянам послуги з гарантованого пакету. Вона є 
неповноцінною страховою моделлю. Адже немає пря-
мого взаємозв’язку між податками й обсягом фінан-
сування медичної сфери, немає можливості обирати 
страховку з більшим покриттям. Немає конкуренції 
між страховиками, хоча в багатьох країнах саме стра-
хові компанії, лікарняні каси чи фонди, змагаючись 
за клієнта, слідкують за якістю медичних послуг і за-
проваджують систему фінансових стимулів для того, 
щоб громадяни вели здоровий спосіб життя, регуляр-
но проходили медогляди тощо [9].

Упровадження основних принципів, методів 
страхового менеджменту надає важливі переваги в 
управлінні ризиками:
 створює безпечне та надійне робоче середо-

вище для всього персоналу та клієнтів;
 підвищує стабільність ділових операцій, од-

ночасно зменшуючи юридичну відповідаль-
ність;

 забезпечує захист від подій, що завдають 
шкоди як компанії, так і навколишньому се-
редовищу;

 допомагає встановити страхові потреби орга-
нізації, щоб заощадити на непотрібних преміях.

Для покращення діяльності страхових компа-
ній пропонуємо: 
 розробити чітку, загальнодоступну для стра-

ховиків і страхувальників комплексну страте-
гію з подальшого розвитку страхування; 

 провести відповідні реформи, включаючи ре-
структуризацію самої системи, ефективне фі-
нансове забезпечення;

 створити сприятливе інформаційне середовище; 
 розробити ефективні підходи в державній по-

літиці, які будуть спрямовані на стабілізацію 
макроекономічних показників на страховому 
ринку, вдосконалення якості послуг та ін.

ВИСНОВКИ
Розвиток страхового ринку в Україні в перспек-

тиві можливий завдяки впровадженню ефективного 
механізму страхового менеджменту, на основі сис-
темного аналізу та ефективного контролю на макро- 
та мікрорівнях. Упроваджуючи план управління ризи-
ками та розглядаючи різні потенційні ризики чи події 
до їх виникнення, суб’єкти господарювання можуть 
заощадити власні кошти та захистити своє майбут-
нє. Це пояснюється тим, що страховий менеджмент 
допоможе своєчасно встановити певні контури, щоб 
уникнути потенційних загроз, мінімізувати їх вплив 
у разі їх виникнення та впоратися з результатами. Ця 
здатність розуміти та контролювати ризик дозволить 
бути більш впевненими у своїх ділових рішеннях. Крім 
того, сильні принципи корпоративного управління, 
які зосереджуються саме на управлінні ризиками, 
можуть допомогти досягти своїх цілей. Трансформа-
ційні процеси в умовах глобалізації, які відбуваються 
нині в Україні, вимагають нових викликів щодо управ-
ління страховими компаніями в умовах пандемії.      
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Ковальова О. М. Ідентифікація кваліфікуючих факторів впливу в контексті управління фінансовою стійкістю 
комерційного банку

Метою статті є уточнення теоретичних положень удосконалення управління фінансовою стійкістю комерційного банку та оцінка її сучасного 
стану в контексті впливу дестабілізуючих факторів. Розглянуто наукові підходи до визначення категорії «фінансова стійкість комерційного 
банку», що дозволило деталізувати її характерні риси й особливості та сформувати комплексне уявлення про фінансову стійкість комерційного 
банку як системну категорію, своєчасна оцінка бенчмарків якої дозволяє мінімізувати вплив специфічних і систематичних ризиків економічного 
середовища в умовах високої невизначеності. Систематизовано нормативно-правові документи, що регламентують всі потенційні аспекти 
зрушення фінансової стійкості комерційного банку внаслідок зміни структури капіталу, ліквідності, платоспроможності, кредитних ризиків та 
є складовою частиною інформаційного забезпечення аналізу фінансової стійкості комерційного банку. Узагальнено класифікацію факторів впливу 
на фінансову стійкість комерційного банку. Досліджено вплив епідеміологічної кризи, пов’язаної з поширенням COVID-19, на ключові бенчмарки 
банківської системи в розрізі оцінки фінансової стійкості банківської установи. Проаналізовано динаміку зміни частки непрацюючих кредитів ко-
мерційних банків України, адже кредитування створює основу для забезпечення рівноваги між тимчасово вільними коштами й обсягами ресурсів, 
що потребує мікрорівень фінансової системи для сталого розвитку. Особливу увагу приділено аспектам збалансованості та стійкості ресурсної 
бази комерційного банку, що обумовило ретельний аналіз пасивів банківської системи з позиції впливу на фінансову стійкість комерційного банку.
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