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Копилюк О. І., Музичка О. М., Гап’як С. С. Механізм забезпечення безпеки страхового ринку України
Мета статті полягає в обґрунтуванні суті та складових механізму забезпечення безпеки страхового ринку з конкретизацією форм, методів, 
важелів та інструментів. Доведено, що безпека страхового ринку – це динамічна характеристика стану та ресурсної спроможності функціону-
ючих суб’єктів забезпечити страховий захист в умовах ідентифікації потенційних і реальних ризиків, загроз і небезпек та здатності формувати 
інвестиційний потенціал для фінансування економічного зростання країни за рахунок розміщення резервів. Відзначено, що механізм забезпечення 
безпеки страхового ринку включає сукупність форм, методів, важелів, інструментів, нормативно-правового, інформаційного забезпечення та 
дозволить оцінити його стан в умовах дії реальних і потенційних ризиків, загроз і небезпек у поточному та стратегічному вимірах. Як скла-
дову механізму запропоновано послідовність таких етапів забезпечення безпеки страхового ринку України: аналіз і оцінка основних показників 
функціонування страхового ринку; ідентифікація ризиків, загроз і небезпек страхового ринку; комплексна оцінка рівня безпеки страхового ринку; 
оцінювання впливу безпеки страхового ринку на фінансову безпеку держави; моніторинг рівня безпеки страхового ринку; стратегування безпеки 
страхового ринку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичних рекомендацій щодо оцінювання рівня безпеки 
страхового ринку та обґрунтування стратегій його розвитку на засадах безпеки й адаптації до вимог ЄС. Особливим напрямом поглиблення 
даної проблематики є дослідження ризиків функціонування страхового ринку, методів їх кількісної та якісної оцінки впливу на рівень безпеки з 
урахуванням специфіки як страхування, так і перестрахування.
Ключові слова: механізм безпеки, страховий ринок, загрози, небезпеки, ризики.
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Kopylyuk O. I., Muzychka O. М., Gapyak S. S. The Mechanism for Ensuring the Security of the Insurance Market of Ukraine
The article is aimed at substantiating the essence and components of the mechanism for ensuring the security of the insurance market with the specification 
of forms, methods, levers, and instruments. It is proved that the security of the insurance market is a dynamic characteristic of the state and resource capacity 
of functioning entities to provide insurance protection in the conditions of identification of potential and real risks, threats and dangers and the ability to form 
an investment potential to finance the country’s economic growth by placing reserves. It is noted that the mechanism for ensuring the security of the insurance 
market includes an aggregate of forms, methods, levers, instruments, regulatory-information support and will allow to assess its status in the conditions of real 
and potential risks, threats and dangers in both the current and the strategic dimensions. As a component of the mechanism, the sequence of the following 
stages of ensuring the security of the insurance market of Ukraine is proposed: analysis and assessment of the main indicators of the functioning of the insur-
ance market; identification of risks, threats and dangers of the insurance market; comprehensive assessment of the level of security of the insurance market; 
assessment of the impact of insurance market security on the financial security of the State; monitoring of the level of security of the insurance market; strat-
egizing the security of insurance market. Prospects for further research in this direction are the development of methodological recommendations for assessing 
the level of security of the insurance market and substantiation of strategies for its development on the basis of security and adaptation to the EU requirements. 
A special direction of deepening this issue is the study of the risks of the functioning of insurance market, methods of their quantitative and qualitative assess-
ment of the impact on the level of security, taking into account the specifics of both insurance and reinsurance.
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Екзистенційні виклики, загрози та небезпеки, які 
супроводжують сучасні умови функціонування 
суб’єктів господарювання, домашніх госпо-

дарств та окремих індивідів, зумовили розвиток но-
вітніх інноваційних страхових послуг та актуалізува-
ли необхідність забезпечення безпеки всіх суб’єктів 
страхового ринку з використанням сучасних дієвих 
механізмів. Страховий ринок України проходить етап 
адаптації та конвергенції згідно з вимогами країн ЄС, 
модернізується відповідно до поставлених регулято-
ром – Національним банком України – стратегічних 
цільових орієнтирів щодо формування конкуренто-
спроможного страхового ринку, який забезпечува-
тиме страховими послугами всіх суб’єктів цивіль-
но-правових відносин і формуватиме інноваційно-
інвестиційний потенціал економічного зростання. 
Розробка механізму забезпечення безпеки страхово-
го ринку, кількісна оцінка її рівня, формування висо-
кого рівня захисту всіх суб’єктів страхових відносин 
залишаються актуальною науковою проблемою, яка 
вимагає комплексного дослідження.

У працях вітчизняних і зарубіжних науковців 
відсутні усталені підходи та трактування щодо визна-
чення сутності та складових механізму забезпечен-
ня безпеки страхового ринку. Окремі аспекти даної 
проблематики висвітлені в роботах таких учених, як:  
Н. Шишпанова, О. Копайгора [1], Є. Бондар [2],  
М. Монкевіч [3], В. Виговська [4], Л. Шірінян [6],  
В. Смоляк [7], Л. Богріновцева, Ю. Вергелюк [8],  
С. Лобанов [9], Ю. Клапків [10], Є. Вишневський [11] 
та інших. Поточні та перспективні напрями розви-
тку страхових компаній, новітні методи регулювання 
та вимоги до оцінювання основних показників їх ді-
яльності регламентовані в положеннях і публікаціях 
НБУ [12]. Незважаючи на вагомий науковий доробок, 
вважаємо доцільним представити дослідження, яке 
розкриває авторський підхід до визначення механіз-
му забезпечення безпеки страхового ринку з ураху-
ванням основних його складових, специфічних форм 
та інструментів.

Метою статті є обґрунтування суті та скла-
дових механізму забезпечення безпеки страхового 
ринку з конкретизацією форм, методів, важелів та 
інструментів.

Дослідження сучасних теоретичних положень 
щодо сутності та складових страхового ринку, його 
безпеки, механізму забезпечення дозволили конста-
тувати відсутність усталених підходів.

У дослідженнях Н. О. Шишпанової та О. О. Ко-
пайгори страховий ринок характеризується як скла-
дова системи фінансового ринку, де об’єктом купів-
лі-продажу виступає специфічна послуга – страховий 
захист, яка базується на врахуванні інтересів держа-
ви, громадян і бізнесу, використанні технологічних 
інновацій та застосуванні інформаційних технологій 
для підвищення конкурентоспроможності ринку [1, 
с. 81]. У даному підході враховано специфіку, власти-

ву страхуванню з точки зору інституціональної теорії, 
яка ґрунтується на ключових характеристиках стра-
хового ринку.

Є. І. Бондар відзначає, що страховий ринок 
складається з трьох основних взаємопов’язаних еле-
ментів, таких як: предмет торгівлі (попит і пропози-
ція на страхові послуги), суб’єкти (страхувальники, 
страховики та перестраховики), а також система ре-
гулювання та інфраструктура [2, с. 13].

Як зазначає М. Монкевич, питання безпеки 
страхового ринку варто розглядати в контексті ви-
значеності страхового захисту, який надають стра-
хові компанії [3]. Позиція автора наголошує на тому, 
що ключовим аспектом безпеки є ступінь страхового 
захисту суб’єктів страхового ринку.

Безпека страхового ринку часто розглядається 
як стан фінансової захищеності всіх учасників 
страхових відносин, який досягається шляхом 

застосування комплексу заходів, спрямованих на за-
безпечення фінансової стійкості страхового ринку, 
запобігання макроекономічним і мікроекономічним 
загрозам. Зазначається, що в кризових умовах фінан-
сова сфера найбільшою мірою залежить від впливу 
чинників, які формують реальні та потенційні загрози.

В. В. Виговська розглядає безпеку страхового 
ринку як стійкий у часі та просторі стан, який харак-
теризується здатністю протидіяти загрозам внутріш-
нього та зовнішнього середовища та забезпечувати 
страхове відтворення [4]. Такий підхід є статичним, 
акцентує на кількісних параметрах оцінювання стану 
безпеку страхового ринку. 

Місце, роль та особливості безпеки страхового 
ринку, його впливу на фінансову складову економіч-
ної безпеки розкривають зарубіжні учені, які ствер-
джують, що фінансова безпека страхового сектора 
як складова системи безпеки фінансового ринку має 
свою інституційну та структурну відокремленість. Це 
пов’язано з тим, що цей сегмент фінансового ринку 
відрізняється від інших його складових, особливо 
банківського та ринку капіталу [5].

Вітчизняні вчені Л. В. Шірінян та А. С. Шірінян 
представили комплексні дослідження щодо оціню-
вання конкурентоспроможності та рівня безпеки 
страхового ринку України та зазначили, що важли-
вим є пошук балансу між потребою віддавати ризи-
ки в перестрахування та мати відкритий страховий 
ринок і достатній рівень його конкурентоспромож-
ності. Окреслене питання пов’язано із проблемою 
визначення рівня фінансової безпеки ринку, доступу 
іноземного капіталу [6, с. 110].

З точки зору В. А. Смоляк безпека страхового 
ринку розглядається як частина фінансової безпеки і 
тлумачиться як рівень забезпеченості страхових ком-
паній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу 
в разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах 
страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефек-
тивне функціонування [7].
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Фінансову безпеку страхового ринку можна 
розглядати як сукупність певних обставин, за яких 
можливим є виникнення негативних фінансових на-
слідків, що впливатимуть на фінансовий стан страхо-
виків [8, с. 175–176].

Фінансова безпека страхового ринку визна-
чається системою якісних і кількісних критеріїв, які 
відображають досягнутий рівень фінансового стану і 
надійності, мобільності капіталу страхових компаній 
[9, с. 97].

Отже, на нашу думку, безпека страхового 
ринку – це динамічна характеристика стану 
та ресурсної спроможності функціонуючих 

суб’єктів забезпечити страховий захист в умовах 
ідентифікації потенційних і реальних ризиків, загроз 
і небезпек та здатності формувати інвестиційний по-
тенціал для фінансування економічного зростання 
країни за рахунок розміщення резервів.

Ю. М. Клапків у монографії наводить визначен-
ня та структуру фінансового механізму з його адапта-
цією до діяльності страховика, представляє кількісну 
та якісну його сторони, виокремлює необхідність ви-
значення в ньому не лише фінансових ресурсів, але 
й цілісної сукупності методів, форм, інструментів та 
важелів [10, с. 147]. Прикладна цінність даного підхо-
ду полягає у визначенні основних складових механіз-
му та розгляді їх у цілісності. 

Механізм безпеки страхового ринку як складо-
ва фінансової безпеки країни являє собою сукупність 
форм, методів, важелів та інструментів, нормативно-
правового та інформаційного забезпечення, які до-
зволяють оцінити стан страхового ринку в умовах дії 
реальних і потенційних ризиків, загроз і небезпек у 
поточному та стратегічному вимірах (рис. 1).

У механізмі безпеки страхового ринку України 
пропонуємо послідовність етапів щодо її забезпечен-
ня, а саме:

 аналіз і оцінка основних показників функціо-
нування страхового ринку України в контек-
сті дослідження динаміки кількості страхових 
компаній, величини їх активів, достатності 
власного капіталу, обсягів страхових премій, 
страхових відшкодувань, платежів перестра-
хувальникам, сформованих страхових резер-
вів, рівнів валових і чистих виплат тощо;

 ідентифікація ризиків, загроз і небезпек стра-
хового ринку в розрізі внутрішніх, зовнішніх і 
глобальних з конкретизацією позитивного та 
негативного впливу;

 комплексна оцінка рівня безпеки страхового 
ринку України. Здійснюється на основі чин-
них Методичних рекомендацій щодо роз-
рахунку рівня економічної безпеки України, 
затверджених наказом Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України № 1277 
від 29.10.2013 р. з використанням запропо-

нованих показників-індикаторів, таких як: 
рівень проникнення страхування, частка над-
ходжень страхових премій трьох найбільших 
страхових компаній у загальному обсязі над-
ходжень страхових премій (крім страхування 
життя). Вважаємо, що такий підхід необхідно 
доповнити індикаторами, які характеризують 
рівень концентрації ринку з диверсифікацією 
лайфових та універсальних компаній;

 оцінювання впливу безпеки страхового ринку 
на фінансову безпеку держави досліджується 
в розрізі таких складових: банківської, борго-
вої, бюджетної, валютної, грошово-кредитної, 
безпеки небанківського фінансового ринку;

 моніторинг рівня безпеки страхового рин-
ку – це процес постійного відстеження ста-
ну безпеки, виявлення поряд із реальними 
потенційних і новітніх ризиків та загроз, які 
можуть спричинити на нього суттєвий вплив, 
і розробка заходів з їхньої мінімізації та ней-
тралізації;

 стратегування безпеки страхового ринку 
України. Цілі довгострокової стратегії за-
безпечення фінансової безпеки страхового 
ринку, згідно з пропозицією С. Ю. Лобано-
ва, такі: 1) підвищення рівня фінансової ста-
більності всіх учасників страхового ринку; 
2) підвищення рівня фінансової захищеності 
учасників страхового ринку, зниження рівня 
фінансової напруги учасників за допомогою 
проведення ефективного та раціонального за-
хисту, підтримання майнових інтересів стра-
хових компаній і споживачів страхових про-
дуктів; 3) забезпечення залучення достатніх 
інвестиційних ресурсів на страховий ринок і 
в економіку країни в цілому за рахунок ство-
рення привабливих для інвестицій страхових 
продуктів та інноваційних проєктів ведення 
страхової діяльності [9].

Форма як складова механізму безпеки вклю-
чає, на нашу думку, адміністративне, інди-
кативне та ринкове регулювання, операції 

страхування, перестрахування та співстрахування 
та інвестиційну діяльність страховиків. Поділяємо 
пропозиції Є. І. Вишневського щодо використання в 
системі регулювання методу «Твін пікс» (англ. – Twin 
Peaks – «дві вершини»), який передбачає так звану 
«систему подвійного регулятора та наглядача ринків 
банківського, страхового та цінних паперів: один ре-
гулює практику ведення бізнесу/захист споживачів, 
інший відповідає за стабільність фінансової системи» 
[11, с. 125]. На думку автора, регулювання поділяється 
на: мікропруденційне, яке стимулює безпеку та надій-
ність страхових компаній, банків та інших фінансових 
інститутів шляхом забезпечення того, щоб способи, 
якими фінансові компанії здійснюють свою діяльність 
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Рис. 1. Складові механізму безпеки страхового ринку України
Джерело: авторська розробка.

на ринку, не впливали або не загрожували стабільно-
сті всієї фінансової системи; і макропруденційне – по-
силення впевненості у фінансовій системі шляхом 
забезпечення продуктивності та вибору послуг, за-
безпечуючи відповідний рівень захисту та захищаючи  
і посилюючи інтеграцію фінансової системи.

Методи як конкретні дії, які забезпечують ви-
значення, оцінку та дослідження впливу рівня безпе-
ки страхового ринку на фінансову, а в подальшому – і 
на економічну безпеку країни, поділяються на: інте-
гральні, економетричні, ризикоорієнтовані, вартісно-
орієнтовані тощо.
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Інтегральні методи найбільш широко вико-
ристовуються у практиці визначення рівня безпеки 
страхового ринку в розрізі визначених параметрів, 
показників-індикаторів, їх вагових і нормалізованих 
значень.

Економетричні методи ґрунтуються на економі-
ко-математичному моделюванні безпеки страхового 
ринку в перспективному вимірі з використанням сце-
нарних підходів.

Ризикоорієнтовані методи передбачають кіль-
кісне та якісне вимірювання основних ризиків стра-
хової діяльності та за політикою НБУ, опублікованою 
в «Білій книзі», – проактивний ризикорієнтований 
пруденційний нагляд за фінансовими установами. 
Ключовою метою буде оцінка поточної та майбутньої 
платоспроможності, виявлення наявних і потенцій-
них ризиків для платоспроможності на ранніх етапах 
для вчасного вжиття відповідних заходів. Це дасть 
змогу страховику сфокусуватися на зниженні вияв-
лених ризиків, ефективно управляти ними, своєчасно 
виконувати свої зобов’язання перед страхувальника-
ми [12]. Використання таких методів забезпечить мі-
німізацію ризиків недостатнього рівня капіталізації 
страховиків, ризику недостатньої ліквідності та пла-
тоспроможності, недостатності обсягів резервуван-
ня, непрозорої структури власності та ін.

Вартісноорієнтовані методи забезпечують оцін-
ку вартості страхового бізнесу з базуванням на до-
хідних, витратних і порівняльних методах, дозволять 
оцінити наслідки (позитивні, негативні) впливу на 
безпеку страхового ринку, виходу (купівлі-продажу), 
ліквідації окремих страховиків як суб’єктів, які здій-
снюють страхову та перестрахову діяльність. Варто 
зазначити, що протягом 2013–2018 рр. деякі великі 
страхові групи, зокрема AEGON, AXA, SEB, AIG і 
HDI, вийшли з України, у тому числі через недобро-
совісну конкуренцію на ринку [12].

Важелі, які забезпечують реалізацію методів 
у формуванні механізму безпеки страхового ринку,  
є специфічними, а саме: страхові премії, страхові від-
шкодування, франшиза, тантьєма тощо. 

Інструменти, які забезпечують процес гаранту-
вання безпеки страхового ринку, охоплюють аналіз 
(SWOT, PEST та інші), ліцензування, програми капі-
талізації, реорганізації, санації, ліквідації та ін.

Упровадження даного механізму необхідно здій-
снювати з урахуванням відповідного нормативно- 
правового забезпечення, адаптація якого повинна 
бути конвергентною до Директив ЄС та інформацій-
ного, яке охоплює статистику мега-, макро- та мікро-
рівнів щодо функціонування страхового ринку та рів-
ня його безпеки.

ВИСНОВКИ
Безпека страхового ринку суттєво визначає стан 

фінансової складової економічної безпеки країни. Під 
безпекою страхового ринку розуміється динаміч-

на характеристика стану та ресурсної спроможності 
функціонуючих суб’єктів забезпечити страховий за-
хист в умовах ідентифікації потенційних і реальних 
ризиків, загроз і небезпек та здатності формувати ін-
вестиційний потенціал для фінансування економічно-
го зростання країни за рахунок розміщення резервів.

Для забезпечення безпеки страхового ринку 
розроблено механізм, який включає сукупність форм, 
методів, важелів, інструментів, нормативно-правово-
го й інформаційного забезпечення та дозволить оці-
нити його стан в умовах дії реальних і потенційних 
ризиків, загроз і небезпек у поточному та стратегіч-
ному вимірах.

Як складову механізму безпеки страхового рин-
ку України запропоновано послідовність етапів щодо 
її забезпечення, а саме: 

 аналіз і оцінка основних показників функціо-
нування страхового ринку; 

 ідентифікація ризиків, загроз і небезпек стра-
хового ринку; 

 комплексна оцінка рівня безпеки страхового 
ринку; 

 оцінювання впливу безпеки страхового ринку 
на фінансову безпеку держави; 

 моніторинг рівня безпеки страхового ринку; 
 стратегування безпеки страхового ринку.

Подальші дослідження в даному напрямі пови-
нні стосуватися розробки методичних рекомендацій 
щодо оцінювання рівня безпеки страхового ринку та 
обґрунтування стратегій його розвитку на засадах 
безпеки й адаптації до вимог ЄС. Особливим напря-
мом поглиблення даної проблематики вважаємо до-
слідження ризиків функціонування страхового рин-
ку, методів їх кількісної та якісної оцінки впливу на 
рівень безпеки з урахуванням специфіки як страху-
вання, так і перестрахування.                   
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