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АНОТАЦІЯ 

 

Баранов А.Л. Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти 

формування та управління. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». – ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено розробленню теоретико-методологічних засад теорії 

вартості страхової компанії, рушійних сил її формування та обґрунтуванню 

практичних рекомендацій для запровадження вартісно-орієнтованого підходу в 

управління компанією з урахуванням особливостей функціонування страхового 

ринку України. 

Застосування отриманих у роботі результатів дослідження сприяє підвищенню 

ефективності управління діяльністю страхових компаній в умовах інтеграції 

вітчизняного страхового ринку до глобального фінансового середовища. Поряд з 

цим, запропоновані та розвинуті в процесі дослідження підходи до формування 

концептуальних засад теорії вартості страхової компанії, визначення рушійних сил її 

формування, обґрунтування специфіки оцінювання її вартості та доцільності 

застосування вартісно-орієнтованого менеджменту вітчизняними страховими 

компаніями дозволяють підвищити ефективність та результативність їх діяльності, а 

також забезпечити поступальний розвиток страхового ринку України. 

У дисертації визначено теоретичний базис до розкриття сутності та 

призначення страхових компаній, розкрито зміст інституціоналізації управління 

ними. Здійснено наукове розмежування понять «страховик», «страхова організація», 

«страхове товариство» та «страхова компанія (страхова корпорація)». Удосконалено 

трактування страхової компанії (корпорації) як форми організації страхового бізнесу 

у вигляді акціонерних товариств, що створюється шляхом поєднання капіталів їх 

власників з метою надання фінансових послуг у вигляді продажу контрактів з 

надання страхового захисту потенційним страхувальникам на страховому ринку для 

отримання фінансової чи іншої вигоди власниками. 



3 
 

Дослідження інституціональних ознак становлення та розвитку страхових 

інститутів дало можливість обґрунтувати їх вплив на організацію діяльності 

страхових компаній: необхідність суспільного визнання, яке виходить за межі 

державного регулювання та нагляду; легітимність через створення шляхом 

поєднання капіталів їхніх власників, функціонування в організаційно-правовій 

формі акціонерних товариств, внесення до Державного реєстру фінансових установ, 

отримання ліцензії на кожний вид страхування, яким планують займатися; 

мобілізація, переміщення та інвестування фінансових ресурсів; управління 

соціальними ризиками у вигляді страхового захисту населення на випадок смерті, 

нещасних випадків, втрати працездатності, досягнення пенсійного віку його 

громадянами. 

Сформульовано авторське трактування вартості страхової компанії як 

грошового еквіваленту тієї корисності, яку створює компанія для всіх стейкхолдерів 

в процесі здійснення своєї операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей, а 

також тієї цінності сукупності матеріальних і нематеріальних активів, які вона має у 

своїй власності. Специфічне суспільне призначення вартості страхової компанії 

полягає в тому, що в процесі фінансових відносин створюються умови для 

ефективного функціонування страховика й тим самим уможливлюється зростання 

вартості компанії. Виокремлено особливості страхової компанії, як специфічного 

об’єкта купівлі-продажу: інвестиційний товар; цілісний майновий комплекс, який 

може продаватися як комплекс або як окремі його складові; потреба у ній залежить 

від ефективності налагоджених бізнес-процесів; фінансовий посередник; володіє 

значною клієнтською базою даних; страховий бізнес є ліцензійним. 

Вартість страхової компанії не може існувати сама по собі. Вона залежить від 

економічних інтересів різних зацікавлених сторін, які своїми рішеннями впливають 

на її формування та оцінювання, або власне здійснюють її оцінювання, або 

приймають управлінські рішення на основі її величини тощо. Всі стейкхолдери 

страхової компанії, маючи свої інтереси щодо неї, розраховують на отримання 

корисного ефекту від її діяльності, тобто на задоволення своїх власних потреб. 

Обґрунтовано, що погляд на вартість страхової компанії в контексті поєднання 
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одночасно двох форм її прояву: корисності, яку вона приносить, та цінності активів, 

якими володіє – дасть можливість побачити цілісну картину тих економічних 

відносин, що складаються в процесі формування, оцінювання та управління 

вартістю страховика. 

Досліджено систему управління страховою компанією з використанням 

вартісно-орієнтованого підходу, яка включає такі елементи: керуючу й керовану 

системи, методи, функції та принципи впливу першої на другу, а також кінцеву мету 

й конкретні завдання управління. Величина вартості страховика одночасно виступає 

і результатом, і мірилом його діяльності, і об’єктом, на який здійснюють вплив 

суб’єкти управління, і метою управління компанією. 

Виокремлено рушійні сили, які формують вартість страхової компанії, за 

допомогою побудови дерева факторів вартості. Вони безпосередньо впливають на її 

формування, є зрозумілими та такими, які легко можна виміряти, відображають як 

поточну діяльність, так і довгострокові перспективи зростання, встановлюють 

причинно-наслідкові зв’язки з бізнес-процесами та величиною вартості на рівні 

компанії. 

Побудовано систему оцінювання вартості страхової компанії, яка включає 

джерела інформації, забезпечення процесу оцінювання, принципи, специфіку 

страхового бізнесу, економічні інтереси стейкхолдерів, види та фактори формування 

вартості, вартісно-орієнтовані показники, підходи, методи й моделі оцінювання, а 

також напрямки використання їх результатів. Обґрунтовано використання методу 

дисконтування грошового потоку на власний капітал серед методів доходного 

підходу, галузевих коефіцієнтів – серед порівняльного, чистих активів – серед 

витратного. Для визначення підсумкової вартості страховика запропоновано 

враховувати результати, отримані за кожним з методів, застосовуючи такі вагові 

коефіцієнти: для дохідного підходу – 50 %, для порівняльного – 25 %, для 

витратного – 25 %. 

Аргументовано доцільність розглядати грошовий потік від страхового бізнесу 

загалом, не розбиваючи його за видами діяльності й трактуючи як сальдо грошових 

надходжень та відтоків компанії за конкретний проміжок часу. Обґрунтовано, що 
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грошовий потік від страхового бізнесу умовно складається з 2 частин, одна з яких 

описує результативну частину діяльності страхової компанії – фінансовий результат 

від різних видів діяльності за певний період, а друга відображає зміну капіталу та 

зобов’язань протягом того ж періоду. Значна частка грошового потоку страхової 

компанії йде на формування страхових резервів, але вони не вилучаються з обороту 

та їх не можна розглядати як втрачену можливість, вони інвестуються у визначені 

активи у встановлених законодавством розмірах. 

Визначено сутність капіталу та обґрунтовано його вплив на формування 

вартості страхової компанії. Доведено, що структура капіталу компанії повинна 

сприяти максимізації її вартості за рахунок використання переваг власного та 

залученого капіталу, оскільки великої потреби у позиковому капіталі немає. 

Досліджено підходи до формування структури капіталу страховика, яка має 

ґрунтуватися на збільшенні частки та зниженні вартості залученого капіталу, що 

полягає у мінімізації витрат на ведення справи. Обґрунтовано, що вартість 

залучення цього капіталу потрібно визначати саме з позиції величини витрат на його 

формування та обслуговування, тобто як ціну, яку страховик сплачує за його 

залучення. Такими витратами будуть аквізиційні, інкасаційні та ліквідаційні 

витрати, а також інші витрати, що належать до собівартості реалізації страхових 

послуг. Всі витрати, окрім ліквідаційних, залежать від обсягу страхової діяльності, 

тобто величини страхового портфеля. Ліквідаційні витрати перебувають у прямій 

залежності від суми страхових виплат, яка носить випадковий характер, оскільки 

залежить від частоти настання страхових випадків та математичного сподівання 

коефіцієнта збитковості. 

Визначено основною метою формування капіталу страховика залучення 

такого його розміру, якого буде достатньо для фінансування придбання необхідних 

активів, виконання всіх законодавчих вимог щодо власного та залученого капіталів, 

а також оптимізація його структури з позиції забезпечення умов його подальшого 

ефективного використання та виконання страхових зобов’язань. 

Доведено необхідність поділу інвестиційної діяльності страхової компанії на 

дві окремі складові: власне інвестиційну та частину інвестиційної діяльності, яку 
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слід віднести до операційної діяльності. Такий поділ зумовлений різними видами 

капіталу, які використовуються для здійснення таких інвестицій. 

Обґрунтовано необхідність класифікації видів ризиків страхової компанії за 

рахунок виділення, додатково до існуючих, такої класифікаційної ознаки як 

інструментарій управління (ризики внутрішнього й зовнішнього середовища, 

страхові ризики й ризики, пов’язані зі страховою діяльністю). З позиції 

інструментарію управління такими ризиками, специфічних підходів до їх виявлення 

та оцінювання запропоновано виділити два функціональних блоки: блок управління 

ризиками внутрішнього та зовнішнього середовища, а також блок управління 

страховими ризиками та ризиками, пов’язаними зі страховою діяльністю. До 

методів впливу на страхові ризики й ризики, пов’язані зі страховою діяльністю, 

віднесено трансформацію ризиків (здійснення правових і фінансових превентивних 

заходів), їх трансфер (передача ризиків у перестрахування або розподіл на етапі їх 

оцінювання в межах страхового або перестрахового пулу) та їх фінансування 

(формування страхових та вільних резервів, створення інших елементів власного 

капіталу). 

Створення детальної тарифікаційної системи забезпечує встановлення для 

кожного ризику, що приймається на страхування, ціни, яка враховує лише його 

індивідуальні характеристики та можливість настання страхового випадку. Тобто 

вся подальша діяльність страхової компанії залежить від правильно визначеного 

розміру плати за страховий ризик. Цей розмір впливає на величину нетто-премії, що 

відраховується до резерву незароблених премій, та величину навантаження, яке має 

покрити витрати на ведення справи. За допомогою тарифікаційної системи страхова 

компанія може впливати на ціну та пропозицію своїх послуг, величину та структуру 

страхового портфеля, що в свою чергу забезпечує потрібний обсяг продажів та 

фінансовий результат. 

Доведено, що страховий портфель є головним активом будь-якої страхової 

компанії, квінтесенцією її вартості. Для інвесторів страховик цікавий, в першу 

чергу, як компанія, що має страховий портфель (певну сукупність договорів 

страхування, певну сукупність об’єктів страхування і, найголовніше, певну 
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сукупність страхувальників, що приносять надходження у вигляді страхових 

премій), а в другу – як власник оборотних або необоротних активів. Відповідно, чим 

більший страховий портфель має компанія, тим більшою буде її вартість. 

Обґрунтовано, що метою управління страховим портфелем в рамках вартісно-

орієнтованого підходу має бути не формування повністю збалансованого портфеля, 

а постійне збільшення його кількісних показників з одночасним покращенням 

якісних характеристик. Така трансформація мети дозволить збільшити інші 

фінансові й нефінансові показники діяльності страхової компанії та досягнути 

балансування інтересів усіх стейкхолдерів. 

Управління страховим портфелем пов’язане з проблемою вибору видів 

страхування, якими компанії доцільно займатися. Важливим критерієм такого 

вибору залишається співвідношення між розмірами прибутку та ризику за кожним 

видом страхування. Але існує низка інших причин, які впливають на такий вибір, 

зокрема, канали продажу, можливість розвитку крос-продажів, розширення 

клієнтської бази, кореляція між ризиками тощо. 

Доведено, що страховики при впровадженні вартісного підходу в управлінні 

повинні враховувати фактори, що сприяють поширенню та розвитку діджиталізації. 

Розроблено структурно-логічну модель розвитку страхової компанії в умовах 

діджиталізації, яка включає у себе весь ланцюжок перетворень, що відбувається в 

компанії, починаючи від визначення факторів, що сприяють поширенню та розвитку 

діджиталізації; видів конкретних інновацій, що застосовуються страховими 

компаніями, бізнес-процесів, на які вони безпосередньо впливають, до наслідків та 

переваг діджиталізації для страхового бізнесу. 

Сформовано структурно-логічну модель конфлікту інтересів між основними 

стейкхолдерами страхової компанії в розрізі видів її діяльності в результаті 

існування асиметрії інформації. Обґрунтовано необхідність поділу всіх таких 

суперечностей на дві групи: а) суперечності, породжені конфліктом інтересів між 

сторонами договору страхування; б) суперечності, породжені конфліктом інтересів 

принципал-агент. Це дало можливість розробити шляхи подолання асиметрії 

інформації між основними стейкхолдерами страхової компанії в розрізі цих груп 
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суперечностей з метою зниження агентських й трансакційних витрат та збільшення 

її вартості. 

Обґрунтовано, що з позиції вартісно-орієнтованого управління для страхових 

компаній найефективнішою буде дивізіональна структура управління, побудована 

на регіональному принципі. Така структура дасть можливість досягти постійної 

присутності страховика у різних регіонах країни, а відповідно збільшити обсяги 

продажів страхових послуг за рахунок зростання кількості контактів з потенційними 

страхувальниками, розширити географію місцезнаходження застрахованих об’єктів, 

тим самим знизивши ймовірність виникнення кумуляції збитку, а також 

диверсифікувати страховий портфель компанії за видами та об’єктами страхування, 

забезпечивши досягнення його планових якісних та кількісних характеристик. 

Ключові слова: вартість страхової компанії, вартісно-орієнтоване управління, 

страховий ринок, стейкхолдери, методи оцінювання вартості, капітал, страховий 

портфель, бізнес-процеси, діджиталізація, асиметрія інформації. 

 

ABSTRACT 

 

Baranov A.L. Value of an insurance company: theoretical and methodological 

dominant of formation and management. – Qualification Scientific Work on the rights of 

Manuscript. 

Dissertation for the Academic Degree of Doctor of Economic sciences by specialty 

08.00.08 «Money, Finance and Credit». – Kyiv National Economic University named after 

Vadym Hetman, Kyiv, 2019. 

A dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological 

foundations of the theory of value of the insurance company, the driving forces of its 

formation and the substantiation of practical recommendations for the implementation of a 

value-oriented approach to the management of the company, taking into account the 

peculiarities of the functioning of the insurance market of Ukraine. 

The use of the results obtained in the study contributes to improvement of the 

management of insurance companies in the context of integration of the domestic 
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insurance market into the global financial environment. At the same time, the approaches 

to formation of conceptual foundations of the theory of value of an insurance company, 

defining the driving forces of its formation, substantiation of specifics of its value 

evaluation as well as expediency of applying value-oriented management by domestic 

insurance companies, offered and developed during the research, allow to increase their 

efficiency, also to ensure the progressive development of the Ukrainian insurance market. 

The thesis identified the theoretical basis of disclosing the nature and purpose of 

insurance companies. The scientific disengagement among the terms ―insurer‖, ―insurance 

organization‖, ―insurance company‖ and ―insurance company (insurance corporation)‖ 

was marked. The interpretation of an insurance company (corporation) as a form of 

insurance business organization, constituted in the form of joint stock company, created by 

combining the capitals of its owners with the aim of providing financial services through 

selling contracts of insurance protection to potential insureds on the insurance market for 

financial or other gains to its owners was improved. 

The research on the institutional features of the formation and development of 

insurance institutions allowed justify their impact on the organization of insurance 

companies. Namely, the need of public recognition that goes beyond state regulation and 

supervision; legitimacy of their establishment by joining together the capitals of their 

owners, functioning due to organizational and legal form of joint stock companies, entry 

the State Register of financial institutions, obtain a license for each type of insurance 

planned to provide; mobilization, transfer and investment of financial resources; 

management of social risks in the form of insurance protection of the population in case of 

death, accidents, disability, the attainment of retirement age of the citizens. 

The author has interpreted the value of an insurance company as the monetary 

equivalent of the utility that the company creates for all its stakeholders in implementing 

operational, investment and financial activities, as well as the value of the pool of tangible 

and intangible assets that it owns. The specific social purpose of the value of an insurance 

company lies in creating the conditions for the effective functioning of the insurer and thus 

increasing the value of the company in frames of financial relations. The features of the 

insurance company as a specific object to be purchased and sold are distinguished: 
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investment good; an integral property complex that can be sold as a whole or as separate 

constituents; the need for it depends on the efficiency of well-established business 

processes; financial intermediary; owns a large client database; insurance business is 

licensed. 

The value of an insurance company cannot exist by itself. It depends on the 

economic interests of the various stakeholders, who, by their decisions, effect its formation 

and evaluation, or carry out its own assessment, or make management decisions based on 

its size etc. All stakeholders of an insurance company, while having their own interests in 

it, expect to receive the beneficial effect of its activities, that is, to meet their own needs. It 

is substantiated that slight on the value of an insurance company in the context of 

combining simultaneously two forms of its manifestation: the utility it brings and the value 

of assets it possesses - will allow to see a holistic picture of those economic relations that 

are formed in the process of formation, evaluation and management of the value of the 

insurer. 

The system of management of an insurance company using a value-based approach, 

which includes the following elements: management and control systems, methods, 

functions and principles of influence of one on another, as well as the ultimate purpose and 

specific tasks of management is investigated. The value of the insurer is both the result and 

the measure of its activity, and the object influenced by the entities and the purpose of 

managing the company. 

The driving forces, which form the value of an insurance company, identified 

through the construction of a value factors tree. They directly influence its formation, are 

understandable and easy to measure, reflect both current activities and long-term growth 

prospects, establish causal relationships with business processes and value at company 

level. 

A system of valuation of an insurance company is built. It includes sources of 

information, assurance of the valuation process, principles, specifics of the insurance 

business, economic interests of stakeholders, types and factors of value formation, value -

based indicators, approaches, methods and models of valuation, as well as directions of 

using their results. The use of the method of discounting cash flow for equity capital 
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among methods of income approach, industry ratios - among comparative, net assets - 

among the expenditures is substantiated. To determine the total value of an insurer, it is 

suggested to take into account the results obtained by each method, using the following 

weighting factors: for the income approach - 50%, for the comparative - 25%, for the 

expenditure - 25%. 

The author alleged that it is advisable to consider the cash flow of the insurance 

business as a whole, not disaggregated by type of activity and interpreted it as a balance of 

cash inflows and outflows of the company per specific unit of time. It is substantiated that 

the cash flow from the insurance business conventionally consists of 2 parts, one of which 

describes the effective part of the activity of the insurance company - the financial result 

from different activities for a certain period, and the second reflects changes in capital and 

liabilities within the same period. A considerable part of the insurance company's cash 

flow goes to the formation of insurance reserves, but they are not withdrawn from 

circulation and cannot be considered as a lost opportunity, they are invested in certain 

assets in the amounts prescribed by the law. 

The author has defined the essence of capital and substantiated its influence on the 

formation of the value of an insurance company. It is proved that the capital structure of 

the company should help to maximize its value by taking advantage of equity and debt 

capital, since there is no real need for lending capital. 

Approaches to the formation of the insurer’s capital structure due to increasing the 

share and reducing the cost of debt capital, which is to minimize the costs of doing 

business, are investigated. It has been substantiated that the cost of raising this capital 

should be determined precisely from the point of view of the cost of its formation and 

maintenance, i.e. as the price paid by the insurer for its raising. Such costs will be 

acquisition, collection and liquidation costs, as well as other costs related to the cost of 

selling insurance services. All costs other than liquidation depends on the amount of 

insurance, i.e. the value of the insurance portfolio. Liquidation costs directly related to the 

amount of insurance payments, which is accidental in nature, since it depends on the 

frequency of occurrence of insured events and the mathematical expectation of the loss 

ratio. 
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The main purpose of the capital formation of the insurer is determined to be 

sufficient to finance the acquisition of the necessary assets, the fulfillment of all legal 

requirements regarding own and debt capital, as well as optimization of its structure from 

the point of view of ensuring the conditions for its further effective use and fulfillment of 

insurance obligations. 

The necessity of dividing the investment activity of an insurance company into two 

separate components is proved: actually investment and the part of the investment activity 

that should be classified as operating activities. Such separation is caused by the different 

types of capital used to make such investments. 

The author substantiated the need to classify the types of risks of an insurance 

company to extract from existing such a classification attribute as management tools 

(internal and external risks, insurance risks and risks related to insurance activities). From 

the standpoint of such risk management tools, specific approaches to their identification 

and assessment, it is proposed to distinguish two functional blocks: the internal and 

external risk management unit, as well as the insurance and risk management unit. The 

methods of influencing insurance risks and risks associated with insurance activities 

include the transformation of risks (implementation of legal and financial preventive 

measures), their transfer (transfer of risks to reinsurance or distribution at the stage of their 

assessment in frames of an insurance or reinsurance pool) and their financing (formation 

of insurance and free reserves, creation of other elements of equity). 

Creation a detailed billing system ensures that for each risk that is accepted to be 

insured, a pricing takes into account only its individual characteristics and the possibility 

of an insured event. That is, all further activities of the insurance company depend on a 

properly determined amount of payment for insurance risk. This amount affects the 

amount of the net premium deducted from the unearned premium reserve and the amount 

of burden that should cover the costs of doing business. With the help of the tariff system, 

an insurance company can influence the price and offer of its services, the size and 

structure of its insurance portfolio, which in turn provides the required sales volume and 

financial result. 
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It is proved, that the insurance portfolio is the main asset of any insurance company, 

the quintessence of its value. For investors, the insurer is attractive, above all, as a 

company with an insurance portfolio (a certain set of insurance contracts, a certain set of 

insurance objects and, most important, a certain set of insureds, who bring insurance 

premiums), and secondly – as an owner of current or non-current assets. Accordingly, the 

larger the insurance portfolio a company has, the higher its value will be. 

It is substantiated that the purpose of managing an insurance portfolio in frames of 

the value-oriented approach should not be the formation of a fully balanced portfolio, but a 

constant increase of its quantitative indicators, while improving the quality characteristics. 

Such transformation of purpose will allow to increase other financial and non-financial 

indicators of activity of an insurance company and to achieve balance of interests of all 

stakeholders. 

Management of the insurance portfolio associated with the problem of choosing the 

types of insurance that the company appropriates to do. An important criterion in this 

deciding is the ratio between the size of the profit and the risk within each type of 

insurance. However, there are other reasons that influence this choice, including sales 

channels, the possibility of cross-sales, expansion of customer base, the correlation 

between risk and so on. 

Proved that insurers while implementing the value-oriented approach must take into 

account factors, which contribute to the dissemination and development of the digitization. 

The structural-logical model of the insurance company in terms of digitization has 

been developed. It includes the entire chain of transformations that takes place in the 

company, starting from the definition of the factors contributing to the dissemination and 

development of digitization; the types of specific innovations applied by insurance 

companies, the business processes, which are directly affected, the consequences and 

benefits of digitization for the insurance business. 

The structural-logical model of conflict of interest among the main stakeholders of 

an insurance company in terms of its activities arising from information asymmetry has 

been formed. The necessity of allocation of such contradictions into two groups is 

justified: a) the contradictions generated by the conflict of interest between the parties to 
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the insurance contract; b) contradictions arising from the conflict of interest of the 

principal-agent. This made it possible to work out the ways of overcoming asymmetry of 

information among the main stakeholders of the company in the context of these groups of 

contradictions have been developed in order to reduce both agency expenditures and 

transaction costs and thus to increase its value. 

It is proved that from the position of value-based management for the insurance 

companies the most effective is the divisive management structure based on the regional 

principle. Such structure will allow achieving a constant presence of the insurer in 

different regions of the country, and accordingly increase the sales of insurance services 

by increasing the number of contacts with potential insureds, expanding the geography of 

location of insured objects. Thereby reducing the likelihood of loss accumulation, as well 

as diversify the insurance portfolio of a company by types and objects of insurance, 

ensuring its planned qualitative and quantitative characteristics. 

Keywords: value of an insurance company, value-based management, insurance 

market, stakeholders, methods of valuation, capital, insurance portfolio, business 

processes, digitization, asymmetry of information. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Посилення конкуренції на страховому ринку, активізація 

процесів злиття та поглинання, трансформація державного нагляду за діяльністю 

страховиків, суцільна діджиталізація економіки зумовили потребу у пошуку нових 

концепцій і методологічних підходів до управління страховими компаніями та 

розробленні інноваційних моделей ведення страхового бізнесу. В умовах 

динамічного зростання світового страхового ринку на страхові компанії покладено 

важливу роль у зниженні ступеня ризику домогосподарств та фірм, відшкодуванні 

завданих збитків своїм клієнтам, а також забезпеченні соціально-економічного 

розвитку кожної держави. 

Домінуючою в світовій теорії та практиці менеджменту компаній, в тому числі 

й страховиків, є концепція вартісно-орієнтованого менеджменту (Value-based 

management), яка змінила традиційні погляди на мету й результат управління 

компанією. Поступово стає загальновизнаною ідея, що основна мета управління 

страховою компанією полягає у максимізації її вартості. Специфічне суспільне 

призначення вартості полягає в тому, що в процесі фінансових відносин 

створюються умови для ефективного функціонування страховика й тим самим 

уможливлюється зростання вартості страхової компанії. Постійне зростання цієї 

вартості задовольняє інтереси всіх стейкхолдерів та відображає привабливість 

компанії для потенційних інвесторів. Це зумовлює потребу в запровадженні 

вартісно-орієнтованого підходу до управління, націленого на досягнення 

страховиками стратегічних цілей, на формування їх конкурентних переваг, на 

впровадження інноваційних проектів і технологій, котрі дають змогу формувати 

додаткову вартість. 

Перехід на управління, орієнтоване на максимізацію вартості, потребує повної 

зміни філософії управління страховою компанією, формування нового способу 

мислення її персоналу, перебудови організаційної структури, вдосконалення 

основних бізнес-процесів, а також розроблення методичних підходів, що дадуть 

змогу вимірювати вартість компанії. Все це демонструє значущість проблеми та 
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потребує активізації наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення 

концептуальних засад теорії вартості страхової компанії, методології та практики її 

формування та управління нею. 

Окремі аспекти теорії та практики страхування, специфіки організації 

страхового бізнесу та функціонування страхових компаній знайшли своє 

відображення у працях західних вчених: Дж. Акерлофа, Д. Бланда, З. Боді, Р. Колба, 

Т. Мака, А. Манеса, Р. Мертона, В. Нордхауса, Д. Норта, К. Пфайффера, 

Р. Родрігеса, Дж. Стігліца, Дж. Хемптона та ін., а також у працях багатьох 

вітчизняних учених та науковців ближнього зарубіжжя: В. Базилевича, В. Баранової, 

О. Барановського, Н. Внукової, К. Воблого, О. Вовчак, О. Гаманкової, Т. Гварліані, 

Т. Говорушко, О. Кнейслер, О. Козьменко, Г. Кравчук, М. Крупки, М. Мниха, 

Н. Нагайчук, Л. Нечипорук, Л. Орланюк-Малицької, С. Осадця, Р. Пікус, 

Н. Приказюк, С. Реверчука, Н. Ткаченко, К. Турбіної, Т. Федорової, Г. Чернової, 

В. Шахова, Л. Шірінян, Т. Яворської та ін. 

Питання формування та управління вартістю корпорацій різних сфер бізнесу 

були в центрі уваги провідних західних економістів – Г. Арнольда, П. Боєра, 

А. Дамодарана, П. Дойля, Т. Коллера, Т. Коупленда, Дж. Мартіна, Дж. Мурріна, 

А. Раппапорта, Дж. Роша, М. Скотта, В. Петті, К. Уолша, Е. Хелферта та інших. Слід 

визнати і значимість досліджень вартості низки вчених із країн ближнього 

зарубіжжя – С. Валдайцева, Д. Волкова, А. Грязнової, І. Івашковської, В. Рутгайзера 

та інших. Проблематика вартісно-орієнтованого менеджменту та його 

інституціоналізації в Україні розглядалася в працях І. Бланка, А. Буряченка, 

І. Васильчук, О. Давидова, І. Івасіва, Н. Мамонтової, О. Мендрула, Т. Момот, 

Т. Паєнтко, В. Савчука, О. Терещенка, Н. Шевчук та ін. 

Віддаючи належне доробку вчених у цій сфері, варто зауважити, що в Україні 

досі відсутні праці, присвячені комплексному дослідженню проблем страхового 

бізнесу в контексті вартісно-орієнтованого менеджменту, а наявні розробки 

стосуються здебільшого питань управління вартістю банків та інших нефінансових 

компаній без врахування специфіки страхування. Зокрема, потребують поглибленої 

розробки теоретичні і практичні питання трактування сутності, визначення 
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рушійних сил формування, обґрунтування специфіки оцінювання вартості, 

удосконалення управлінських інструментів та організаційної структури страхової 

компанії. Більш ґрунтовного вивчення потребує концепція вартісно-орієнтованого 

менеджменту та доцільність її застосування вітчизняними страховими компаніями з 

метою підвищення ефективності та результативності їх діяльності, а також 

поступального розвитку страхового ринку України. 

Актуальність зазначених проблем та їх практична значимість, необхідність 

комплексного дослідження теоретико-методологічних засад вартості страхової 

компанії, домінант її формування та управління зумовили вибір теми дисертаційної 

роботи, визначили мету, завдання, логіку та зміст дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри страхування 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

за темами: «Напрямки розвитку страхового сектору економіки України в умовах 

посилення глобалізаційних процесів» (державний реєстраційний номер 

0111U007428) та «Інноваційні напрямки розвитку страхового сектору України» 

(державний реєстраційний номер 0116U001386). У межах тем автором розкрито 

теоретичні засади вартості страхової компанії, обґрунтовано запровадження 

вартісно-орієнтованого управління у страхову практику, виявлено рушійні сили 

формування вартості компанії, запропоновано підходи до її оцінювання, а також 

обґрунтовано напрями подальшого розвитку такого управління в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення теоретико-методологічних засад теорії вартості страхової компанії, 

рушійних сил її формування та обґрунтування практичних рекомендацій для 

запровадження вартісно-орієнтованого підходу в управління компанією з 

урахуванням особливостей функціонування страхового ринку України. 

Досягнення поставленої мети зумовило виконання наступних завдань: 

 уточнити сутність основних концепцій та теорій функціонування 

корпорацій, обґрунтувати доцільність розвитку страхових компаній у корпоративній 

формі; 
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 визначити інституційну природу страхової компанії, уточнити її 

трактування та особливості, обґрунтувати взаємозв’язок з поняттями «страховик», 

«страхова організація» та «страхове товариство»; 

 висвітлити еволюцію наукової думки та визначити економічну сутність 

вартості страхової компанії, її суспільне призначення; 

 сформувати методологічні засади застосування вартісно-орієнтованого 

підходу в управлінні страховою компанією; 

 виокремити фактори формування вартості страхової компанії; 

 розробити практичні рекомендації, направлені на адаптацію традиційних 

принципів, підходів та методів оцінювання вартості до страхових компаній; 

 уточнити сутність капіталу та визначити його вплив на вартість страхової 

компанії; 

 поглибити теоретико-методологічні підходи щодо формування та 

використання капіталу страхової компанії; 

 обґрунтувати роль управління ризиками та місце тарифної політики в 

системі управління вартістю страхової компанії; 

 оцінити вплив управління страховим портфелем на створення вартості 

компанії та розробити пропозиції щодо формування такої системи продажу 

страхових послуг, яка б забезпечила її зростання; 

 оцінити тенденції та визначити напрями розвитку вартісно-орієнтованого 

управління страховиком в умовах діджиталізації; 

 обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення вартісно-орієнтованого 

управління страховою компанією, спрямовані на підвищення транспарентності 

страхового ринку, зменшення асиметрії інформації та посилення відповідальності 

його учасників; 

 розробити пропозиції щодо формування організаційно-управлінської 

структури страховика найбільш придатної для нарощення його вартості. 

Об’єктом дослідження є вартість страхової компанії, її формування та 

управління нею. 
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Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають у процесі 

формування вартості страхової компанії та управління нею. 

Методи дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено 

загальнонаукові методи пізнання: поєднання діалектики та історизму – під час 

дослідження еволюції форм страхових інституцій, теоретичних поглядів на 

визначення вартості страхової компанії, концепцій вартісно-орієнтованого 

управління; методи наукової абстракції, індукції та дедукції, а також інші методи 

пізнання соціально-економічних явищ, об’єктів і процесів – для формулювання 

наукових положень і уточнення понятійного апарату щодо страхової компанії, її 

вартості, капіталу, основних бізнес-процесів; системного підходу – під час 

визначення засад формування та створення вартості страхової компанії при 

управлінні його бізнес-процесами; аналогії та кількісного і якісного порівняння – 

щодо оцінювання структури капіталу, інвестиційного та страхового портфеля 

вітчизняних страховиків порівняно зі страховиками інших країн; екстраполяції – 

при проекції зарубіжного досвіду на вітчизняну практику; аналізу та синтезу, 

графічні методи дослідження, економіко-статистичні методи збору та обробки 

інформації, зокрема вибіркові дослідження, групування, статистичні порівняння 

величин, трендовий аналіз, коефіцієнтний та відносних величин, економіко-

математичного моделювання та експертні оцінки – у процесі аналізу сучасного 

стану розвитку страхового ринку України, а також логічного узагальнення – при 

формулюванні висновків. 

Інформаційною базою дослідження є теоретичні та науково-практичні 

дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері вартісно-орієнтованого 

менеджменту, матеріали науково-практичних конференцій, монографічні 

дослідження та публікації в спеціальних періодичних виданнях з питань вартості 

страхової компанії, її оцінювання та управління, законодавчі та нормативно-правові 

документи України та країн Європейського Союзу в частині унормування діяльності 

страхових компаній, статистичні дані, аналітичні огляди та звіти Державної служби 

статистики України, Національного банку України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної 
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комісії з цінних паперів та фондового ринку, Світового банку, Європейської 

федерації страхування та перестрахування, Міжнародної асоціації страхових 

наглядів, матеріали об’єднань учасників страхового ринку України, інформаційно-

аналітичних видань, наукові розробки та звіти науково-дослідних установ, ресурси 

Internet, аналітичні розрахунки та результати особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теоретичних 

засад вартості страхової компанії та розробленні методологічних підходів, науково-

методичного інструментарію і практичних рекомендацій щодо її формування та 

запровадження вартісно-орієнтованого підходу в управління компанією, в 

результаті чого сформульовано основні положення, які визначають наукову новизну 

роботи: 

вперше: 

 розроблено концептуальні засади теорії вартості страхової компанії, 

сформовано її призначення та форми прояву з урахуванням особливостей 

функціонування страхового ринку України. Виокремлено рушійні сили її 

формування за допомогою побудови дерева факторів вартості через встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між факторами, бізнес-процесами та величиною 

вартості на рівні компанії. Інституціоналізація цих факторів у систему управління 

страховою компанією дозволить отримати: управлінські інструменти для 

збільшення її вартості, набір цільових нормативів для вимірювання створеної 

вартості, систему оцінювання діяльності внутрішніх та відокремлених структурних 

підрозділів; 

 структуровано систему вартісно-орієнтованого менеджменту в страхових 

компаніях з виділенням його об’єкта, суб’єктів, мети, функцій, методів, принципів 

та завдань, а також особливостей взаємозв’язку з інституціональними ознаками 

становлення та розвитку страхових інститутів. На цій основі обґрунтовано 

необхідність його запровадження у вітчизняну страхову практику. Це дасть 

можливість страховим компаніям впровадити стратегічне управління, інвестувати у 

найбільш ефективні та прибуткові проекти, впровадити інноваційні технології у 

діяльність компаній, підвищити їх капіталізацію, а також відстоювати соціальні 
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інтереси, такі як захист інтересів споживачів страхових послуг, підвищення 

страхової грамотності, захист навколишнього середовища; 

 розроблено структурно-логічну модель розвитку страхової компанії в 

умовах діджиталізації, яка включає у себе весь ланцюжок перетворень, що 

відбуваються в компанії: фактори, що сприяють поширенню та розвитку 

діджиталізації; види конкретних інновацій, що застосовуються страховими 

компаніями; бізнес-процеси, на які вони безпосередньо впливають; наслідки та 

переваги діджиталізації для страхового бізнесу. Впровадження інновацій 

страховиками призведе до удосконалення бізнес-процесів, які безпосередньо 

впливають на зростання їх вартості, здешевлення та спрощення запровадження 

вартісно-орієнтованого управління; 

 сформовано структурно-логічну модель конфлікту інтересів між 

основними стейкхолдерами страхової компанії в розрізі видів її діяльності в 

результаті існування асиметрії інформації. Обґрунтовано необхідність поділу всіх 

таких суперечностей на дві групи: а) суперечності, породжені конфліктом інтересів 

між сторонами договору страхування; б) суперечності, породжені конфліктом 

інтересів принципал-агент. Це дало можливість розробити шляхи подолання 

асиметрії інформації між основними стейкхолдерами страхової компанії в розрізі 

цих груп суперечностей з метою зниження агентських й трансакційних витрат та 

збільшення її вартості; 

удосконалено: 

 наукове розмежування понять «страховик», «страхова організація», 

«страхове товариство» та «страхова компанія», що дало можливість трактувати 

останню як форму організації страхового бізнесу у вигляді акціонерних товариств, 

що створюються шляхом поєднання капіталів їхніх власників з метою надання 

фінансових послуг у вигляді продажу контрактів з надання страхового захисту 

потенційним страхувальникам на страховому ринку для отримання фінансової чи 

іншої вигоди власниками. Такий підхід дозволить вибудувати єдиний зрозумілий 

для всіх понятійно-категоріальний апарат, який стосується основних учасників 

страхових відносин, уніфікувати підходи до розуміння економічної природи різних 
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страхових інституцій, описати їх в межах загальновживаних у науці та законодавстві 

понять, визначити місце кожної інституції в межах страхового ринку, а також 

закласти фундамент для розвитку страховиків у формі товариств взаємного 

страхування та кооперативів, державних і муніципальних товариств в Україні; 

 теоретичні підходи до розкриття природи взаємовідносин сторін договору 

страхування та принципу взаємної сумлінності в їх відносинах шляхом ідентифікації 

трансакційних витрат страхової компанії на кожному етапі взаємодії. Це дозволило 

обґрунтувати необхідність та способи зменшення таких витрат з метою управління 

такими відносинами, формування ефективних страхових інститутів, збільшення 

фінансових результатів та вартості страхової компанії; 

 теоретичні підходи до визначення вартості страхової компанії як 

грошового еквіваленту тієї корисності, яку створює компанія для всіх стейкхолдерів 

в процесі здійснення своєї операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей, а 

також тієї цінності сукупності матеріальних і нематеріальних активів, які вона має у 

своїй власності. На відміну від існуючих напрацювань, таке трактування враховує 

одночасно обидві форми прояву вартості в процесі її оцінювання та можливість її 

формування всіма видами діяльності компанії. Це дозволило сформувати цілісну 

картину тих фінансових відносин, що складаються в процесі формування, 

оцінювання та управління вартістю страховика між його стейкхолдерами; 

 наукові засади формування системи оцінювання вартості страхової 

компанії, яка включає джерела інформації, забезпечення процесу оцінювання, 

принципи, специфіку страхового бізнесу, економічні інтереси стейкхолдерів, види 

та фактори формування вартості, вартісно-орієнтовані показники, підходи, методи й 

моделі оцінювання, а також напрямки використання їх результатів. Обґрунтовано 

підходи до адаптації окремих моделей оцінювання до специфіки визначення 

вартості страхової компанії. Це дало можливість запропонувати дієвий 

інструментарій оцінювання вартості для запровадження вартісно-орієнтованого 

підходу в управління страховою компанією; 

набули подальшого розвитку: 
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 науково-методичний підхід щодо формування такої структури капіталу 

страховика, яка на відміну від інших підходів має ґрунтуватися на збільшенні частки 

та зниженні вартості залученого капіталу, що полягає у мінімізації витрат на 

ведення справи: аквізиційних, інкасаційних, ліквідаційних, інших витрат, що 

належать до собівартості реалізації страхових послуг. Це дозволить забезпечити 

фінансову стійкість та незалежність, достатній рівень платоспроможності та 

прирощення вартості компанії; 

 науковий підхід щодо обґрунтування розподілу інвестиційної діяльності 

страхової компанії на дві окремі складові: власне інвестиційну та частину 

інвестиційної діяльності, яку слід віднести до операційної діяльності. Такий поділ 

обґрунтовано на основі виокремлення видів капіталу, які використовуються для 

здійснення інвестицій. Це дало можливість точніше розмежувати грошові потоки, 

що генеруються різними видами діяльності страхової компанії; 

 обґрунтування необхідності класифікації видів ризиків страхової компанії 

за рахунок виділення, додатково до існуючих, такої класифікаційної ознаки як 

інструментарій управління (ризики внутрішнього й зовнішнього середовища, 

страхові ризики й ризики, пов’язані зі страховою діяльністю). Це дозволило 

систематизувати множину ризиків, врахувати їх специфіку та обґрунтувати з точки 

зору вартісно-орієнтованого управління методи впливу на останню групу ризиків: 

трансформація (здійснення превентивних заходів), трансфер (перестрахування та 

співстрахування) та фінансування (створення страхових та вільних резервів); 

 трактування страхового портфеля як головного активу страхової компанії, 

що цікавить інвесторів, насамперед, як певна сукупність договорів страхування, 

певна сукупність об’єктів страхування і, найголовніше, певна сукупність 

страхувальників, що приносять надходження у вигляді страхових премій. 

Обґрунтовано, що метою управління страховим портфелем в рамках вартісно-

орієнтованого підходу має бути не формування повністю збалансованого портфеля, 

а постійне збільшення його кількісних показників з одночасним покращенням 

якісних характеристик. Така трансформація мети дозволить збільшити інші 
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фінансові й нефінансові показники діяльності страхової компанії та досягнути 

балансування інтересів усіх стейкхолдерів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні науково 

обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на застосування вартісно-орієнтованого 

підходу в управлінні страховою компанією. Використання результатів 

дисертаційного дослідження дає можливість підвищити капіталізацію страхового 

ринку України, сприяє впровадженню інновацій в діяльність компаній, дає змогу 

вітчизняним страховикам застосовувати вартісно-орієнтоване управління. Окремі 

положення та пропозиції, сформульовані у дисертаційній роботі, були використані: 

 Департаментом з питань фінансового та економічного розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України в нормотворчій діяльності в частині 

розроблення концепції трансакційних витрат страхової компанії, характеристики 

інституціональних ознак становлення та розвитку страхових інститутів, а також 

обґрунтування їх впливу на створення та функціонування страхових компаній 

(довідка від 05.11.2019 р.); 

 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг щодо застосування вартісно-орієнтованого підходу в 

управлінні страховими компаніями у частині оцінювання їх вартості методами 

дисконтування грошового потоку на власний капітал, ринку капіталу, угод, 

галузевих коефіцієнтів та врахування менеджерами при управлінні економічних 

інтересів всіх стейкхолдерів компанії у процесі підготовки проекту Вимог до 

інформації, що стосується обов’язкового аудиту або огляду проміжної фінансової 

інформації, та вимог до додаткових звітів суб’єктів аудиторської діяльності, які 

подаються до Нацкомфінпослуг (довідка № 25369/12-12 від 22.11.2019 р.); 

 Асоціацією «Страховий бізнес» при здійсненні практичних заходів, що 

спрямовані на подолання асиметрії інформації між основними стейкхолдерами 

страхових компаній-членів Асоціації (довідка № 1-182 від 11.09.2019 р.); 

 Українською Асоціацією Інвестиційного Бізнесу, зокрема, при формуванні 

її позиції щодо формування диверсифікованого та прибуткового інвестиційного 
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портфеля страховими компаніями для максимізації їх вартості (довідка № 117/1 від 

30.10.2019 р.); 

 ПАТ «СК «Українська страхова група» щодо визначення основних 

рушійних сил, які формують його вартість, у процесі використання вартісно-

орієнтованого підходу в управлінні страховою компанією (довідка № 03/4972 від 

26.09.2019 р.); 

 ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» в практичній діяльності в 

частині методичних підходів до оцінювання його вартості, а також формування 

структури капіталу, яка повинна сприяти її максимізації (довідка № 7965-1 від 

04.09.2019 р.). 

Теоретичні положення докторської дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін 

«Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Фінансовий менеджмент у 

страховій компанії», «Фінансове забезпечення страхових зобов’язань» та «Вартісно-

орієнтоване управління страховою компанією» за програмами підготовки бакалаврів 

та магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

відповідного фахового спрямування (довідка від 17.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним і 

завершеним науковим дослідженням. Теоретичні положення, розробки прикладного 

характеру, висновки та пропозиції, викладені у дисертації та винесені на захист, 

отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використані та містяться лише ті напрацювання, які є 

результатом особистої роботи здобувача. Внесок автора у наукові праці, 

опубліковані у співавторстві, наведені у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та практичні 

результати дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали схвальну оцінку 

на 27 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і форумах: 

«Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку» 

(м. Київ, 7 грудня 2011 р.); «Страховий ринок України в умовах фінансової 
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глобалізації» (м. Київ, 10-12 жовтня 2012 р.); «Фінансовий механізм вирішення 

глобальних проблем: попередження економічних криз» (м. Дніпропетровськ, 20-21 

вересня 2012 р.); «Економіка підприємства: теорія і практика» (м. Київ, 12 жовтня 

2012 р.); «Страховий ринок: потенціал розвитку в умовах економічної 

нестабільності» (м. Київ, 6-7 грудня 2012 р.); «Підприємницька діяльність в Україні: 

проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, 27 червня 2013 р.); «Формування 

єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (м. Тернопіль, 

23-24 квітня 2013 р.); «Страховые интересы современного общества и их 

обеспечение» (м. Саратов, 5-7 червня 2013 р.); «Математическое моделирование в 

экономике, страховании и управлении рисками» (м. Саратов, 5-8 листопада 2013 р.); 

«Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи» (м. 

Київ, 7 листопада 2013 р.); «Фінансова інфраструктура України: проблеми та 

напрямки розвитку» (м. Київ, 15 листопада 2013 р.); «Реформування економіки 

України: стан та перспективи» (м. Київ, 29 листопада 2013 р.); «Тенденції та 

стратегії забезпечення сталого розвитку страхового ринку України» (м. Київ, 

12 грудня 2013 р.); «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації» 

(м. Київ, 10 квітня 2014 р.); «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство» 

(м. Київ, 12 червня 2014 р.); «Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних 

умовах» (м. Київ, 4 грудня 2014 р.); «Инновационная экономика в условиях 

глобализации: современные тенденции и перспективы» (м. Мінськ, 16-17 квітня 

2015 р.); «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та 

перспективи розвитку» (м. Тернопіль, 12-13 листопада 2015 р.); «Інноваційні 

напрямки розвитку страхового ринку України» (м. Київ, 19-20 квітня 2016 р.); 

«Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и 

перспективы» (м. Мінськ, 22 квітня 2016 р.); «Стратегические направления 

социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной 

экономики» (м. Мінськ, 29-30 вересня 2016 р.); «Європейський вектор розвитку 

страхового ринку України» (м. Київ, 1-2 грудня 2016 р.); «Трансформація 

фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у 

майбутнє» (м. Ірпінь, 30 жовтня 2017 р.); «Информационное общество: проблемы 
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правовых, экономических и социально-гуманитарных наук» (м. Могильов, 5 квітня 

2018 р.); «Страховий ринок України на шляху євроінте-грації» (м. Київ, 17-18 квітня 

2018 р.); «Проблеми розвитку фінансово-кредитної та страхової сфери регіону: 

досвід Польщі, України та Білорусі» (м. Львів, 6 грудня 2018 р.); «Информационное 

общество: проблемы правовых, экономи-ческих и социально-гуманитарных наук» 

(м. Могильов, 16 травня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 57 наукових праць 

загальним обсягом 47,9 друк. арк., з них: 1 одноосібна монографія; 1 підручник; 

1 навчальний посібник; 1 колективна монографія; 12 статей у наукових фахових 

виданнях України; 8 статей у наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз; 1 стаття у науковому виданні, що входить до 

міжнародних наукометричних баз; 2 статті у зарубіжних наукових виданнях; 

30 праць в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 410 сторінок, які містять 54 рисунки на 33 сторінках, 48 таблиць 

на 42 сторінках та 15 додатків на 38 сторінках. Список використаних джерел налічує 

417 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАРТОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

1.1. Сутність та призначення страхових компаній 

 

У час трансформаційної зміни суспільства, пов’язаної з переходом до 

інформаційної цивілізації, та збільшенням загроз від стихійних лих, локальних 

військових конфліктів, терористичних атак та ін. для всіх стає ще більш очевидним, 

що ігнорувати ризики в своїй діяльності неможливо, бо це може призвести до 

смертей, каліцтв, травм, банкрутств, недоотримання прибутків тощо. Все це змушує 

суспільство шукати шляхи й форми захисту та безпеки життєдіяльності, зокрема, 

«через інститут страхування, вимагає зміни парадигмального підходу до 

теоретичного осмислення економічної природи страхування та пошуку нових 

засобів і механізмів його (страхування) реалізації» [18]. 

Ми цілком поділяємо думку В.Д. Базилевича, який зазначає, що «суспільство 

усвідомлює значущість страхування не тільки для власне застрахованої особи, а й 

для суспільства в цілому, адже страхова сфера економічної діяльності по праву 

може вважатися імунною системою економіки подібно до того, як грошова система 

вважається кровоносною системою» [18]. 

Одним з двох основних учасників страхових відносин є страховик. Це 

унікальна інституція, яка реалізує свою діяльність в ризиковому середовищі та 

свідомо погоджується на додаткову кумуляцію ризиків інших суб’єктів 

господарювання за окрему плату. Від її ефективної діяльності залежить якість 

страхового покриття, що нею надається. Саме тому страхова наука має приділяти 

значну увагу розробленню теоретичної бази, методології та інструментарію, які б 

описали, обґрунтували та дали практичні рекомендації щодо вдосконалення 

діяльності страховиків та виконання ними тієї важливої ролі, яку вони здійснюють в 

суспільстві та економіці будь-якої країни. 

Дослідженню страхової інституції присвячено не так багато наукових праць, 

як, наприклад, окремим видам страхування або бізнес-процесам. У вітчизняній 
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науковій літературі до цього часу можна зустріти низку різноманітних дефініцій: на 

рівні з терміном «страховик» вживаються терміни «страхове товариство», «страхова 

організація», «страхова компанія», «страхова корпорація» тощо. Причому іноді ці 

терміни вживаються як синоніми, а іноді – як різні поняття. Така різноманітність 

дефініцій, що використовуються в страховій науці, породжує, на нашу думку, 

проблеми загальнометодологічного характеру та ускладнює їх розуміння з боку 

іноземних науковців та практиків. 

В ЗУ «Про страхування» зазначається, що слова «страховик», «страхова 

компанія», «страхова організація» та похідні від них дозволяється використовувати 

у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової 

діяльності [273, ст. 2]. Таким чином відсутність єдиних підходів до понятійного 

апарату закріплена на законодавчому рівні. Комплексно ці питання у вітчизняних 

наукових колах майже ніхто не досліджував, незважаючи на те, що страховики 

разом зі страхувальниками є основними суб’єктами страхових відносин. У своїх 

працях, присвячених страхуванню в цілому, більшість науковців розглядають 

страховиків як фінансові установи, що надають страхові послуги, керуючись при 

цьому визначенням, закріпленим ЗУ «Про страхування». 

Поняття «страховик» також використовується багатьма іноземними та 

вітчизняними вченими: О.П. Архіповим, Д. Бландом, О.Д. Вовчак, А. Манесом, 

Н.Г. Нагайчук, С.С. Осадцем, А.А. Супруном, Я.П. Шумелдою та іншими (Додаток 

А). Проте, паралельно з цим поняттям вони також вживають інші поняття. 

О.Д. Вовчак як синоніми розглядає поняття «страховик», «страхова компанія» і 

«страхове товариство», А. Манес – «страхова установа» і «страховик», 

Я.П. Шумелда – «страхове підприємство», «страхова компанія», «страхова 

організація» і цей список можна продовжити. Низка інших вчених, переважно 

зарубіжних (З. Боді, Дж. Ван Хорн, Дж. Вахович мл., Л.М. Клоченко, Р. Колб, 

Р. Мертон, Ф. Мишкін, Н.В. Приказюк, Р. Родрігес, Р.Т. Юлдашев), притримуються 

поняття «страхова компанія» (Додаток А). У працях вітчизняних та російських 

дослідників В.Д. Бігдаша, Н.М. Внукової, О.О. Гаманкової, Н.Д. Еріашвілі, 

Н.М. Нікуліної, Т.А. Ротової, Г.В. Чернової можна зустріти поняття «страхова 
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організація». В.А. Борисова та О.В. Огаренко використовують поняття «страхове 

товариство». 

Порівняльний аналіз визначень більшості вищезазначених науковців (Додаток 

А) показав, що суттєвих відмінностей між ними немає, навпаки низка науковців 

користуються окремими поняттями як синонімами. На нашу думку, це є не 

правильним, оскільки вони несуть різне змістовне навантаження, про що свідчить 

друге слово в їх назві. Слова «корпорація», «компанія», «товариство», 

«підприємство», «організація» тощо в назві дефініцій не можуть бути синонімами. 

Ми поділяємо думку російських дослідників О.В. Іншакова та Д.П. Фролова, що «у 

науковій мові не може бути синонімів. У цьому полягає її принципова відмінність 

від побутової, повсякденної мови. В науковій теорії кожному явищу має відповідати 

єдине поняття як завершений, визнаний і вкорінений результат синтезу його 

багатьох визначень» [157]. 

У Додатку А наведено визначення поняття «страховик», яке пропонується 

ст. 2 ЗУ «Про страхування», яка має відповідну назву «Страховики». Крім цього, це 

визначення можна продовжити, оскільки в цій же статті далі йде мова про 

можливість здійснювати страхову діяльність в Україні безпосередньо страховикам-

нерезидентам за такими видами: 

 виключно із страхування ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, 

комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи 

супутники), у разі, якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з 

товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони 

транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв’язку з таким 

транспортуванням товарів; 

 перестрахування; 

 страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції стосовно: 

перестрахування, виключно із страхуванням ризиків, пов’язаних з морськими 

перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом 

(включаючи супутники), у разі, якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, 

пов’язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони 
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транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв’язку з таким 

транспортуванням товарів; 

 допоміжні послуги із страхування, такі як консультаційні послуги, оцінка 

актуарного ризику та задоволення претензій [273, ст. 2]. 

Таким чином в Україні страховики можуть працювати у вигляді страховиків-

резидентів, філій страховиків-нерезидентів і безпосередньо страховиків-

нерезидентів. Лише щодо останніх є обмеження за видами страхування, якими вони 

можуть займатися на території України. Це все стосується лише юрисдикції 

відповідних інституцій, але не розкриває їх природи. Всі вони надають страхові 

послуги, різним для них буде лише статус юридичної особи та місце реєстрації. 

Також в ст. 2 ЗУ «Про страхування» наводиться визначення страховиків-

нерезидентів, якими «вважаються фінансові установи, що створені та мають 

ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до законодавства тих 

іноземних держав, у яких вони зареєстровані» [273, ст. 2]. Оскільки всі ці три 

суб’єкти виконують роль «страховика» на території України, то їх сутність повинна 

розкриватися у відповідних визначеннях і бути єдиною для всіх трьох. 

Проаналізувавши визначення, наведені в ст. 2 ЗУ «Про страхування», можна 

виділити такі дві спільні риси всіх страховиків: 

 вони мають бути фінансовими установами або їх постійними 

представництвами. Згідно ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» фінансовими установами є юридичні особи, які надають 

одну чи декілька фінансових послуг та внесені до відповідного реєстру. Враховуючи 

те, що фінансовими можуть бути послуги у сфері страхування та у системі 

накопичувального пенсійного забезпечення, приходимо до такого висновку: 

страховики мають бути юридичними особами, які надають послуги у сфері 

страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення та внесені до 

реєстру фінансових установ; 

 вони повинні мати ліцензію на провадження страхової діяльності, 

отриману у встановленому законодавством порядку. 
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Також у визначенні страховиків-резидентів присутній перелік організаційно-

правових форм, у яких вони можуть бути створені, та теза про мінімальну кількість 

учасників. Оскільки ці вимоги стосуються тільки резидентів і не поширюються на 

нерезидентів та їх постійні представництва, то можемо зробити висновок про їх 

несуттєвість для трактування природи страховика загалом. Таким чином згідно ЗУ 

«Про страхування» страховиками можуть бути юридичні особи, які надають 

послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного 

забезпечення, внесені до реєстру фінансових установ та отримали ліцензію на 

провадження страхової діяльності у встановленому законодавством порядку. 

У ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» використовується поняття «фінансова установа». Згідно ст. 1 цього Закону 

«до фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 

компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального 

пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, 

виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо 

визначених законом, – інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових 

послуг» [279]. Варто відзначити також, що, наприклад, при визначенні терміну 

«банк» у Законі України «Про банки і банківську діяльність» [271] поняття 

«установа» не вживається. 

Для того щоб зрозуміти, що мається на увазі під поняттям «установа» 

звернемося до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Виявляється, що установа 

є однією з форм юридичної особи на рівні з товариством. Згідно ст. 83 ЦКУ 

«установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), 

які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна 

для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна [361]. Перед 

тим як більш детально проаналізувати це визначення, повернемося до визначення 

фінансової установи. З цього визначення слідує, що фінансова установа є 

юридичною особою, а це не повністю відповідає ст. 83 ЦКУ, оскільки формами 

юридичної особи є не тільки установи, але й товариства. Відбувається певна підміна 

понять. Отже, маємо протиріччя між між ЦКУ і ЗУ «Про фінансові послуги та 
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державне регулювання ринків фінансових послуг». Ще одним протиріччям, яке 

слідує з попереднього, є те, що і банки, і страховики, і інші «фінансові установи» 

створюються у певних організаційно-правових формах: повне товариство, 

командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, 

акціонерне товариство, – а це організаційно-правові форми товариств, а не установ. 

Тобто фінансові установи, як установи, не можуть бути створені у формі товариств. 

Щодо семантики поняття «установа», то А.Ф. Марахова, керуючись 

Словником української мови, визначає, що «установа – це орган, що виконує певні 

управлінські, культурно-освітні або соціально-побутові функції; це штат службовців 

з адміністрацією, що відає якою-небудь галуззю чи галузями народного 

господарства, торгівлі, культури, науки тощо, має самостійний кошторис або 

перебуває на державному бюджеті» [208]. Подібне визначення наводиться і в 

тлумачному словнику української мови: «установа – це організація (з певним 

штатом службовців і адміністрацією), що відає якою-небудь галуззю (галузями) 

народного господарства, торгівлі, культури, науки і працює в цій галузі (галузях); 

будинок, приміщення, де розташована така організація; місце роботи кого-небудь» 

[305, с. 497]. Таке трактування в українській мові цієї дефініції свідчить про те, що 

вона вживається не для позначення будь-якої підприємницької інституції, а для 

позначення державних організацій. Наприклад, часто вживаними є поняття: 

бюджетна установа, медична установа, освітня установа, культурна установа та ін. І 

навпаки досить рідко, крім ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг», ЗУ «Про страхування» та ін., вживаються поняття: 

банківська установа, страхова установа або інвестиційна установа. 

Повертаючись до самого визначення поняття «установа», можна виділити 

декілька цікавих аспектів. По-перше, установа створюється однією або кількома 

особами, тоді як на практиці зустрічаються фінансові компанії, які мають десятки, 

сотні й більше засновників. Як висновок, або фінансові компанії не можуть мати 

багато засновників, щоб відповідати змісту установи, або діючі вітчизняні компанії 

працюють не у правовому полі. По-друге, засновники не можуть брати участь в 

управлінні установою. Знову ж таки, таке твердження суперечить і практиці 
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страхового бізнесу, і здоровому глузду. Акціонери здійснюють управління 

страховиками і через обрання виконавчого органу управління, і наглядової ради, і 

ревізійної комісії, а іноді, особливо у вітчизняних умовах – безпосередньо 

управляють компанією. По-третє, такі установи створюються з метою, визначеною 

засновниками, за рахунок їх майна. Тобто фінансові компанії не можуть залучати 

кошти від інших суб’єктів економічної діяльності, а повинні працювати тільки з 

наявними ресурсами. Ця теза теж протирічить сучасним реаліям і суті фінансового 

посередництва як такого. Визначення дефініції «установа» в основному відповідає 

змісту державних або муніципальних організацій. 

Пояснюється таке протиріччя, на нашу думку, просто: підміною понять у 

законодавстві. Слід відзначити, що ЦКУ був прийнятий лише у 2003 р., тоді як ЗУ 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ЗУ 

«Про страхування» набагато раніше. Після прийняття ЦКУ потрібно було привести 

трактування дефініцій відповідних законів до трактування кодексу, але цього ніхто 

не зробив, в тому числі через складність проведення змін до законів через Верховну 

Раду України (ВРУ). 

Якщо проаналізувати наукові праці провідних вчених, особливо західних, то 

можна побачити, що ніхто не вживає дефініції «фінансова установа» або «страхова 

установа». Лише в окремих вітчизняних джерелах вони використовуються, але 

виключно тому, що науковцями приводяться визначення із законодавства. 

На нашу думку, не зважаючи на сталу вітчизняну практику використання 

словосполучення «фінансова установа» (майже 20 років) і в науковій, і в 

законодавчій літературі, вживати його не зовсім коректно. Виникають серйозні 

правові колізії в трактуванні цього поняття між ЦКУ та окремими законами, 

відбувається підміна понять на науковому рівні, ігнорується економічний 

категоріально-понятійний апарат, який використовується у західних країнах. 

Найширшим за своїм значенням є поняття «страховик». Воно акцентує увагу 

власне тільки на тій функції чи діяльності, яку виконує цей суб’єкт у фінансовій 

системі країни, не враховуючи специфіку країни реєстрації, особливостей 

організаційно-правових форм, відповідного законодавства країни тощо. З таких 
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позицій страховиком може бути будь-яка юридична особа, яка надає страхові 

послуги. Найбільш повно цю нашу тезу відображає визначення англійського 

дослідника Д. Бланда: «страховик – сторона договору страхування, яка несе 

зобов’язання з оплати вимог про страхове відшкодування, що виникають відповідно 

до цього договору» [311, с. 377]. Вітчизняні дослідники [99; 230; 317; 322; 378], які 

оперують поняттям «страховик», фактично розглядають його не так широко і в дуже 

тісній прив’язці до визначення, наведеного в ЗУ «Про страхування», про що 

свідчить трактування страховика як фінансової установи. Проте будь-який закон не 

має на меті розкриття економічної сутності відповідної інституції ринкової 

економіки. Закон має розкрити правову природу функціонування страховика як 

суб’єкта цивільних відносин, що вступає в контакт з іншими суб’єктами, 

переслідуючи на меті отримання певних економічних або соціальних вигод. 

Виходячи з цих міркувань, трактування страховика як фінансової установи не 

повністю розкриває його сутність, звужує предмет його дослідження, суперечить 

розумінню поняття «установа». 

Поняття «компанія», «організація» та «товариство» потребують сутнісного 

розмежування або обґрунтування того, що вони можуть використовуватися як 

синоніми. ЦКУ оперує поняттям «юридична особа», яке є основним для розуміння 

всіх наступних утворень. Однією з форм юридичної особи є товариства, які 

поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. З правових позицій в 

широкому розумінні товариство включає в себе господарські товариства всіх 

організаційно-правових форм, виробничі кооперативи та непідприємницькі 

товариства. Отже, ЦКУ, як і Господарський кодекс України (далу – ГКУ), не 

використовує поняття «компанія», переважно оперує поняттям «товариство» та у 

ГКУ згадується про організації як один з основних видів суб’єктів господарювання 

на рівні з громадянами, зареєстрованими як підприємці. 

Частково з аналізу відповідних статей ГКУ та ЦКУ можна зробити висновок 

про те, що зміст поняття «організація» ширший за зміст поняття «товариство», 

оскільки воно додатково може включати і державні, і комунальні підприємства. 

Згідно ст. 2 ЗУ «Про страхування» «в окремих випадках, встановлених 
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законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які 

створені і діють відповідно до цього Закону» [273, ст. 2]. Зміст цієї статті також 

підтверджує зроблений нами висновок, оскільки, як виняток, дозволяється 

створення страховика у вигляді державної організації на рівні з господарськими 

товариствами. Цієї позиції притримується і С.С. Осадець, який стверджує, що 

«товариства, як правило, не створюються, якщо єдиним інвестором є держава» [316, 

с. 34]. На практиці страхова організація може бути реалізована у будь-якій 

організаційно-правовій формі. Її власниками можуть виступати і фізичні, і юридичні 

особи, і держава, і муніципалітет тощо.  

Такі погляди на організацію переважають у вітчизняній та пострадянській 

науковій літературі в рамках виділення окремої науки «теорія організації». 

Б.З. Мільнер визначає організацію як «свідомо координоване соціальне утворення з 

визначеними межами, яке функціонує на відносно постійній основі для досягнення 

спільної мети або цілей [220, с. 28]. О.М. Демчук і Т.О. Єфремова розглядають 

організацію з двох позицій: 

 як явище. Організація – фізичне об’єднання реальних елементів для 

виконання мети; є середовищем діяльності менеджера; 

 як процес. Організація – сукупність дій, що ведуть до утворення і 

вдосконалення взаємозв’язків між частинами цілого [126, с. 53]. 

У західній літературі організації розглядаються як основний об’єкт науки 

«менеджмент». К. Ерроу розуміє під організацією «групу індивідів, що прагне 

досягти певних спільних цілей або, інакше кажучи, максимізувати цільову функцію» 

[391, с. 24]. Всесвітньовідомі фахівці з менеджменту М. Мескон, М. Альберт та 

Ф. Хедоурі вважають, що «певна група повинна відповідати декільком обов’язковим 

вимогам, щоб вважатися організацією. До них відносяться: 

1. Наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи; 

2. Наявність принаймні однієї мети (тобто бажаного кінцевого стану або 

результату), яку приймають як загальну всі члени даної групи; 

3. Наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти 

значимої для всіх мети [215, с. 19-20]. 
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В рамках управління страховим бізнесом С.С. Осадець під організацією 

розуміє «групу осіб, які взаємодіють між собою і за допомогою матеріальних, 

трудових, енергетичних, фінансових, інформаційних, правових та інших ресурсів 

прагнуть розв’язати проблеми, що стоять перед ними на шляху досягнення кінцевої 

мети» [316, с. 30]. 

Організація тлумачиться різними дослідниками дуже широко без прив’язки до 

форми власності або організаційно-правової форми бізнесу. Це можуть бути і 

господарські товариства, і державні організації, і муніципальні організації, і 

приватні підприємства тощо. «Важливою відмінною рисою державної компанії, з 

позиції фінансового менеджменту, є те, що в процесі формування фінансових 

ресурсів вона може розраховувати на державну підтримку (фінансування за рахунок 

бюджету, надання пільгових кредитів, одержання державних гарантій при залученні 

іноземних позик і т.п.)» [108, с. 11]. Також це стосується і муніципальних страхових 

організацій, які можуть розраховувати на фінансову підтримку муніципалітету. 

Практика існування державних і муніципальних страхових організацій в країнах 

світу свідчить про їх доцільність у «тих сферах і галузях економіки, де приватні 

страхові компанії … не мають достатнього комерційного інтересу, але при цьому 

існує потреба у страховому захисті» [266, с. 112]. Тобто управління діяльністю 

державних та муніципальних страхових організацій буде істотно відрізнятися від 

управління приватними компаніями: метою, завданнями, інструментами, 

організацією фінансових відносин і, як результат, підходами до оцінювання вартості 

таких інституцій. 

Можна провести паралелі між такими поняттями як «страховик» та «страхова 

організація». Остання акумулює, з однієї сторони, риси страховика, а з іншої – 

організації. Тобто під страховою організацією слід розуміти групу осіб, діяльність 

яких свідомо координується для надання страхових послуг клієнтам. 

Поняття «страхове товариство» і «страхова компанія» є вужчими за поняття 

«страхова організація», оскільки включають тільки приватні структури, але теж не 

можуть розглядатися як синоніми. С.С. Осадець з цього приводу зазначає: «не всі 

страховики набувають вигляду страхової компанії. … Водночас у багатьох країнах 
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до компаній не зараховують поширені там товариства взаємного страхування 

(ТВС)» [316, с. 34]. Учасники такого товариства за рахунок своїх внесків формують 

пайовий фонд, який також виступає і страховим, тобто вони одночасно є і 

власниками товариства, і його страхувальниками. Сума всіх збитків, що стануться 

протягом звітного періоду, розкладаються між усіма учасниками ТВС. Ще на 

початку XX ст. відомий вітчизняний науковець К.Г. Воблий писав: «прагнення 

організувати страхування можливо краще і дешевше для своїх членів – ось перша і 

остання мета взаємного страхування» [98, с. 40]. Поняття «компанія», як правило, 

використовують по відношенню до комерційних товариств, які переслідують на меті 

отримання прибутку. Відповідно ТВС не повинні розглядатися як страхові компанії, 

оскільки вони за своєю суттю є некомерційними товариствами. 

Проте, більш детальний аналіз літератури [328; 345; 365] показав, що на 

практиці можуть виникати ситуації, які вносять деякий дисбаланс у сформульовані 

нами теоретичні конструкції. По-перше, вітчизняні дослідники А.А. Чухно, 

П.М. Леоненко і П.І. Юхименко [365, с. 526] виділяють як окрему форму 

економічних організацій фінансову компанію на взаємних началах на рівні з 

приватнопідприємницькими фірмами, товариствами, корпораціями та 

некомерційними організаціями. На їхню думку, «фінансова компанія на взаємних 

началах – організація, клієнти якої на взаємних началах одночасно є і 

претендентами на залишковий дохід. Наприклад, права на залишковий дохід мають 

власники полісів взаємних страхових компаній …, за їх вимогою їм мають 

виплатити грошові суми, встановлені згідно із попередньо обговореними 

правилами» [365, с. 534]. Отже, якщо розглядати ТВС як фінансові компанії на 

взаємних началах, то це суперечить тезі про те, що некомерційні товариства не 

можуть бути компаніями. По-друге, В.І. Шевченко [345, с. 580-599], здійснюючи 

порівняльний міжкраїновий аналіз регулювання ринків страхових послуг, розглядає 

найкрупніші страхові компанії окремих країн, в тому числі ТВС. Виявляється, що не 

є рідкістю використання ТВС у своїх назвах слова «компанія». По-третє, російський 

дослідник Л.М. Клоченко, аналізуючи російську законодавчу базу на предмет 

можливості створення ТВС, приходить до цікавого висновку: «згідно з чинним 
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російським законодавством ТВС може бути створена у формі некомерційної 

організації, заснованої на членстві, за умови, що сфера його діяльності поширюється 

на страхування майна і майнових інтересів своїх членів. ТВС, предметом діяльності 

яких є страхування майна і майнових інтересів як своїх членів, так і осіб, які не є 

членами товариства, повинні бути створені у формі комерційної організації» [328, с. 

151-162]. Звичайно, це суперечить вітчизняному законодавству, оскільки в 

Тимчасовому положенні про товариство взаємного страхування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 01.02.1997 № 132 чітко 

визначено, що «страхувальниками товариства взаємного страхування можуть бути 

члени цього товариства – юридичні особи та дієздатні громадяни, якщо це 

передбачено його установчими документами [270]. Проте, в інших країнах протягом 

тривалого часу розвивалися так звані проміжні типи страхових організацій, які 

знаходилися між комерційними та некомерційними організаціями. Так, К.Г. Воблий 

[98, с. 40-43] писав про похідні форми від акціонерних товариств (чисто акціонерні 

товариства, в яких повноправними членами є тільки акціонери; акціонерні 

товариства, які визнають за страхувальниками право на участь в розподілі 

прибутків; товариства, які надають страхувальникам відомих категорій приймати 

участь в управлінні справами товариства; акціонерні товариства, що передбачають 

поступове погашення основного капіталу, іншими словами перехід від акціонерної 

форми до взаємної) і товариств взаємного страхування (ТВС, які, всупереч принципу 

чистої взаємності, надають право членства також іншим особам, крім 

страхувальників; ТВС, в яких право членства визнається не за всіма 

страхувальниками, а тільки за відомими категоріями; ТВС, де допускається 

множинність голосів; ТВС, в яких визнається право членства за всіма 

страхувальниками, при чому право тільки на один голос). 

На підставі аналізу зарубіжної наукової літератури та відповідної практики, 

можна зробити висновок про те, що ТВС можуть функціонувати як у формі 

комерційних, так і у формі некомерційних організацій. Якщо вони існують у формі 

комерційних організацій, то вони можуть відноситися до страхових компаній, якщо 

у формі некомерційних організацій – то до страхових товариств. Ця дискусія є 
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важливою для вітчизняних реалій, оскільки теорію функціонування ТВС майже 

ніхто в Україні детально не досліджує, а вітчизняна практика немає відповідних 

прикладів створення таких товариств. Законодавчою базою для розвитку ТВС в 

Україні є ст. 14 ЗУ «Про страхування» величиною в одне речення та Тимчасове 

положення про ТВС величиною в одну сторінку.  

Отже, поняття «страховик», «страхова організація», «страхове товариство» та 

«страхова компанія» не є синонімами і не можуть використовуватися в одному 

логічному ряду (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Співвідношення понять «страховик», «страхова організація», 

«страхове товариство» та «страхова компанія» 

Джерело: побудовано автором 

Кожне з них несе своє смислове навантаження і має використовуватися по 

відношенню до тих суб’єктів господарювання, яких воно стосується. Вітчизняна 

страхова наука фактично не розглядає такі страхові інституції, як ТВС, державні або 

муніципальні страхові організації. Це є однією з основних причин того, що 

вітчизняними науковцями ототожнюються дефініції «страхова організація», 

«страхове товариство» та «страхова компанія». Страховий ринок України 

представлений виключно приватними інституціями, а саме: страховими компаніями, 
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які не зацікавлені в розвитку інших інституцій, окрім себе, навіть якщо це шкодить 

розвитку всього ринку. Розмежування цих понять дасть можливість вибудувати 

єдиний зрозумілий для всіх понятійно-категоріальний апарат, який стосується одних 

із основних учасників страхових відносин, уніфікувати підходи до розуміння 

економічної природи різних страхових інституцій, а також описати їх в межах 

загальновживаних у науці та законодавстві понять. Вітчизняне законодавство, а 

саме: ГКУ, ЦКУ, ЗУ «Про страхування» та ін. – потребує значних змін з тим, щоб 

привести розуміння основних суб’єктів господарювання до спільних підходів. 

Запропонований нами підхід до розмежування понять, наведений на рис. 1.1, 

також дасть можливість активізувати розвиток теорії управління страховою 

компанією в цілому. Підходи до управління приватною страховою компанією, 

державною страховою компанією та ТВС будуть суттєво різнитися, не зважаючи на 

окремі спільні риси. Якщо ж розглядати страховика в якості об’єкта оцінювання, то 

відповідні алгоритми також будуть відрізнятися. Отже, вибір об’єкта оцінювання є 

досить важливим та визначає подальшу методологію його дослідження. 

Щодо поняття «страхова корпорація», то його використання у вітчизняній 

фаховій літературі досить обмежене [133; 166], незважаючи на усталену практику 

використання цієї дефініції, що підтверджується, зокрема, нормативними 

документами таких міжнародних організацій, як Комісії Європейських 

співтовариств, Організації Об’єднаних Націй (ООН), Міжнародного валютного 

фонду (МВФ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 

Світового банку (СБ). Профільний ЗУ «Про страхування» переважно оперує 

поняттям «страховик», а в ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» використовується поняття «страхові компанії». В 

окремих статтях вітчизняних науковців можна і у назві, і у тексті зустріти це 

поняття, але воно ними не розкривається, а просто використовується для позначення 

страховика. Не можна без з’ясування сутності такого суб’єкта, як страхова 

корпорація, бездумно використовувати його у своїх роботах. 

Аналіз багатьох джерел (Додаток Б) показав, що сучасні західні дослідники в 

переважній більшості оперують поняттями «корпорація» й «фірма» у відношенні до 
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суб’єктів господарювання різних сфер діяльності, у тому числі страхової. По-перше, 

у країнах англосаксонської правової системи поняття «корпорація» фактично 

застосовується як синонім юридичної особи [344, с. 21]. Воно використовується в 

нормативних актах і в економічній літературі. По-друге, в більшості європейських 

країн поняття «корпорація» зустрічається лише в економічній літературі. Це 

пояснюється особливостями правової системи відповідних країн. Крім цього, в 

західній економічній літературі зустрічається поняття «фірма», зокрема в роботах 

вчених-класиків або в роботах, присвячених дослідженню проблем менеджменту. 

Так, у відомому американському підручнику «Економікс: принципи, проблеми і 

політика» К.Р. Макконнелла і С.Л. Брю, що пережив більше 11 видань, вживаються і 

поняття «корпорація», і поняття «фірма». Під корпорацією американські дослідники 

розуміють «юридичний суб’єкт (юридичну особу), який отримав чартер влади штату 

або федерального уряду та відособлений від індивідів, чиєю власністю він 

являється» [203, с. 774], а під фірмою – організацію, «яка використовує ресурси для 

виробництва товару або послуги з метою отримання прибутку, яка володіє і 

управляє одним або декількома підприємствами» [203, с. 784]. Також поняття 

«фірма» використовується у класичній праці нобелівського лауреата з економіки 

1991 р. Р. Коуза, яка має відповідну назву – «Природа фірми» (1937 р.). «Фірма, 

таким чином, є система відносин, що виникають, коли спрямування ресурсів 

починає залежати від підприємця» [183, с. 44]. 

Корпорація розглядається в основному з правової точки зору як юридичний 

суб’єкт із законодавчо закріпленими ознаками (розподіл майна та відповідальності, 

відмежування від власників, обмежена відповідальність власників за зобов’язаннями 

корпорації тощо). Слід відмітити, що такий підхід є переважаючим у західній теорії 

та практиці. Проте не можна не відзначити ще один цікавий підхід, який наводиться 

у праці відомих американських вчених З. Боді та Р. Мертона «Фінанси». Вони, з 

однієї сторони, також трактують корпорацію як юридичну особу, а фірму – як 

«суб’єкт економічної діяльності (або, кажучи інакше, економічний суб’єкт), основна 

функція якого полягає у виробництві товарів або наданні послуг» [82, с. 18], проте у 

своєму тлумаченні вони йдуть далі й розглядають корпорацію як одну з складових 
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(прикладів) фірми. «Подібно домогосподарствам, фірми бувають самих різних форм 

і розмірів. На одному полюсі знаходяться невеликі майстерні, магазинчики і 

ресторани, що належать одній людині або є сімейним бізнесом; на іншому – 

гігантські корпорації, такі як Mitsubishi або General Motors, зі штатом, що 

складається з сотень і навіть тисяч людей, і величезною кількістю співвласників-

акціонерів» [82, с. 18]. Поняттям «фірма» вони намагаються охопити всіх 

економічних суб’єктів, які займаються підприємницькою діяльністю, від 

одноосібних володінь до гігантських корпорацій. 

На нашу думку, ці підходи не суперечать, а, навпаки, доповнюють один 

одного. Так, Ю. Брігхем та М. Ерхардт пишуть, що «існує три основні форми 

організації приватних фірм: 1) одноосібне володіння, 2) партнерство, або товариство 

і 3) корпорація» [90, с. 29]. Тим самим вони підтримують і думку З. Боді та 

Р. Мертона. Під поняттям «фірма» західні дослідники розуміють одночасно і певну 

абстрактну конструкцію, яка розглядається на рівні з домогосподарством і 

державою, основною функцією якої є використання ресурсів для виробництва 

товарів або послуг з метою отримання прибутку (такий підхід до розуміння можна 

зустріти у більшості економічних теорій), і конкретних реальних суб’єктів 

економічної діяльності, які працюють в економіці будь-якої країни (такий підхід до 

розуміння зустрічається в господарській та юридичній практиці). Таке авторське 

бачення об’єднує погляди західних вчених і дає можливість показати 

співвідношення між поняттями «страхова фірма» та «страхова корпорація». 

Вживаючи дефініцію «страхова фірма» ми розуміємо економічного суб’єкта, який 

надає страхові послуги для своїх клієнтів. Ця дефініція може використовуватися 

науковцями в контексті обґрунтування різних теорій та концепцій, де необхідно 

акцентувати увагу на призначенні цих інституцій, їх ролі у фінансовій системі 

країни тощо. Поняття «страхова корпорація» відповідно буде характеризувати 

страховика як юридичну особу, тобто інституцію, утворену у відповідній 

організаційно-правовій формі з певними правами та обов’язками. Вона може 

використовуватися в науковому, законодавчому, побутовому та бізнесовому 

контексті для ідентифікації основного учасника страхових відносин. Ця дефініція 
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буде характеризувати страховика і як юридичну особу, і як економічного суб’єкта. 

Тобто в подальшому для дослідження вартості такої інституції доцільно 

використовувати дефініцію «страхова корпорація», а не «страхова фірма». 

У Класифікації інституційних секторів економіки України (КІСЕ) визначено, 

що «основними видами юридичних осіб є корпорації (включаючи квазікорпорації), 

некомерційні організації, органи державного управління» [166, с. 7]. Під 

корпораціями автори КІСЕ розуміють всі організації, діяльність яких спрямована на 

отримання прибутку, а також уточнюють, що «у ринковій економіці корпорації 

вважаються основною інституційною формою підприємництва» [166, с. 7]. Таким 

чином всі вітчизняні страхові компанії є корпораціями. 

КІСЕ є одним з небагатьох офіційних документів, де застосовується єдине 

поняття «корпорація», оскільки вона розроблена на основі міжнародної системи 

національних рахунків. Українська спільнота не може ігнорувати ті тенденції, які 

притаманні економікам провідних країн світу протягом останніх десятиліть, а саме: 

суцільну корпоратизацію цих економік. 

Цікавою є позиція щодо тлумачення цих дефініцій ЮНКТАД (Конференція 

ООН із торгівлі та розвитку). Терміни «корпорація», «фірма» або «компанія», як 

правило, використовуються як рівнозначні, а термін «підприємство» (enterprise) 

охоплює мережу корпорацій та некомерційних організацій у різних країнах світу, 

поєднаних між собою спільними правами власності [412, с. 4]. 

Інтегруючись у світовий економічний простір, Україна переймає та змушена 

буде й надалі переймати досвід інших країн щодо розуміння та обґрунтування 

розвитку так званої «корпоративної економіки», зокрема, переймати 

«напрацьований західною наукою та практикою економічний категоріально-

понятійний апарат» [346]. І наука, і практика, і чинне законодавство повинні 

оперувати єдиними поняттями, зрозумілими всьому світу. На нашу думку, 

загальновживаним та сталим має бути використання в науці й практиці поняття 

«корпорація», яке має замінити ту велику кількість понять, які вживаються на 

сучасному етапі. 
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На нашу думку, враховуючи проведений понятійно-категоріальний аналіз, а 

також досвід провідних західних країн, можна провести паралелі між поняттями 

«страхові компанії» та «страхові корпорації» за аналогією з поняттями «компанія» і 

«корпорація». З аналізу визначень, наведених у Додатку А, слідує, що поняття 

«страхова компанія» притримуються переважно західні вчені, які власне 

використовують поняття «компанія» і «корпорація» як синоніми. Підтверджує нашу 

думку визначення, яке наводять російські дослідники Л.М. Клоченко і 

Р.Т. Юлдашев: «страхова компанія представляє собою корпоративну організацію, 

яка укладає договір страхування з фізичними та юридичними особами, що бажають 

придбати страховий захист по відношенню до того чи іншого ризику, який 

супроводжує життя людини або функціонування і діяльність підприємства» [167, с. 

16-17]. 

В рамках нашого дослідження ми також будемо розглядати дефініції 

«страхова компанія» та «страхова корпорація» як синоніми. Такий підхід відповідає 

загальноприйнятому в розвинутих країнах категоріально-понятійному апарату, що 

дасть можливість коректно використовувати надбання світової фінансової науки, а 

також буде прийнятним для використання у вітчизняній науці та повсякденному 

житті. Останнє є важливим в силу того, що багато вітчизняних науковців 

розглядають корпорації в якості великих потужних компаній, що працюють на 

національному або міжнародному рівні, мають великий штат працівників та значні 

фінансові ресурси, тоді як більшість вітчизняних страховиків такими не є. Подібне 

сприйняття корпорацій переважно зустрічається і в повсякденному житті. 

Початок наукової дискусії щодо сутності та еволюції корпорацій, їх місця в 

сучасній економіці, ефективного управління ними та розподілу контролю та 

власності поклали американські вчені, представники інституціональної школи, 

Адольф А. Берлі та Гардінер С. Мінз у 1932 р. у своїй спільній праці «Сучасна 

корпорація та приватна власність» [393]. Вони акцентували увагу на появі нової 

форми капіталістичних підприємств з новими ознаками та якісно іншими підходами 

до управління ними. Основна суть даної роботи полягала в тому, що в управлінні 
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корпораціями головну роль починають відігравати не власники, а їх керівники. Таку 

систему вчені називають «колективним капіталізмом» [342]. 

Надалі ці ідеї у свої працях розвивали всесвітньо відомі вчені Й. Шумпетер і 

Дж. Гелблейт, нобелівські лауреати Д. Норт і О. Вільямсон. Зокрема, Й. Шумпетер у 

своїй праці «Капіталізм, соціалізм і демократія» наголошував, що «фігура власника 

іде в небуття, а разом з нею зникають і характерні інтереси власності. Залишаються 

наймані управляючі вищої та нижньої ланки. Залишаються великі і дрібні власники 

акцій» [379]. На думку вченого, наймані управляючі «практично ніколи не 

ототожнюють свої інтереси з інтересами власників акцій» [379], великі власники 

акцій, навіть якщо вони діють згідно положень фінансової теорії, все одно 

відрізняються від справжніх господарів і за своїми функціями, і за своїм баченням, а 

дрібні власники акцій взагалі не цікавляться справами корпорації й практично 

ніколи не ходять на збори акціонерів. Далі Й. Шумпетер стверджує, що 

капіталістичний процес, відсуваючи на задній план інститут приватної власності й 

інститут вільного контракту, посилює «юридичні позиції корпоративного бізнесу в 

противагу тим, які займають товариства або фірми, що знаходяться в індивідуальній 

власності, або змінюючи їх зміст і сенс» [379]. Дж. Гелбрейт, обґрунтовуючи 

розвиток корпоративного бізнесу, розкриває його переваги над іншими формами 

організації бізнесу: «Остання [корпорація] покликана здійснювати господарські 

операції таким же чином, як це робив би одноосібний підприємець, але вона 

наділена до того ж здатністю збирати і застосовувати капітали декількох або 

багатьох осіб. Тому вона в змозі ставити перед собою такі завдання, які не під силу 

будь-якій окремій особі. Корпорація захищає інтереси тих, хто забезпечує її 

капіталом; обмежуючи їх відповідальність сумою початкового вкладення, вона 

забезпечує їм право голосу в важливих справах підприємства і у визначенні прав та 

обов’язків директорів і посадових осіб, надає їм можливість шукати захисту в 

судових інстанціях» [120, с. 117]. 

Згодом виникло багато моделей, теорій, концепцій, які намагалися на 

наукових основах обґрунтувати роль корпорацій в сучасній економіці. На нашу 
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думку, до основних концепцій трансформації капіталістичної власності можна 

віднести [226, с. 219]: 

 концепцію демократизації капіталу, або дифузії власності (поступове 

наростання розповсюдження акцій великих компаній серед найманих працівників, 

внаслідок якого частина з них певною мірою стає співвласниками колективної 

капіталістичної власності і в обмежених масштабах здійснює управління нею, а 

переважна більшість перетворилась у формальних власників, віддавши свої 

заощадження під контроль великого капіталу); 

 концепцію революції управляючих (передача капіталу багатьох власників 

окремим юридичним особам (корпораціям), якими управляють наймані менеджери, 

тобто реалізується одна з основних ознак корпорацій – відокремлення власників від 

управління); 

 концепцію революції в доходах (відбувається вирівнювання доходів різних 

верств населення, що веде до формування переважаючого та заможного середнього 

класу). 

Представники цих концепцій намагалися на макрорівні показати яким чином 

трансформувалася капіталістична економіка завдяки її корпоратизації в розвинених 

країнах Заходу в другій половині ХХ ст. Паралельно розвивалися теорії, 

прихильники яких намагалися зрозуміти суть корпорації на мікрорівні, з’ясувати які 

процеси відбуваються всередині корпорації, особливості управління ними тощо. 

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених [94; 114; 151; 196; 197; 243; 292; 

393; 397; 409] дав можливість виділити низку окремих теорій, які представлено на 

рис. 1.2. Основні постулати цих теорій охарактеризовано у Додатку В. 

Представники кожної з цих теорій намагаються пояснити сутність корпорації, 

економічну природу такої форми ведення бізнесу, а також підходи до управління 

корпораціями. Однією з переважаючих ідей є розуміння корпорації з точки зору 

сукупності контрактів, зокрема вона пояснює необхідність створення корпорації для 

організації страхового бізнесу. Основні постулати цих теорій базуються на 

діяльності корпорацій вцілому, не враховуючи специфіки конкретних видів бізнесу. 

Відповідно всі вони можуть бути застосовані для обґрунтування діяльності 



58 
 

страхових корпорацій. Як свідчать результати порівняльного аналізу теорій, єдиного 

напрямку, наукової школи або теорії не існувало й не існує. Паралельно 

розвиваються різні напрямки економічної науки: фінансів, управління, фірми або 

організації, корпорації, маркетингу тощо. На перетині цих наукових напрямів 

знаходиться теорія управління страховою компанією або страхового менеджменту. 

 

Рис. 1.2. Теорії, які обґрунтовують економічну природу корпорацій 

Джерело: побудовано автором 

Аналіз визначень різних науковців (Додаток Б), законодавчих актів, 

міжнародних документів, дозволив виділити декілька загальних підходів до 

тлумачення корпорації: як сукупності її ознак, форми власності, юридичної особи та 

акціонерного товариства. Серед них можна виділити два, які підтримує найбільша 

кількість дослідників: це трактування корпорації як юридичної особи та як 

акціонерного товариства. Першого підходу притримуються в основному західні 

економісти, які тлумачать корпорацію більш ширше, ніж просто акціонерне 

товариство. Натомість, другого підходу переважно притримуються вітчизняні та 

російські дослідники, які трактують корпорацію лише як акціонерне товариство. 

Для того, щоб з’ясувати правильність таких підходів, а також сформулювати 

власне бачення сутності поняття «корпорація», потрібно детально зупинитися на 
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характеристиці основних ознак корпорації. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених [14; 90; 94; 97; 327] дав можливість сформувати перелік основних ознак, які 

притаманні корпораціям та власне визначають їх сутність і значення в 

постіндустріальній економіці (рис. 1.3). 

Ознаки, наведені на рис. 1.3, є визначальними для діяльності будь-якої 

корпорації в будь-якій країні світу. Виникає лише одне питання: хто відповідає цим 

ознакам? Всі страхові товариства чи лише акціонерні страхові товариства? 

Р.Р. Баглей [14] стверджує, що навіть трьом з наведених на рис. 1.3 ознакам 

(обмежена відповідальність власників, здатність залучати значні капітали та 

відділення власників від управління), в зарубіжному законодавстві відповідають 

тільки акціонерні компанії (закритого і відкритого типу). 

 

Рис. 1.3. Основні ознаки корпорації 

Джерело: побудовано автором 

Аналізуючи західну літературу, все ж таки можна зробити висновок, що 

корпорації за своїми ознаками фактично відповідають акціонерним товариствам. 

Навіть ті дослідники, які прямо про це не пишуть, все-одно надалі в своїх працях 

вживають такі поняття як «акціонери», «акції», «корпоративне управління», 

«корпоративні взаємовідносини» тощо, тобто маючи на увазі саме акціонерні 

товариства. Тому не дивно, що більшість вітчизняних та російських науковців [114; 
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158; 220; 251; 292; 327; 342; 366] також притримуються цієї думки. Проте є вчені, 

які такий підхід називають вузьким і намагаються розширити перелік організаційно-

правових форм, якими можуть бути представлені корпорації. Зокрема, 

О.О. Терещенко пише: «у США і Західній Європі під корпораціями здебільшого 

розуміють підприємства, засновані на частковій участі та з обмеженою 

відповідальністю (Ltd, limited liability), наприклад, акціонерні товариства, 

товариства з обмеженою відповідальністю» [330, с. 64]. Окремі американські вчені 

[90; 94] виділяють так звані гібридні форми (hybrid forms) організації підприємств, 

зокрема, компанію з обмеженою відповідальністю (limited liability company – LLC), 

яка «поєднує найбільш виграшні аспекти як корпорації, так і товариства, а також так 

звані S-корпорації (S-corporation) («малі корпорації»), які оподатковуються як 

одноосібні володіння або товариства, та професійні корпорації (professional 

corporation), поширені серед лікарів, адвокатів і бухгалтерів (особливістю такої 

корпорації є надання її членам переваг корпоративної форми об’єднання при 

збереженні особистої професійної відповідальності за професійний збиток). 

Аналіз організаційно-правових форм господарських товариств згідно ГКУ дає 

підстави зробити декілька висновків: по-перше, корпорації можуть створюватися у 

формі акціонерних та товариств з обмеженою відповідальністю. Учасники таких 

товариств не відповідають за їх зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю товариств, лише у межах вартості своїх вкладів. Основна різниця між 

ними полягає у формі закріплення права власності (частка в капіталі або пакет 

акцій). Крім цього, варто відзначити, що в Німеччині, де власне і виникла така 

форма юридичної особи як товариство з обмеженою відповідальністю для 

задоволення потреб середнього та малого бізнесу (Закон про товариство з 

обмеженою відповідальністю 1892 р.), цю форму називали «малим акціонерним 

товариством» [195]. На сучасному етапі ця форма є невід’ємною частиною 

корпоративного права майже у всіх цивілізованих країнах світу (за рідким 

виключенням, наприклад, Англії) [195]. По-друге, оскільки учасники товариств з 

додатковою відповідальністю, повних та командитних товариств у разі 

недостатності у товариств майна для задоволення вимог кредиторів у повному 
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обсязі солідарно відповідають за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, на 

яке може бути звернене стягнення, то у формі таких товариств корпорація створена 

бути не може. Це суперечить одній з основних ознак корпорації про обмежену 

відповідальність власників. Крім цього, такі товариства відчувають труднощі в 

залученні додаткового капіталу ззовні, що пов’язано з необмеженою 

відповідальністю їх членів, а також у передачі прав власності. Саме тому на Заході 

такі види відносяться до товариств, як окремої форми організації приватних 

компаній. 

Підсумовуючи проведений аналіз, слід відмітити, що в Україні корпораціями 

можуть вважатися підприємства створені у формі акціонерних або товариств з 

обмеженою відповідальністю. Такий підхід заперечує позицію ГКУ та окремих 

вітчизняних дослідників щодо трактування корпоративних підприємств, проте він 

базується на аналізі зарубіжного досвіду та аналізі відповідності різних форм 

підприємств ознакам корпорації, наведеним на рис. 1.3. Варто також відзначити, що 

різниця між цими різними формами підприємств є дуже вузькою та умовною. На 

цьому зокрема наголошував американський дослідник Дж. Гелбрейт: «Якщо 

відволіктися від її [корпорації] здатності мобілізувати капітали й її меншої 

залежності від тривалості активного життя окремої особи, то за характером 

виконуваних функцій корпорація начебто нічим не відрізняється від підприємств, 

що належать одній особі або групі осіб (товариствам). Її мета, як і мета цих 

підприємств, полягає в тому, щоб вести справу на тих же умовах, що й інші 

підприємства, і отримувати прибуток для власників» [120, с. 117]. 

Зроблені висновки, а також аналіз трактувань різних дослідників дав нам 

можливість визначити корпорацію як форму організації бізнесу у вигляді 

акціонерного або товариства з обмеженою відповідальністю, яка створюється 

шляхом поєднання капіталів їхніх власників з метою ринкового виробництва товарів 

і послуг для отримання фінансової чи іншої вигоди власниками. Таке трактування 

корпорації є доволі лаконічним та повним. Воно розкриває змістовну сутність 

корпорації, організаційно-правові форми, в яких вона може бути створена, мету її 

створення та функціонування, механізм формування та суспільне призначення. 
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Вся сукупність корпорацій згідно КІСЕ поділяється на дві великі групи: 

«фінансові, які головним чином надають фінансові послуги, і нефінансові, які 

переважно виробляють товари та надають інші (нефінансові) послуги» [166, с. 12]. 

Відповідно окремо виділяється сектор фінансових корпорацій, який «включає 

інституційні одиниці, які зазвичай надають фінансові послуги, включаючи послуги з 

фінансового посередництва» [166, с. 12]. 

На відміну від КІСЕ в іншій науковій літературі поняття «фінансова 

корпорація» вживається досить рідко. Це пояснюється тим, що лише дефініцію 

«корпорація» вітчизняні науковці почали використовувати не так давно і досить 

вибірково. По відношенню до страхових компаній переважно використовуються 

такі поняття як «фінансовий інститут», «фінансовий посередник» та «фінансова 

установа». 

Більш прийнятним в сучасних ринкових умовах є використання дефініції 

«фінансова корпорація». Воно не замінить поняття «фінансова інституція» або 

«фінансовий посередник», бо є вужчим за своїм значенням, але дасть можливість 

описати групу інституцій з корпоративною формою організації бізнесу. Виділення 

такого поняття буде мати низку переваг. По-перше, таке поняття уже впроваджене у 

вітчизняний обіг КІСЕ, затвердженою наказом Державної служби статистики 

України від 03.12.2014 № 378. По-друге, це поняття вписується в єдиний понятійно-

категоріальний апарат, що використовується у західних країнах. По-третє, воно 

дасть можливість упорядкувати вітчизняний економічний понятійний апарат, який 

використовується і в наукових працях, і в законодавстві, і в сучасній практиці, що 

унеможливить в майбутньому використання окремих понять для позначення 

економічних явищ, які вони описувати не можуть за своє суттю. По-четверте, 

виділення окремого сектору фінансових корпорацій приверне до нього увагу і 

науковців, і практиків, з позиції подальшого системного та комплексного 

дослідження всіх фінансових інституцій. 

Оскільки фінансові корпорації є окремою складовою корпорацій загалом, то 

вони повинні мати основні їхні ознаки, а також – специфічні ознаки, притаманні їм 

як фінансовим посередникам. Враховуючи великий та різноманітний асортимент 
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послуг, що пропонуються різними фінансовими інституціями, спільним для них усіх 

буде надання фінансових послуг. Отже, під фінансовими корпораціями ми 

пропонуємо розуміти форму організації бізнесу у вигляді акціонерного товариства 

або товариства з обмеженою відповідальністю, яка створюється шляхом поєднання 

капіталів їхніх власників з метою надання фінансових послуг клієнтам з більшою 

ефективністю, ніж вони могли б отримати від своїх безпосередніх операцій на 

фінансових ринках, для отримання фінансової чи іншої вигоди власниками. 

Варто відзначити, що укладачі КІСЕ теж, як це прийнято серед вітчизняних 

науковців, практиків та державних чиновників, не є послідовними та не 

притримуються єдиної позиції. З одного боку, вони оперують поняттям «фінансові 

корпорації», про що вже зазначалося нами вище, а з іншого боку, наводять також 

визначення поняття «фінансова установа» та визначають які інститути відносяться 

до так званих «фінансових установ». На нашу думку, таким чином укладачі КІСЕ 

намагалися поєднати міжнародні підходи до виділення фінансових корпорацій з 

нашими вітчизняними законодавчими новаціями з виділення фінансових установ, 

оскільки визначення останніх кореспондує із тлумаченням ЗУ «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та виділяється на фоні 

іншого матеріалу КІСЕ. 

До сектору фінансових корпорацій відповідно до їх діяльності на ринку і 

ліквідності зобов’язань віднесено низку інституцій або підсекторів. Не 

заглиблюючись в аналіз необхідності та коректності виділення інших підсекторів, 

які не є предметом нашого дослідження, розглянемо детальніше підсектор 

«Страхові корпорації». До цього підсектору відносяться страхові корпорації, які 

надають послуги зі страхування життя, страхування від нещасних випадків, хвороб, 

пожеж або за будь-якими формами страхування іншим інституційним одиницям чи 

групам інституційних одиниць, а також послуги з перестрахування іншим страховим 

корпораціям [166, с. 25]. Визначення, звичайно, суперечливе, оскільки воно не 

розкриває сутності відповідної інституції, а лише описує перелік послуг, які вона 

може надавати. Причому перелік не є вичерпним, багато видів страхування 

залишилися не названими. Проте, на нашу думку, це і не потрібно. Якщо звернутися 
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до ЗУ «Про страхування», то у ст. 6 і 7 наведено всі визначені ним 62 види 

страхування. Неможливо уявити яким має бути визначення за обсягом, якщо 

перелічити всі ті види. Крім цього, після перерахування окремих видів страхування 

зазначається: «… або за будь-якими формами страхування …». Форми страхування і 

види страхування є пов’язаними, але не співставними. Всі види страхування можуть 

надаватися у добровільній та обов’язковій формі, тому вживати форми і види в 

одному логічному ряду буде неправильним. Далі це поняття доповнюється ще 

декількома інституціями: «До страхових корпорацій також відносяться: кептивні 

страхові корпорації, тобто страхові корпорації, які обслуговують тільки їх 

власників; компанії, що надають гарантії по депозитах; інші компанії, що надають 

стандартизовані гарантії, діють як страховики, отримуючи страхові премії, і мають 

резерви» [166, с. 25]. 

Щодо кептивних страхових корпорацій, то в Україні вони присутні, але чинне 

страхове законодавство їх окремо не виділяє. Є страхові компанії, які належать 

акціонерам, котрі в свою чергу володіють іншими підприємницькими інституціями 

в інших секторах економіки (наприклад, ПрАТ «УАСК АСКА», ПрАТ «СГ «ТАС», 

ПуАТ «Страхова компанія «Універсальна» та ін.), але вони надають послуги всім 

потенційним клієнтам. Без законодавчого виділення визначити такі інституції 

складно. Це можна зробити на рівні думок експертів, але вони залишаться лише 

припущеннями. Щодо інших компаній, то в Україні таких немає і вони законодавчо 

теж не визначені. На нашу думку, вони потрапили до переліку страхових 

корпорацій, виходячи з досвіду міжнародної практики функціонування подібних 

інституцій. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що страхові корпорації є невід’ємною 

складовою фінансових корпорацій, а ті в свою чергу – корпорацій в цілому, тобто 

володіють всіма ознаками останніх, а також мають специфічні риси, притаманні їм 

як страховикам. 

Ми повністю поділяємо думку американських дослідників З. Боді й 

Р. Мертона, що одним з типів фінансових посередників є страхові компанії, 

«основна функція яких полягає в наданні домогосподарствам і фірмам можливості 
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знизити ступінь ризику шляхом купівлі контракту особливого типу» [82, с. 49]. Це 

визначення є досить практичним і зрозумілим. Клієнт, бажаючи знизити ступінь 

ризику, тобто ймовірність загрози своїм майновим інтересам, купує страховий поліс, 

відповідно до якого «в разі виникнення конкретних, обумовлених у ньому обставин, 

клієнту виплачується певна сума» [82, с. 49]. Інші американські дослідники Роберт 

В. Колб і Рікардо Дж. Родрігес стверджують, що «страхові компанії вигідні 

суспільству пропозицією послуг з перекладання ризиків. Зводячи разом багато 

незалежних ризиків, страхові компанії можуть значно зменшити ризик, який несуть, 

оскільки вони краще підготовлені для управління ризиками, ніж індивіди або 

корпорації» [175, с. 519]. 

Більшість вітчизняних вчених, трактуючи основне призначення страхових 

компаній, підходять з позицій не зниження ними ступеня ризику клієнта, а 

намагаються, як найточніше, описати технологію надання страхової послуги. Такі 

позиції не суперечать одна одній, вони по різному ставлять акценти. Американські 

дослідники вбачають основну роль страхових компаній в економіці країни в 

перекладанні ризиків з домогосподарств та фірм на них самих за допомогою 

укладання контрактів особливого типу, оскільки вони ефективніше зможуть 

управляти цими ризиками. Вітчизняні вчені акцентують увагу на відшкодувальному 

аспекті, тобто призначення страхових компаній полягає у відшкодуванні збитків, 

завданих майну, та шкоди, заподіяної життю та здоров’ю страхувальників або інших 

осіб, визначених ними у договорі. Цей аспект є правильним, але він наділяє 

страхову компанію певною гіпертрофованою соціальною роллю в суспільстві, що 

суперечить практиці. Лише тому, що страховики відшкодовують збитки, вони не 

стають соціально відповідальними. Вітчизняні страхові компанії не завжди охоче 

йдуть на здійснення страхових виплат, свідомо затягують строки виплати, 

занижують суми відшкодування тощо. Не потрібно від них чекати вирішення всіх 

проблем і відшкодування всіх збитків. Потрібно повертатися до першооснови та 

домінанти страхових відносин – страхової послуги та договору, який юридично 

закріплює зобов’язання сторін, та вимагати виконання сторонами взятих на себе 

зобов’язань. 
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В питанні визначення страхової послуги ми стоїмо на тих самих позиціях, що і 

О.О. Гаманкова, яка визначає її «як фінансову послугу у вигляді продажу юридично 

оформлених зобов’язань з надання страхового захисту, яку пропонують на ринку 

страховики потенційним страхувальникам» [107, с. 79]. Єдине, що «юридично 

оформлені зобов’язання» ми пропонуємо замінити поняттям «контракту». 

«Контракт в юридичному сенсі – це угода, договір, що встановлює цивільні права і 

обов’язки сторін та обумовлює терміни дії угоди. Під контрактом розуміються 

також цивільні правовідносини, що виникають з договору, і документ, в якому 

викладено зміст договору, укладеного в письмовій формі» [243, с. 197]. По-перше, 

під контрактом ми будемо розуміти ширше коло зобов’язань визначених у договорі, 

які будуть включати і визначення страхового покриття, і перелік страхових ризиків, 

і відносини щодо сплати страхових премій і здійснення страхових виплат та багато 

іншого. По-друге, під контрактом ми будемо розуміти сам договір страхування. По-

третє, це узгоджується із використанням загальноприйнятого понятійно-

категоріального апарату. 

Отже, можна визначити страховиків як фінансових посередників, які 

реалізують фінансові послуги у вигляді продажу контрактів з надання страхового 

захисту потенційним страхувальникам на страховому ринку. 

Щодо організаційно-правових форм, то згідно ЗУ «Про страхування» 

вітчизняні страховики можуть створюватися у формі акціонерних, повних, 

командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. До цього 

переліку не входять товариства з обмеженою відповідальністю. Як зазначає 

С.С. Осадець [316, с. 33-34] страховикам у формі товариств з обмеженою 

відповідальністю дуже складно залучати значні фінансові ресурси, бути прозорими 

та забезпечити ефективне управління товариством через проникнення на керівні 

посади осіб, які перебувають між собою в близьких родинних зв’язках тощо. З цим 

важко не погодитися, але ці ж самі недоліки притаманні й іншим формам товариств, 

окрім акціонерних, зокрема: повним, командитним та товариствам з додатковою 

відповідальністю. Такі товариства також не в змозі наростити свою капіталізацію, бо 

ніхто не буде вкладати туди, де в разі виникнення проблем прийдеться відповідати 
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за зобов’язаннями додатковим майном, чи то кратним внеску, чи то абсолютно всім. 

Щодо прозорості функціонування таких товариств та ефективності управління 

ними, то слід відзначити, що значної правової бази розвитку таких товариств в 

Україні немає, принципи корпоративного управління застосовані до них бути не 

можуть, вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів немає і т.д. 

Такі структури призначені для роботи в малому, можливо, середньому бізнесі, який 

не потребує значних фінансових, трудових, інформаційних ресурсів. 

Саме тому ще на початку ХХ ст. К.Г. Воблий писав лише про дві основні 

форми ведення страхового бізнесу: «… найбільш придатними для страхової справи 

виявилися акціонерна і взаємна форми підприємств. Акціонерна форма особливо 

підходить для страхових підприємств, по-перше, тому, що вона легко забезпечує 

великий обсяг капіталу, необхідного для страхового підприємства; по-друге, легше 

зібрати велику кількість ризиків, що забезпечує стійкість страховому підприємству» 

[98, с. 38-39]. Основною організаційною формою проведення страхових операцій в 

усьому світі є акціонерні компанії. Вони є основою страхової системи. 

Аналогічні підходи зустрічаємо і в праці американських дослідників Р. Колба і 

Р. Родрігеса [175, с. 524]. Страхові компанії представлені в двох основних варіантах 

відповідно до своєї приналежності: акціонерні і взаємні. Найважливіша мета 

акціонерної страхової компанії полягає в максимізації вартості її акцій і 

контролюється власниками акцій. На відміну від неї, взаємна страхова компанія 

знаходиться у володінні своїх власників полісів та є некомерційною організацією. 

Оцінюючи підходи вітчизняних та зарубіжних учених, а також результати 

аналізу статистичних даних, що характеризують основні форми ведення страхового 

бізнесу в світі, можна зробити висновок про розвиток цього бізнесу як в 

корпоративній формі, так і формі ТВС. Причому корпоративна форма є 

переважаючою, особливо для великих або транснаціональних компаній. Це є 

зрозумілим, оскільки вона дає можливість залучати значні фінансові ресурси. Цим 

пояснюються і процеси демутуалізації, які відбуваються у великих ТВС та 

страхових кооперативах. Основні методи акціонування ТВС наведено у табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Механізм трансформації ТВС в акціонерні компанії 

ТВС Методи акціонування 

Connecticut Mutual Після злиття з Massachusetts Mutual стала акціонерною 

компанією. 

Guarantee Mutual Придбана Jefferson-Pilot. Нині акціонерна компанія під 

назвою Became Guarantee Life. 

Prudential Life Перетворена в акціонерну компанію за рішенням членів. 

Central Life Assurance Придбана AmerUs Group за 2,9 млрд. дол. США. Нині 

взаємна холдингова компанія. 

Fidelity Life Association Взаємна холдингова компанія. В управлінні беруть участь 

представники Bank One та страхової групи Zurich. 

Liberty Mutual Insurance Company 

та Montgomery Mutual Insurance 

Company 

У результаті злиття виникла Montgomery Mutual Insurance 

Company, яка утворила дочірні акціонерні компанії. 

Джерело: [333] 

Звичайно, процес демутуалізації, який набув зачного поширення в США та 

Великобританії, не заперечує необхідності такої форми ведення страхового бізнесу 

як ТВС. Це підтверджує наступний факт [388]: асоціація ТВС США NAMIC 

(National Association of Mutual Insurance Companies) нараховує більш як 1400 членів-

учасників, які у 2015 р. обслуговували понад 170 млн. страхувальників, підписали 

понад 225 млрд. дол. США страхових премій, що склало 54 % від премій, сплачених 

домогосподарствами, 43 % премій зі страхування автомобілів, 32 % – зі страхування 

бізнесу та забезпечували роботою понад 200 тис. осіб. Демутуалізація свідчить лише 

про те, що компанії у своєму розвитку проходять певні стадії залежно від 

розширення обсягів бізнесу та цілей, які ставлять перед собою їх власники. 

Вітчизняні законодавчі новації пояснити важко. Якщо законодавці ставали на 

меті розвивати страхову справу в будь-яких організаційно-правових формах, то 

потрібно було дозволити створення і в формі товариств з обмеженою 

відповідальністю, і в формі кооперативів. Так, згідно ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність» банки в Україні можуть створюватися у формі публічного акціонерного 

товариства або кооперативного банку [271, ст. 6]. Якщо ж за мету ставився розвиток 

потужного страхового ринку, то потрібно було дозволяти лише акціонерну форму 

господарювання. Тоді б всі страхові компанії мали б значні можливості по 
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залученню капіталів, впроваджували стандарти корпоративного управління, 

будували ефективну та прозору структуру управління тощо. 

Підсумовуючи наведене вище, пропонуємо таке визначення: страхові 

корпорації (компанії) – це форма організації страхового бізнесу у вигляді 

акціонерних товариств, яка створюється шляхом поєднання капіталів їхніх 

власників з метою надання фінансових послуг у вигляді продажу контрактів з 

надання страхового захисту потенційним страхувальникам на страховому ринку 

для отримання фінансової чи іншої вигоди власниками. Враховуючи вітчизняне 

законодавство та особливості розвитку вітчизняних страховиків надалі ми будемо 

користуватися поняттями «страхова корпорація» та «страхова компанія» як 

синонімами. Виокремлення страхових компаній або корпорацій серед множини 

різних інституцій, які можуть функціонувати на страховому ринку, дало 

можливість, по-перше, обґрунтувати розвиток страхового бізнесу саме у 

корпоративній формі, як такій що дозволяє забезпечити йому безперебійний 

розвиток та постійний притік капіталу, по-друге, показати зв’язок страховиків з 

фінансовими корпораціями і, по-третє, як результат перших двох, забезпечити 

використання надбань світової науки в галузі функціонування корпорацій та 

корпоративного управління для розвитку страхового бізнесу в Україні. 

 

1.2. Інституціоналізація управління страховими компаніями 

 

Управлінська наука пройшла значний еволюційний шлях від окремих 

рекомендацій щодо покращення ефективності управління компанією до формування 

цілісних теорій та наукових шкіл. Потреба в менеджменті, у тому числі страховому, 

виникає через необхідність координації зусиль декількох осіб або організації для 

досягнення наперед визначених цілей. М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі у своїй 

праці зазначають: «для того, щоб організація могла досягти реалізації своїх цілей, 

завдання повинні бути скоординовані шляхом вертикального поділу праці. Тому 

управління є істотно важливою діяльністю для організації» [215, с. 22]. На їхню 

думку, «управління – це процес планування, організації, мотивації і контролю, 
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необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації» [215, с. 25]. Ще 

наочніше визначення наводить Пітер Ф. Друкер: «управління – це особливий вид 

діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і 

продуктивну групу» [215, с. 25]. Структура більшості страхових компаній є 

настільки складною за рахунок наявності значної кількості відокремлених 

структурних підрозділів (дирекцій, філій, представництв тощо), що можна говорити 

про велику кількість формальних організацій в середині однієї великої організації. 

Кожен підрозділ потребує певної координації, потім зусилля цих підрозділів мають 

бути зведені разом в єдиний організм, який завдяки зусиллям багатьох на різних 

ділянках має рухатися в напрямку, наперед визначеному керівництвом. Ми 

погоджуємося з позицією І.Б. Івасіва про те, що страхову компанію, як і банк, 

«доцільно розглядати як суспільний інститут» [151, с. 11]. Тим паче, що такий підхід 

кореспондує з сучасними тенденціями управлінської науки. 

Нагромадження масових, емпіричних даних у сфері функціонування 

корпоративної форми ведення бізнесу, в тому числі страхових корпорацій, котрі 

можна було використовувати для статистичних досліджень і «формування 

відповідного наукового підгрунття для розвитку страхового підприємництва» [107, 

с. 20], дало можливість виокремити теорію управління страховою компанією. В 

основу цієї теорії лягли також напрацювання переважно західних дослідників в 

галузі управління корпораціями. Вони досить широко трактують поняття 

«корпорація», в основному звертаючи увагу на її якісні характеристики, а не на 

кількісні. Корпорації можуть бути як транснаціональними, так і невеликими, які 

працюють в межах одного регіону. Теоретичним фундаментом теорії управління 

страховою компанією є адаптовані до специфіки страхової діяльності концепції, 

гіпотези та узагальнення різних теорій та напрямків економічної науки (рис. 1.4). 

Теорія управління страховою компанією або корпорацією, є синтетичною та 

може включати всі надбання сучасної фінансової та управлінської науки. Ці 

надбання потребують лише певної структуризації матеріалу та адаптації під запити 

саме страхових інституцій. Відповідно теорія управління страховою компанією 

тісно кореспондує з двома напрямами наукової думки. По-перше, це теорія 
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управління організацією (теорії організації, менеджменту, корпоративного 

управління та ін.) та, по-друге, це страхова теорія як невід’ємна складова загальної 

фінансової теорії. Знаходження теорії управління страховою компанією на стику 

таких важливих та складних наукових теорій, з однієї сторони, збагачує її сучасними 

надбаннями світового співтовариства з різних областей науки, а з іншої – створює 

серйозні проблеми на шляху їх адаптації та впровадження в діяльність страховиків. 

Також перед цією теорією постають нові завдання, пов’язані з необхідністю 

узагальнення та наукової інтерпретації розвитку вітчизняних страховиків у сучасних 

умовах, що притаманні трансформаційним економікам, коли залишаються 

недостатньо розвинутими більшість секторів фінансового ринку України. Якщо 

західні дослідники пишуть про оцінювання ринкової вартості компанії, що 

відбувається на фондовому ринку, то в Україні через нерозвиненість цього сектору 

здійснити таке оцінювання є неможливим. 

 

Рис.1.4. Місце теорії управління страховою компанією серед економічних 

теорій 

Джерело: побудовано автором 

Ми погоджуємося з думкою О.О. Гаманкової, що «сучасна ж вітчизняна теорія 

страхування (в нашому випадку теорія управління страховою компанією – А.Б.) 

являє собою своєрідний симбіоз уявлень радянської наукової думки і західних 

наукових концепцій переважно прикладного характеру» [107, с. 10]. 

Необхідні ґрунтовні економічні дослідження сутності страхової компанії, її 

структури та діяльності, управління нею на основі нових західних концепцій, 

обґрунтування та вироблення практичних рекомендацій щодо впровадження 
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вартісно-орієнтованого менеджменту в сучасних вітчизняних реаліях. Причому 

впровадження західних економічних теорій має відбуватися не шляхом їх 

механічного пристосування до наших умов, а через комплексне дослідження стану 

та перспектив розвитку вітчизняного страхового ринку, його інституціональної 

структури, специфіки становлення страхового підприємництва в Україні, аналізу 

можливостей використання окремих положень західних теорій, розроблення 

практичних рекомендацій щодо їх поступового впровадження. Також потрібно 

враховувати рівень розвитку суміжних секторів фінансового ринку та економіки 

країни в цілому. Неможливо уявити якісний та поступальний розвиток страхових 

компаній та страхового ринку загалом без платоспроможного населення та 

прибуткових суб’єктів господарювання, без наявності фінансових інструментів, 

куди можна інвестувати кошти страхових резервів (тобто розвитку фондового 

ринку), без зарубіжних інвестицій в розвиток страхових технологій, без проведення 

медичної та пенсійної реформ. Все це прямо та опосередковано впливає на 

можливість впровадження концептуальних положень західної фінансової думки в 

практику вітчизняного страхового бізнесу та науки. Вітчизняний страховий ринок є 

невід’ємною складовою глобального страхового ринку, а вітчизняні страховики – 

складовою світових страхових інституцій, хоча й маленькою, тому метою науковців 

та практиків має стати розвиток наших страхових інститутів та інституцій до 

світового рівня. 

Відсутність комплексного системного дослідження концептуальних засад 

теорії управління страховою компанією можна пояснити такими причинами. По-

перше, вітчизняна страхова наука не розглядає цю теорію в якості однієї з головних. 

Переважно в полі зору науковців перебувають страховий ринок, його державне 

регулювання та перспективи інтеграції у світовий простір, а також проблеми 

розвитку окремих видів страхування, зокрема, обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). 

Тобто основний акцент досліджень концентрується на макрорівні, тоді як 

мікрорівень, а саме страхові компанії, залишається малодослідженим. 
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Друга причина є логічним продовженням першої. Оскільки страхові компанії 

не є об’єктом підвищеної уваги з боку науковців, то й на сучасному етапі є 

недостатньою кількість фундаментальних теоретичних досліджень у сфері теорії 

управління страховою компанією. Лише починаючи з середини 2000-х рр., 

починають з’являтися перші роботи в цьому напрямку. С.С. Осадець підготував 

електронну версію навчального посібника «Менеджмент у страхових організаціях». 

У 2011 р. з’являється перший в Україні підручник «Страховий менеджмент» під 

його редакцією. Після цього з’являються результати інших наукових досліджень, 

представлені в основному науковими публікаціями, а також інші підручники та 

навчальні посібники. В основному дослідження стосуються лише окремих аспектів 

управління страховою компанією, часткового висвітлення деяких основних бізнес-

процесів та в останні роки пожвавився інтерес до платоспроможності вітчизняних 

страховиків. Проте мало хто з науковців піднімає питання щодо систематизації цих 

досліджень, тому вони переважно й залишаються розрізненими. 

По-третє, зосередженість страхової науки на макрорівні віддалила її від 

практики. Власники та менеджмент вітчизняних страхових компаній не мають 

теоретично обґрунтованих рецептів якісного та кількісного розвитку їх діяльності. 

Вони змушені самостійно їх шукати, випробовуючи різні сценарії такого розвитку. 

Це призводить як до проривів, так і до помилок. Страховики з зарубіжним капіталом 

мають доступ до управлінських технологій їхніх материнських структур, але його 

впровадження у вітчизняних реаліях не завжди є можливим та обґрунтованим. Якщо 

на Заході ефективно працюють всі органи корпоративного управління страховиками 

в межах своїх компетенцій, в тому числі загальні збори акціонерів, наглядова рада, 

правління та ін., то в Україні є частими випадки, коли багато управлінських рішень 

приходиться приймати власникам в «ручному» режимі в обхід наглядової ради чи 

правління. Більшість компаній взагалі не мають повноцінних наглядових рад. 

Для розв’язання зазначених вище проблем та здійснення комплексного 

системного дослідження засад теорії управління страховою компанією потрібно 

сформулювати нові концептуальні підходи до розуміння природи страховика як 

одного з основних суб’єктів страхових відносин. Зробити це допоможуть сучасні 
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методологічні підходи, напрацьовані інституціональною теорією. На нашу думку, 

основні постулати цієї теорії дадуть можливість ґрунтовніше розкрити економіко-

організаційну природу страховика та основні методологічні засади управління ним. 

«Сутність науково-дослідницької програми (парадигми) економічного 

інституціоналізму сучасні науковці вбачають у аналізі ринкової економіки з 

урахуванням постійних історичних зрушень, у дослідженні особливостей соціально-

економічних інститутів, тісної взаємодії між ними, розкритті впливу цих інститутів 

на соціально-економічну реальність» [366]. «У своєму усталеному вживанні поняття 

парадигми означає прийняту модель або зразок…» [191]
1
. Таким чином, ця 

парадигма містить основні положення наукових досліджень вчених всього світу, які 

виступають для всіх усталеною моделлю або зразком. Це сукупність 

загальновизнаних законів, теорій, методів, способів, прийомів розв’язання наукових 

проблем. 

Методологія сучасного інституціоналізму дає можливість повніше дослідити 

та зрозуміти економічну природу, глибинну сутність і зміст страхової компанії, 

складність її внутрішньої структури, виявити та розкрити взаємозв’язок між її 

складовими та характеристиками. 

Центральним в інституціоналізмі є поняття інституту. Так, лауреат 

Нобелівської премії в галузі економіки 1993 р. Д. Норт тлумачить інститути в 

цілому як «правила гри» в суспільстві, або, висловлюючись більш формально, 

створені людиною обмежувальні рамки, які організовують взаємовідносини між 

людьми» [240, с. 17]. Звичайно, таке тлумачення є досить широким і охоплює багато 

явищ не тільки в економіці, але й в інших сферах життєдіяльності людини. Ми 

поділяємо думку Т.В. Паєнтко [154; 255] про необхідність виділення серед усієї 

сукупності різноманітних інститутів саме фінансових, а в їх числі страхових, 

                                                           
1
 Використанню поняття «парадигма» в наукових дослідженнях посприяв вихід у 1962 р. у США відомої книги 

«Структура наукових революцій» Т. Куна, в якій автор обґрунтовує формування наукової спільноти шляхом 

прийняття окремих парадигм. Т. Кун писав у своїй праці: «…дослідження, що міцно опирається на одне або декілька 

минулих наукових досягнень – досягнень, які протягом деякого часу визнаються певною науковою спільнотою як 

основа для його подальшої практичної діяльності… Їх створення було в достатній мірі безпрецедентним, щоб 

залучити на тривалий час групу прихильників з конкуруючих напрямків наукових досліджень. У той же час вони були 

досить відкритими, щоб нові покоління вчених могли в їх рамках знайти для себе невирішені проблеми будь-якого 

виду»[190]. 
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інститутів. «Фінансовий інститут – особлива сфера фінансових відносин (обмежена 

формальними та неформальними рамками), приналежність до яких є підґрунтям 

акумуляції та перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу» [255]. З визначення 

чітко слідує, що фінансовий інститут – це, в першу чергу, фінансові відносини, 

обмежені інституційними рамками, а не суб’єкти таких відносин. Д. Норт [240, с. 

19], порівнюючи економічну систему з командною спортивною грою, виділяє 

окремо інститути, які виступають правилами, за якими ведеться гра, та організації, 

що є гравцями. На його думку, «в поняття «організація» входять політичні органи і 

установи (політичні партії, Сенат, міська рада, контрольне відомство), економічні 

структури (фірми, профспілки, сімейні ферми, кооперативи), громадські установи 

(церкви, клуби, спортивні асоціації) і освітні установи (школи, університети, центри 

професійного навчання)» [240, с. 19-20]. Тобто страхові компанії виступають 

гравцями на страховому ринку, а страховий ринок являється сукупністю різних 

правил, за якими вони можуть грати. Отже, використовувати по відношенню до 

страховиків поняття «інститут» є не припустимим. 

Крім понять «інститут» та «організація», багато вчених оперують також 

поняттям «інституція». При чому однозначного трактування та розмежування цих 

понять немає. На понятійній неузгодженості та суперечці між дослідниками щодо 

визначення термінів «інститут» та «інституція» наголошує вітчизняний вчений 

В.М. Опарін: «в одних випадках вони за змістом ототожнюються, а в інших – їх 

трактування є прямо протилежним: під інститутом розуміють певні правила, а під 

інституцією – певні організації, що функціонують у межах встановлених правил, чи 

навпаки» [351, с. 53]. Так, Ю.М. Коваленко [170] акцентує увагу на підміні понять та 

невірному перекладі праць західних інституціоналістів на українську або російську 

мови, що призвело до закріплення терміну «інститут» та практичної втрати терміну 

«інституція», хоча від самого початку інституції трактувалися як обмеження, 

правила, норми, рамки і механізми примусу в економіці. 

Знову повертаючись до вже класичної праці Д. Норта «Інститути, інституційні 

зміни і функціонування економіки» знаходимо таке твердження: «інститути 

неможливо побачити, відчути, помацати і навіть виміряти. Інститути – це 
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конструкції, створені людською свідомістю» [240, с. 137]. Отже, один з класиків 

інституціоналізму наголошує на абстрактності інститутів. В.М. Опарін порівнює 

фінансові інститути з «категоріальними поняттями у фінансах, які є нічим іншим, як 

науковими абстракціями» [351, с. 53]. Тобто інститут представляє собою певні 

правила поведінки в тій чи іншій сфері, які можуть носити формальний або 

неформальний характер та яких погоджуються притримуватися всі учасники, що 

мають стосунок до цієї сфери. Ці правила можуть бути закріплені законодавчо або 

просто бути звичаєм або традицією. Вони є абстракціями, з якими всі погодилися та 

яких всі притримуються. Такими інститутами можуть бути інститут власності або 

контрактних відносин. Ми погоджуємося з думкою О.В. Кнейслер, що «страховий 

сектор – це сукупність інститутів, які об’єднують інституційні одиниці 

(спеціалізовані організації) та їх основну діяльність у рамках визначених 

формальних (нормативно-правова база) і неформальних (договірні та контрактні 

відносини, норми поведінки) правил» [168, с. 53]. До страхових інститутів можна 

віднести перестрахування, взаємне страхування, комерційне страхування, страхове 

посередництво тощо. А страхові інституції тоді можна розглядати з позиції 

організації страхової або перестраховувальної діяльності. Вони функціонують на 

страховому ринку, забезпечують існування «правил поведінки» та притримуються 

їх. Це страхові та перестраховувальні компанії, товариства взаємного страхування, 

страхові посередники та ін. 

Для остаточного розмежування цих понять звернемося до тлумачного 

словника української мови, який допоможе сформувати єдиний понятійно-

категоріальний апарат. Згідно першого в історії України тлумачного словника 

української мови одинадцятитомника «Словник української мови»: 

 під інститутом розуміється сукупність правових норм у якій-небудь галузі 

суспільних відносин [303, с. 33]; 

 під інституцією – установа, заклад; частина, підрозділ установи, закладу 

[303, с. 34]; 

 під організацією – об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі 

спільності інтересів, мети, програми дій і т. ін.; державна, партійна, громадська і т. 
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ін. установа; особливості будови чого-небудь; структура; фізичні й психічні 

особливості окремої особи [304, с. 739]. 

Подані вище визначення підтверджують, що страхова компанія є інституцією, 

а не інститутом. Оскільки страхування є складовою фінансової системи країни, то й 

страхові компанії можна віднести не просто до інституцій чи страхових інституцій, 

а до фінансових інституцій. Страховики є фінансовими інституціями на рівні з 

суб’єктами інших складових фінансової системи (фінансового ринку, фінансів 

суб’єктів господарювання та ін.). Як справедливо зазначає В.М. Опарін [351, с. 53], 

це суб’єкти підприємництва, що здійснюють свою діяльність на комерційних 

засадах для отримання прибутку у сфері страхування. Тобто основна ідея полягає в 

тому, що інституції об’єднують групу подібних за певними критеріями організацій. 

Наприклад, вище ми вже виділяли страхові або фінансові інституції. До фінансових 

інституцій можна віднести всіх посередників, які надають фінансові послуги в 

цілому, а до страхових – лише тих, що надають страхові послуги. Ми, а також інші 

вчені, зокрема Ю.М. Коваленко та О.В. Кнейслер, поділяємо думку 

Ю.М. Лопатинського: «якщо інститути є макроекономічною категорією, а 

організації – мікроекономічною, то інституції слід віднести до мезоекономічного 

рівня» [193]. 

Подібний підхід до трактування страхової компанії згідно інституціональної 

теорії простежується і на рівні нашої країни, і на рівні ООН. Об’єктом КІСЕ 

виступають організації або інституційні одиниці, які згідно SNA 2008 

розподіляються за різними секторами. Інституційна одиниця – це економічна 

одиниця, яка здатна від власного імені володіти активами, приймати зобов’язання, 

брати участь в економічній діяльності та вступати в операції з іншими одиницями 

[166, с. 7]. Всі інституційні одиниці поділені на дві великі групи: фізичні особи або 

групи фізичних осіб у формі домашніх господарств та юридичні особи. Наприклад, 

страхування як інститут або страховий сектор згідно КІСЕ об’єднує інституційні 

одиниці або страхові компанії. 

Для більш детального вивчення страхових інституцій, визначення їх 

економічної природи та значення в фінансовій системі країни потрібно дослідити 
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основні риси або ознаки страхових інститутів, оскільки саме вони визначають 

специфіку страхових компаній. У свою чергу страхові інституції «забезпечують, по 

суті справи, реальність існування певних фінансових, у тому числі страхових, 

інститутів, адже і прийняття певних правил, і закріплення їх у законодавчій формі 

нічого не варте без відповідного організаційного забезпечення» [351, с. 53]. 

Враховуючи, що страхування є невід’ємною складовою фінансової системи, а також 

погоджуючись з думкою Т.В. Паєнтко [254], відзначимо, що становленню та 

розвитку страхових інститутів притаманні певні інституціональні ознаки: 

1. Страховий інститут є результатом соціалізації та суспільного визнання. 

Розкладка збитку можлива лише у випадку об’єднання економічних суб’єктів. Чим 

більшою буде така сукупність суб’єктів, тим меншою для кожного з них буде 

вартість участі у такій розкладці. Наприклад, страхування стає можливим у випадку 

формалізації такої сукупності, залучення економічних суб’єктів у ролі 

страхувальників, усвідомлення ними свого місця у суспільстві та відповідальності за 

свої дії або бездіяльність. Не маючи суспільного визнання, навіть закріплений 

законом або іншим нормативним актом, цей інститут не буде виконувати ті функції, 

які на нього покладаються. Прикладом може слугувати обов’язкове страхування. Всі 

економічні суб’єкти розуміють, що існує обов’язок, встановлений державою, щодо 

страхування певних ризиків, які несуть серйозну загрозу всьому суспільству. 

Більшість навіть погоджуються з необхідністю такого страхування. Проте коли 

постає необхідність укладати договори страхування таких ризиків, сплачувати плату 

за це, то відразу всі намагаються шукати шляхи щодо уникнення цього. Плата за 

страхування сприймається суб’єктами як додатковий збір чи податок, яким їх 

обкладає держава. Дію цієї ознаки можна екстраполювати і на діяльність страхових 

компаній. Якщо суспільство їх не визнає, то які б вимоги держава не висувала до 

створення та функціонування цих інституцій для підвищення їх фінансової стійкості 

та створення позитивного іміджу (ліцензування, методи формування страхових 

резервів та нормативи їх розміщення, нормативи платоспроможності), вони не 

набудуть поширення та подальшого розвитку за межі ринку обов’язкового 

страхування. Страхові відносини можуть будуватися лише на взаємній довірі та 
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сумлінності всіх учасників. Якщо старше покоління наших громадян пам’ятає 

негативні результати діяльності Держстраху, то змінити відтворення ними 

соціального досвіду, а саме відсутність знань щодо страхової справи та низький 

рівень страхової культури, у своїй майбутній діяльності, спілкуванні, відносинах 

складно. 

2. Інститут пов’язується з організаційним або правовим оформленням, яке 

забезпечує легітимність цього явища. Більшість страхових інститутів потребують 

такого оформлення, яке закріплює легітимність їх функціонування перед 

економічними суб’єктами, дозволяє забезпечити фінансову бепеку страхових 

інституцій, ринку та держави в цілому. Легітимності потребують і основні учасники 

страхових відносин – страхові компанії. Вони мають бути створені шляхом 

поєднання капіталів їхніх власників, функціонувати в організаційно-правовій формі 

акціонерних товариств, бути внесеними до Державного реєстру фінансових установ, 

отримати ліцензію на кожний вид страхування, яким планують займатися, 

дотримуватися вимог щодо платоспроможності тощо. 

3. Будь-який страховий інститут – це сфера, межі існування та підґрунття 

отримання різноманітних форм доходу, а також їх подальшого розподілу та 

перерозподілу. Страхові інститути можна досліджувати через ті функції, які вони 

виконують в економічній системі на макрорівні. Зміст страхування в сучасних 

умовах конкретизується в сукупності функцій, які воно виконує: ризикованій, 

створення і використання страхових резервів, заощадження коштів та превентивній. 

Головну роль в отриманні та перерозподілі доходів відіграють страхові інституції. 

Вони акумулюють фінансові ресурси, формують страхові резерви, генерують 

грошові потоки та доходи, а також здійснюють витрати. Крім цього, вони 

виконують функції фінансової інституції – мобілізації, переміщення та інвестування 

фінансових ресурсів. «Саме у цьому контексті фінансові інституції розглядаються як 

посередники, що надають фінансові послуги» [351, с. 54]. 

4. У страховому інституті властивість соціальності є домінуючою, але не 

позбавленою природних, психобіологічних засад. Цей інститут є елементом 

соціальної структури. Можна стверджувати про часткове виконання страхуванням 
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соціальної функції держави у вигляді страхового захисту населення на випадок 

смерті, нещасних випадків, втрати працездатності, досягнення пенсійного віку 

окремими його громадянами. Страхові інститути – «це і правила, нав’язані ззовні, і 

результати освоєння цих правил економічними суб’єктами» [254]. Відповідно 

страхові компанії виступають не тільки фінансовими інституціями, забезпечуючи 

перерозподіл фінансових ресурсів, але й соціальними, забезпечуючи управління 

соціальними ризиками. 

Сучасне дослідження не можливе без аналізу страхових інститутів та 

інституцій, механізмів їх функціонування, інституціонального середовища. 

Ефективність їх функціонування та взаємодія з іншими інститутами в свою чергу 

залежить від величини трансакційних витрат. Страховик та страхувальник перед 

тим, як здійснити акт купівлі-продажу страхової послуги, повинні виконати певні 

операції (трансакції). Вони пов’язані з пошуком та вибором клієнта (страхової 

компанії), пошуком інформації про їх фінансовий стан та ділову репутацію, оцінкою 

ймовірності настання страхового випадку, узгодженням умов страхування тощо. 

«До них відносять також витрати, пов’язані з перерозподілом прав власності. Усі 

перелічені вище витрати дістали назву витрат трансакцій (трансакційні витрати)» 

[347, с. 360]. 

Теорії Р. Коуза, основні постулати яких були розглянуті у попередньому 

підрозділі, зокрема щодо контрактної природи фірми та наявності трансакційних 

витрат, внесли помітні зміни в теорію фінансів, а також у страхову теорію як її 

складову. По-перше, вони акцентували увагу на важливості права і правової системи 

для існування страхових відносин. Між страховиком і страхувальником укладається 

договір або контракт, який визначає природу їх правовідносин. Договір містить 

інформацію щодо переліку страхових ризиків та випадків, розміру страхової суми, 

тарифу та премії, взаємовідносин у разі настання випадку, що має ознаки 

страхового, права та обов’язки сторін тощо. При невиконанні умов договору однією 

зі сторін інша може подати до суду. По-друге, «фінансова практика отримала право 

включати у витрати трансакційні витрати, які зростають у міру поглиблення поділу 

праці» [347, с. 360]. Об’єктивною причиною виникнення трансакційних витрат у 
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страхових відносинах є існування асиметрії інформації щодо об’єкту страхування, 

ймовірності реалізації страхового випадку, фінансової стійкості страховика тощо. 

По-третє, підвищується роль інформації та зростають витрати на її отримання. Від 

повноти інформації про страховий ризик буде залежати вартість страхової послуги 

для страхувальника. Наявність інформації про фінансовий стан страховика, його 

платоспроможність, наявність укладених договорів перестрахування з 

перестраховиками-нерезидентами буде визначати його популярність та 

упізнаваність серед потенційних клієнтів. Пошук цієї інформації в свою чергу буде 

призводити до зростання трансакційних витрат. 

Концепція трансакційних витрат відіграє важливу роль для розуміння 

взаємовідносин страховик-страхувальник, принципу взаємної сумлінності у 

відносинах цих учасників, природи страхової компанії, управління страховими 

відносинами з метою збільшення величини страхового портфеля та підвищення 

платоспроможності, зростання вартості страховика.  

Розглянемо більш детально трансакційні витрати, які виникають у діяльності 

страхової компанії. Для цього скористаємося поширеною в сучасній 

неоінституціональній теорії типологією витрат, запропонованю Р. Капелюшніковим 

[365, с. 472-473]. 

1. Витрати пошуку інформації. З метою укладання договору страхування 

страхова компанія та потенційний клієнт мають знайти один одного та погодити між 

собою ціну страхової послуги й умови здійснення страхування. Для цього їм 

потрібна специфічна інформація, пошук якої призводить до виникнення витрат з 

боку кожного учасника. Для страховика такими будуть витрати на пошук клієнта, 

ідентифікацію його страхових інтересів, дослідження небезпек, які йому можуть 

загрожувати, аналіз страхових ризиків. Для страхувальника – витрати на пошук 

страхової компанії, оцінку її платоспроможності та аналіз страхових послуг, які вона 

надає. Також обоє учасників зазнають втрат, пов’язаних з неповнотою та 

недосконалістю отриманої інформації, складністю її отримання та аналізу. 

2. Витрати ведення переговорів. Учасники страхових відносин потребують 

значних затрат часу та ресурсів на проведення переговорів про умови страхування. 
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Вони повинні погодити предмет договору страхування, перелік страхових ризиків та 

випадків, розміри страхової суми, тарифу та премії, строк дії договору, умови 

здійснення виплати, права та обов’язки сторін тощо. 

3. Витрати вимірювання. При купівлі-продажу страхової послуги страховик та 

страхувальник повинні встановити її споживчу та мінову вартість для кожного з 

них. Ця стаття витрат у страхуванні зростає, оскільки дуже складно оцінити 

страхову послугу. Вона представляє собою фактично обіцянку компанії здійснити 

виплату у майбутньому в разі настання страхового випадку. Коли це станеться і чи 

станеться ніхто не знає. Для страхувальника якість надання послуги буде полягати у 

можливості страховика вчасно та в повній мірі здійснити виплату в разі виникнення 

такої необхідності. При чому ця можливість має поширюватися не на конкретний 

момент часу, а на значний період часу в майбутньому. У переважній більшості 

випадків витрати на здійснення таких розрахунків для страхувальника є дуже 

складними та дорогими. Для страхової компанії витрати вимірювання будуть 

полягати в оцінці власної платоспроможності та фінансової стійкості, аналізі 

страхового ризику, встановленні справедливиї ціни, розроблення 

перестраховувальної програми тощо. 

4. Витрати специфікації та захисту прав власності. До цієї групи можна 

віднести витрати часу та ресурсів, пов’язаних з відновленням порушених прав, 

зокрема, судові та арбітражні витрати, витрати на розслідування причин та обставин 

настання страхових випадків, актів страхового шахрайства тощо. Для 

страхувальника ці витрати полягають у захисті його права на отримання вчасно та у 

повній мірі виплати страхової суми або відшкодування, а для страховика – у 

забезпеченні його фінансової безпеки. 

5. Витрати опортуністичної поведінки. Це витрати на контроль за 

дотриманням умов договору страхування й попередження опортунізму. Страхова 

компанія несе витрати, пов’язані з контролем за діяльністю страхувальника, зокрема 

поводженням з об’єктом страхування так, якби він з ним поводився, якщо б не було 

договору страхування. Також важливою є перевірка тієї інформації, яка була надана 

страхувальником на момент укладання договору і на основі якої були визначені 
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конкретні умови страхування, зокрема ціна страхової послуги. Адже ніхто не 

заважає страхувальнику свідомо вказати неправдиву інформацію про об’єкт 

страхування з тим, щоб отримати більше страхове покриття та менше за це 

заплатити. Перевірити таку інформацію за кожним договором страхування 

практично не реально, оскільки це потребує великих затрат часу та ресурсів. 

Трансакційні витрати виникають через те, що інформація для учасників 

страхових відносин є не безкоштовною та асиметричною, «а також тому, що будь-

які спроби створення інститутів для структурування людської взаємодії приводять 

до певного рівня недосконалості ринків» [254]. Зростання цих витрат на практиці 

призводить до зниження ефективності функціонування страхових інститутів, а 

також до зменшення фінансових результатів діяльності страхових інституцій. 

Неефективність страхових інститутів породжує недовіру до них з боку суспільства 

аж до їх невизнання та несприйняття. Тому проблема зниження транакційних витрат 

є однією з найважливіших та потребує детального аналізу з метою розроблення 

потенційних способів мінімізації таких витрат (табл. 1.2). 

На рівні страхової компанії трансакційні витрати потребують 

цілеспрямованого впливу з боку менеджменту з метою їх зниження або оптимізації 

при збереженні або зростанні вартості самої компанії, тобто управління. Таке 

управління трансакційними витратами має бути невід’ємною складовою управління 

витратами, а також управління страховою компанією в цілому. 

Ми погоджуємося з твердженням Т.В. Паєнтко [254], що використання теорії 

трансакційних витрат є перспективним напрямом для дослідження нинішніх 

фінансових, зокрема страхових, процесів. Страховик і страхувальник постійно діють 

в умовах асиметричної інформації, тому на кожному етапі їх взаємодії виникають 

трансакційні витрати, які потрібно враховувати для прийняття ефективних 

управлінських рішень. Результати цих рішень безпосередньо впливають на 

можливість страховою компанією генерувати грошові потоки та формувати 

прибутки, тобто сукупність таких результатів на перспективу визначає вартість 

компанії в цілому. При визначенні вартості страхової компанії продавці та покупці 

також будуть знаходитися в умовах асиметричної інформації, що також буде 
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породжувати формування нових трансакційних витрат. Отже, зменшення таких 

витрат на кожному етапі взаємодії економічних агентів є об’єктивною необхідністю 

і сприяє формуванню ефективних страхових інститутів, що забезпечує 

інституціональну рівновагу в фінансовій системі. 

Таблиця 1.2 

Потенційні способи мінімізації трансакційних витрат  

Спосіб Зміст 

Політика держави Держава використовує свої повноваження для збору, обробки й своєчасного 

оприлюднення детальної інформації про стан і розвиток страхового ринку, 

фінансовий стан страхових компаній, а також страхових посередників, 

забезпечуючи при цьому доступ до неї потенційних страхувальників, 

парнерів, кредиторів та інших суб’єктів господарювання, що істотно зменшує 

інформаційну невизначеність і, як наслідок, трансакційні витрати 

Вертикальна 

інтеграція 

Вертикальна інтеграція усуває суперечності між ефективними інвестиціями й 

ефективною поступовою адаптацією: ризики можуть бути зменшені, а 

механізми внутрішнього управління полегшують перехід від одного етапу до 

іншого. Теорія трансакційних витрат демонструє, що за високої специфічності 

активів вертикальна інтеграція ефективніша, ніж ринковий контракт. 

Результатом може бути створення страхових груп, які включатимуть різні 

компанії, що зможуть надавати послуги зі всіх видів страхування, страхового 

посередництва, оцінювання ризиків та збитків 

Скорочення 

бюрократизації 

Внаслідок скорочення бюрократизації зменшуються витрати часу на 

здійснення бюрократичних процедур та зменшуються корупційні витрати 

(внесення до Державного реєстру фінансових установ, отримання ліцензії, 

реєстрація правил страхування, погодження злиття-поглинання страхових 

компаній з Антимонопольним комітетом, засвідчення розрахунку страхових 

тарифів та резервів актуарієм тощо) 

Розвиток 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Завдяки використанню новітніх інформаційних та комунікаційних технологій, 

формуванню інформаційно-комерційних систем зменшуються витрати на 

пошук інформації про страховика (страхувальника), його фінансовий стан, 

об’єкти страхування, здійснення аналізу страхових ризиків, а також їх 

моніторинг протягом строку дії договору страхування тощо. Це істотно 

скорочує трансакційні витрати, трансформуючи існуючі страхові інститути. 

Трансакційний 

аналіз 

У його основу покладено методику інституційного аналізу балансу, 

запропоновану О. Олейником. Ідея інституційного балансу – це перенесення 

акценту на трансакційну складову фінансової інформації 

Процесна модель 

управління 

Внутрішні трансакційні витрати визначаються процесом вироблення 

узгоджених умов діяльності, результатом якого є система управління й 

автоматизація бізнес-процесів. Автоматизація значно скорочує час прийняття 

управлінських рішень та зменшує граничні витрати на трансакцію 

Джерело: складено автором на основі [165; 254; 257] 

Страхова компанія, як фінансова та суспільна інституція, пройшла певний 

еволюційний (історичний) шлях перед тим, як набути сучасного вигляду. 

Змінювалися фінансові та соціальні відносини у суспільстві, а відповідно й підходи 
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до їх організації, накопичувалися емпіричні знання та розвивалася теорія 

страхування та управління. Виникали нові організаційно-правові форми компаній, 

нагромаджувався досвід управління такими компаніями, з’являлися нові економічні 

теорії, які намагалися описати ці процеси. Всі ці чиники поступово призвели до 

формування, а згодом й до постійного оновлення теорії управління страховою 

компанією. Ця теорія є динамічною, вона реагує на зміни у суміжних суспільних 

науках та сучасні досягнення науки й техніки. Вона постійно розвивається та 

набуває нових ознак. Сучасна теорія є надбанням минулого досвіду, а також 

фундаментом для майбутнього. Саме історичний досвід дає можливість пов’язати 

воєдино минуле, теперішнє і майбутнє. 

Вивчення еволюції страхових відносин та одного з головних учасників, який 

організовує страхову діяльність, допомагає визначити та краще зрозуміти 

інституційну природу страховика та необхідність управління ним, сформувати 

довгострокове бачення подальшого розвитку страхового сектору та основних його 

інституцій (рис. 1.5). 

Першими найпростішими формами організації страховиків були 

неспеціалізовані товариства взаємного страхування. Вони не завжди були 

організаційно виділені як окремі інституції, а в переважній більшості просто 

представляли собою певні спілки або об’єднання учасників задля їхнього захисту. 

Вітчизняні вчені С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів й О.Д. Вовчак [162, с. 41] 

стверджують, що перше таке товариство з’явилося у XII ст. в Ісландії, коли заможні 

селяни острова об’єднувалися в спілки для взаємного захисту від втрат на випадок 

вогню або загибелі худоби. У XII-XV ст. подібні утворення з’являються у морській 

сфері, що було пов’язано з широким розвитком цієї сфери та торгівлі. 

Флорентійські, венеціанські, генуезькі, а згодом німецькі купці змушені були 

об’єднуватися задля захисту свого промислу. Найвищого рівня організація подібних 

інституцій досягла у вигляді Ганзейської спілки, в яку об’єдналися німецькі купці. 

«У принципі, це було єдине велике взаємне товариство, яке відшкодовувало 

фінансові втрати своїх членів шляхом системи перерозподілу» [162, с. 41]. Ці перші 

примітивні форми організації страхових відносин відіграли важливу роль для 
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подальшого розвитку таких інституцій як товариства взаємного страхування (ТВС). 

Подібні товариства в тій чи іншій формі функціонують і по сьогоднішній день у 

розвинутих країнах (від невеличких ТВС вогневих ризиків у Франції чи Нідерландах 

до величезних ТВС у США та Японії). В Японії більше половини страхових 

операцій з особистого страхування припадає на ТВС. Понад дві третини 

застрахованих ризиків фермерів у Великій Британії, Нідерландах та Франції 

припадає на ТВС [316, с. 34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Еволюція форм страхових інституцій 

Джерело: побудовано автором 
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Mer» 1584 р. страховик обов’язково мав брати участь в організації морських 

перевезень [162, с. 55]. 

Наступний етап розвитку страхових інституцій безперечно пов’язаний з 

розвитком акціонерної форми господарювання. З’являються перші акціонерні 

компанії, які надавали послуги з морського та страхування від вогню: Голландське-

Ост-Індське товариство (створене в 1602 р.), Англо-Ост-Індське товариство 

(1613 р.), голландське товариство (1629 р.). Акціонерні компанії починають 

поступово витісняти одноосібних страховиків. Паралельно з акціонерними 

компаніями розвиваються й набувають сучасних рис і ТВС. Перше товариство 

взаємного страхування, яке спеціалізувалося на страхуванні від вогню, виникло в 

1650 р. у Франції і називалося «Страхова камера». Подальший поштовх розвитку 

цього виду страхування, а, отже, товариствам, які надавали відповідні послуги, 

надала пожежа, що сталася у Лондоні в 1666 р., коли «згоріла значна частина 

дерев’яних будинків і загинуло близько 70 тис. осіб … Першими спеціалізованими 

страховими організаціями були: створена в 1666 р. у Лондоні доктором Ніколасом 

Бейрболом контора зі страхування від вогню; перше товариство «Fire Office», 

створене в 1680 р., і товариство «Hand in Hand» (1696 р.) … В 1677 р. у Гамбурзі 

створено Генеральну вогневу касу … В 1752 р. у США Франкліном було засновано 

перше товариство взаємного страхування на випадок пожежі» [162, с. 59] у 

Філадельфії – «The Philadelphia Contributionship». 

Паралельно виникають страховики, які займаються страхуванням життя. 

Виникненню таких нових на той час інституцій посприяли відкриття в галузі 

математики (Д. Граунт, Я. де Вітт), особливо публікація таблиць смертності 

англійським вченим Е. Галлеєм у 1693 р. В Англії у 1706 р. виникло перше 

товариство страхування життя «Амікебль», а у 1762 р. страхова компанія зі 

страхування життя «Еквітебль». Далі компанії зі страхування життя почали 

виникати в інших країнах: Франції (1787 р. – королівська компанія страхування 

життя «Compagnie Royale d’Assurances sur la vie», 1819 р. – страхова компанія 

«Compagnie d’Assurabces Generales sur la vie», 1820 р. – страхова компанія 

«Compagnie Royale», 1829 р. – страхова компанія Union), Німеччині (1806 р. – перше 
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товариство страхування життя у Гамбурзі, 1828 р. – акціонерне товариство 

страхування життя у Любеку, 1830 р. – товариство страхування життя у Лейпцигу), 

США (30-ті рр. XIX ст. – перші американські товариства «Нью-Йорк взаємне 

товариство страхування життя», «Генеральна страхова компанія у Філадельфії». 

Починаючи з другої половини XVII ст., з розвитком капіталізму у Західній 

Європі набуває зрілості страхування, яке перетворюється на потужний соціально-

економічний інститут. Воно стрімко поширюється і завойовує право на спеціальне 

наукове вивчення, на появу відповідної теорії зі своїм предметом дослідження [106, 

с. 18]. Виникає потреба в осмисленні організації страхової діяльності та 

обґрунтуванні зародження страхового підприємництва У цей час фактично 

формується два основних види страхових інституцій, які визначають розвиток 

страхового ринку й на сучасному етапі: акціонерні страхові компанії та ТВС. 

Практика страхового бізнесу за більш, ніж за 300-т річну історію довела 

інституційну спроможність саме таких форм організації страхової діяльності. 

Єдиним винятком з цих тенденцій стало виникнення специфічної інституції 

«Lloyd’s» у Лондоні, яка еволюціонувала з простої кав’ярні (1688 р.), де був 

створений майданчик для ведення страхового бізнесу, до великої корпорації. Згідно 

закону, прийнятого британським парламентом у 1871 р., ця асоціація андерайтерів 

«отримала офіційний статус корпорації страховиків з правом здійснювати операції з 

морського страхування, захищати інтереси членів корпорації в галузі судноплавства, 

вантажів і фрахту, збирати й поширювати інформацію й відомості з судноплавства» 

[328, с. 8]. Сьогодні корпорація «Lloyd’s» налічує понад 30 тис. членів, що об’єднані 

у понад 160 синдикатів, кожен з яких сформований, як правило, за певним видом 

страхування. 

З кінця XIX ст., поряд із розвитком акціонерної форми страхових компаній, 

спостерігався розвиток монополістичних страхових об’єднань, різними формами 

яких були [162, с. 71]: 

1. Спілки, які створювалися для збереження загальних професійних інтересів 

страховиків (1791 р. – спілка Лондонських товариств страхування від вогню, 1797 р. 

спілка гамбурзьких страховиків, 1853 р. – спілка товариств страхування від вогню у 
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Німеччині, 1866 р. – Національне бюро вогневих страховиків у США, до якого 

увійшли понад 80 страхових товариств, 1871 р. – спілка приватних німецьких 

товариств страхування від вогню, 1890 р. – Пензейська спілка у Російській імперії, 

1896 р. – спілка німецьких товариств страхування життя тощо); 

2. Страхові картелі, які встановлювали правила ведення страхової діяльності 

(1874 р. – міжнародний картель Transportversicherungsverband у Берліні, який 

спочатку складався з 16 страхових товариств, а через 50 рр. уже об’єднував 230 

товариств із 26 країн світу, з 1875 р. в Росії існувала «конвенція» російських 

страхових товариств, 1895-1900 рр. – Deutsche Feuerversicherungsvereinigung тощо); 

3. Страхові концерни: 

 чисті страхові концерни – концерни, які об’єднували в собі лише страхові 

організації. Або навколо страхової компанії об’єднувалися перестраховувальні 

компанії, або навколо перестраховика об’єднувалися страхові компанії. У 1880 р. 

було створено Мюнхенське товариство перестрахування, яке згодом перетворилося 

у могутній страховий концерн. Із маклерської фірми Mutzenbecher виник страховий 

концерн Mutzenbecher-konzern. Також різновидом страхових концернів є страхові 

пули; 

 змішані концерни об’єднують у собі страхові організації та організації, що 

працюють в інших сферах господарювання. 

Отже, основні страхові інституції протягом останніх століть еволюціонували в 

руслі змін, які відбувалися в соціально-економічних умовах розвитку суспільства, 

перетворення корпоративної форми ведення бізнесу на переважаючу у світі, 

глобалізації світового господарства та ін. Тобто їх розвиток повністю відповідає 

еволюційному шляху розвитку всіх суспільних інституцій з врахуванням специфіки 

становлення страхування як окремого виду підприємницької діяльності. 

Еволюція організаційної форми ведення страхового бізнесу в світі налічує 

майже 400 років. За цей період страхові компанії пройшли період становлення від 

малих акціонерних товариств, що спеціалізувалися на окремих видах страхування, 

до великих корпорацій, які надають послуги з більшості видів страхування, а також 

додаткові послуги в галузі управління активами та консалтингу. Зокрема, 
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найкрупніші страхові компанії США являють собою фінансові конгломерати: через 

дочірні підприємства вони можуть, крім страхування, надавати позики, 

організовувати чекове обслуговування клієнтів, емітувати розрахункові кредитні 

картки, вести операції з нерухомістю, з цінними паперами, керувати майном і 

капіталом за дорученням клієнтів [345, с. 580]. Страховий ринок США на сучасному 

етапі є найбільшим у світі за переважною більшістю показників. Провідними 

компаніями страхового ринку США є [345, с. 581]: 

 «Стейт фарм мьючуел отомобил іншуранс компані». Найбільша ТНК зі 

страхування майна не тільки у США, а й у всьому світі. Засновано компанію у 1922 

р. у штаті Іллінойс. Це компанія із взаємного страхування (замість акціонерного – 

пайовий капітал) транспорту, майна, від нещасних випадків, авіації, 

перестрахування; 

 «Сігна» – одна з широко диверсифікованих страхових корпорацій. 

Заснована 1982 р. внаслідок злиття двох старих товариств – «Коннектикут дженерел 

корпорейшн» і «ІНА корпорейшн». Страхує майно та відповідальність; 

 «Америкен Інтернешнл груп» (АІГ) – одна з міжнародних 

диверсифікованих страхових груп і найбільший у США страховик торговельних та 

промислових ризиків. Почала операції 1919 р. в Шанхаї. Нині це холдингова 

компанія, яка контролює 44 дочірні компанії у 130 країнах. Штат працівників – 

близько 28 тис. осіб. 

На сучасному етапі страхові корпорації стали одними з основних глобальних 

гравців на фінансовому ринку. Їх потужність та впливовість ілюструють такі 

показники, як обсяг доходів, величина прибутку, сума активів, яка є у їхньому 

розпорядженні, тощо. Тому нами був складений перелік страхових компаній, які 

ввійшли за результатами 2019 р. до списку Fortune Global 500 (Додаток Г). Це 

рейтинг 500 найбільших світових компаній, критерієм складання якого є виручка 

компанії. У 2018 р. вони згенерували доходів на суму 32,7 трлн дол. США і 

прибутків – на 2,2 трлн дол. США. У цих компаніях працюють 69,3 млн людей. 

Список складається і публікується щорічно журналом Fortune. 
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За обсягом отриманих доходів до списку 500 найбільших компаній світу 

увійшло 55 страхових компаній, що склало 11,0 % від загальної кількості. Це на 3 

страховики менше, ніж у 2018 р. і на 2 – менше, ніж у 2017. За обсягом доходів 

частка страховиків у загальній сукупності склала 9,9 %, а за величиною прибутку – 

6,3 %. Такі дані підтверджують зроблений раніше висновок про особливе місце 

страховиків серед найбільших корпорацій світу. 

До першої трійки страховиків за обсягом доходів увійшли такі корпорації: 

Berkshire Hathaway – 247 837,0 млн дол. США, UnitedHealth Group – 226 247,0 млн 

дол. США і Ping An Insurance – 163 597,4 млн дол. США. За величиною отриманого 

прибутку до першої трійки увійшли: Ping An Insurance – 16 237,2 млн дол. США, 

UnitedHealth Group – 11 986,0 млн дол. США і Allianz –8 806,4 млн дол. США. До 

першої трійки за сумою активів увійшли такі корпорації: Japan Post Holdings – 

2 585 802,0 млн дол. США, AXA  – 1 063 784,4 млн дол. США і Ping An Insurance – 

1 040 383,4 млн дол. США. За величиною акціонерного капіталу найбільшими 

трьома страховиками є: Berkshire Hathaway – 348 703,0 млн дол. США, State Farm 

Insurance Cos.  – 100 877,7 млн дол. США і Japan Post Holdings – 95 812,0 млн дол. 

США. Також цікавою є інформація щодо кількості співробітників, що працюють у 

найбільших страхових компаніях світу. Так, найбільшими роботодавцями є Huaxia 

Life Insurance (500 000 співробітників), Berkshire Hathaway (389 000 співробітників) і 

Ping An Insurance (376 900 співробітників). 

На рис. 1.6 наведено інформацію щодо розподілу найбільших 55 страхових 

компаній за місцем реєстрації (місцезнаходженням штаб-квартири) та за формою 

ведення бізнесу. 

З аналізу даних, наведених на рис. 1.6, можна зробити висновок, що 36 

компаній, або 65,45 % від загальної кількості, представляють лише 3 країни: США, 

Японію та Китай. Це є закономірним, оскільки ці країни мають найбільші економіки 

світу. Якщо проаналізувати розподіл компаній в розрізі частин світу, то найбільше 

їх припадає на Північну Америку – 22, на Азію – 20, Західну Європу – 13. Варто 

відмітити збільшення кількості азійських страхових корпорацій в ТОР-500 у 2019 р. 

у порівнянні з попередніми роками (у 2018 р. їх кількість порівняно з 2017 р. зросла 
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на одну компанію, а у 2017 р. – на 2, що дало їм змогу ще у 2017 р. піднятися на 

друге місце після страховиків Північної Америки). Це збільшення відбулося за 

рахунок китайських корпорацій, які потрапили до списку, Huaxia Life Insurance, 

Taikang Insurance Group та ін. Кількість європейських компаній у ТОР-500 у 2019 р. 

зменшилася на три (Aegon (Гаага, Нідерланди), Aviva (Лондон, Великобританія), 

Legal & General Group (Лондон, Великобританія)) (у 2018 р. кількість корпорацій 

зменшилася на одну (Old Mutual (Лондон, Великобританія)). Як результат, за 

останні два роки ТОР-500 залишили три компанії з Великобританії. Можна зробити 

висновок про становлення вже трьох потужних регіональних страхових центрів 

світу: Північна Америка, Південно-Східна Азія та Західна Європа, причому остання 

саме на третьому місці. 

 

Рис.1.6. Розподіл найбільших страхових компаній світу за реєстрацією та 

формою ведення бізнесу 

Джерело: побудовано автором 

Найбільша кількість страхових корпорацій зі списку журналу Fortune Global 

500 знаходиться в Токіо (6 компаній), Нью-Йорку (5), Пекіні (4) та Цюриху (3). З 

цього списку зник Лондон, де ще 2 роки назад розташовувалися 3 корпорації. На ці 



93 
 

4 міста припадає 32,72 % компаній зі списку. Така концентрація та саме вибір цих 

міст з боку страховиків пояснюється потребою знаходитися у найбільших 

фінансових центрах світу. 

З 55 компаній лише 13 компаній функціонують у формі ТВС, причому 6 

компаній припадає на США, 3 – на Японію, 3 – на Китай і 1 – на Нідерланди. За 

обсягом доходів у розмірі 81 732,2 млн дол. США, за величиною прибутку у розмірі 

2 392,2 млн дол. США і за величиною акціонерного капіталу в сумі 100 877,7 млн 

дол. США лідирує State Farm Insurance Cos., за сумою активів у розмірі 712 112,7 

млн дол. США – Nippon Life Insurance. 

На рис. 1.7 наведено інформацію щодо розподілу найбільших 55 страхових 

компаній за місцем реєстрації та за спеціалізацією. 

 

Рис.1.7. Розподіл найбільших страхових компаній світу за реєстрацією та 

спеціалізацією 

Джерело: побудовано автором 

З аналізу даних, наведених на рис. 1.7, можна зробити висновок, що більшість 

компаній спеціалізується на послугах зі страхування життя та здоров’я (31, або 56,36 

% від загальної кількості), причому 18 з них, або 58,06 %, припадає на 3 країни: 
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США, Японію та Китай. Серед компаній, що спеціалізуються на страхуванні 

іншому, ніж страхування життя, (19) переважають американські (9), швейцарські (3) 

та японські (3). Також слід відмітити у США 5 компаній, що надають послуги у 

сфері охорони здоров’я, а саме: страхування та управління медичним 

забезпеченням. Серед такого роду компаній найбільшою за всіма показниками є 

UnitedHealth Group (Міннетонка, США). Вона обслуговує понад 85 млн. пацієнтів у 

всьому світі і є найбільшою компанією зі страхування здоров’я у США. 

Об’єктом сучасної теорії управління страховою компанією є не просто 

страхова компанія, а велика корпорація, яка може надавати весь спектр страхових 

послуг, а також додатково інші фінансові та консультаційні послуги, яка може 

включати велику кількість відокремлених структурних підрозділів або взагалі 

контролювати окремі дочірні компанії у всьому світі, яка може мати у своєму штаті 

десятки або сотні тисяч працівників. Не зважаючи на це, змушені констатувати 

також наявність невеликих страхових компаній, які продовжують надавати 

обмежений перелік страхових послуг, можуть не мати відокремлених підрозділів, а 

також утримувати мінімальний штат працівників. 

 

1.3. Еволюція теорій вартості 

 

«Побудова вартісно-орієнтованої моделі корпоративного управління в 

сучасних умовах економічного розвитку України потребує осмислення еволюції 

вартісно-утворюючих процесів» [224, с. 141]. Наріжним каменем всієї економічної 

науки протягом багатьох століть залишається проблема визначення категорії 

«вартість», що підтверджується численними дослідженнями різних вчених, 

починаючи з давньогрецьких мислителів (Ксенофонта, Аристотеля та ін.), 

представників класичної політичної економії (А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса та ін.) 

та закінчуючи сучасними дослідниками (А. Дамодараном, А. Кінгом, 

Т. Коуплендом, Дж. Рошем та ін.). «Вихідним пунктом найістотніших відмінностей 

у концепціях різних економічних шкіл і предметом численних дискусій була і є 

вартість як одна з найбільш фундаментальних категорій економічної теорії» [231]. 
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З’являються нові погляди на зміст та трактування цієї категорії, обґрунтовуються 

нові види вартості, досліджується роль та значення вартості в діяльності суб’єктів 

господарювання, зокрема страхових компаній. 

На важливості та непересічності категорії «вартість» акцентує увагу 

російський вчений Ю.М. Осіпов: «Вартість скрізь і всюди, вона все і вся 

опосередковує, все визначає, у неї до всього є діло … Економіка – це господарство 

не просто вартісне, з вартістю, але це господарство вартості, коли сама вартість і є, 

можливо, основним господарюючим суб’єктом. Спочатку вартість, її відтворення, її 

господарювання, а потім вже все інше» [250, с. 136]. 

У переважній більшості літератури з політекономії або економічної науки 

можна знайти дві основні концепції вартості: теорію трудової вартості та граничної 

корисності. На нашу думку, виділення лише цих двох теорій пов’язано з тим, що 

основним завданням такої літератури є сформулювати загальне уявлення про 

проблему вартості та акцентувати увагу на значних відмінностях цих двох підходів. 

При більш детальному аналізі наукових публікацій стає зрозумілим, що кількість 

таких теорій є більшою. Практично всі наукові школи розглядали цю проблему та 

вважали за потрібне внести свої корективи у вже існуючі теорії або запропонувати 

власне бачення цієї категорії. Крім цього, науково-технічний прогрес також вносить 

певні корективи у теоретичні напрацювання минулого. Особливо, варто відмітити, 

появу нових понять, які класичні теорії в більшості випадків не можуть пояснити. 

Наприклад, інтелектуальна вартість, вартість нематеріальних активів, інформаційна 

вартість тощо. 

Ми погоджуємося з думкою одного із співавторів монографії «Вартість 

банківського бізнесу» І.Д. Скляр, що «аналіз хронології розвитку економічної теорії 

свідчить, що в процесі дослідження проблеми вартості сформувалося дві загальні 

концепції розуміння її природи: витратна (вартісна) і корисності» [96, с. 11]. До 

першої концепції відноситься трудова та теорія виробничих витрат, а до другої – 

теорія граничної корисності та теорія попиту та пропозиції. Ці концепції дійсно 

сформувалися історично протягом останніх двох-трьох століть і включають в себе 

загальновідомі теорії, які з різних позицій розкривають зміст вартості. Але, як вже 
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було зазначено вище, ці концепції не включають нові погляди сучасних науковців, 

які виходять за межі загальновизнаних теорій. Зокрема, у своїй праці «Економічна 

теорія» А.А. Чухно [365, с. 160-174] поряд з теорією трудової вартості та граничної 

корисності окремо акцентує увагу на вартості, створеної знаннями. 

Більш ґрунтовнішим та повнішим є підхід вітчизняного дослідника 

Т.В. Момот [224, с. 141] до класифікації теорій вартості. Вона також акцентує увагу 

на двох концепціях: витратній та такій, що спрямована на кінцеві результати 

виробництва, – проте доповнює першу теорією трьох факторів виробництва, а другу 

– інформаційною теорією вартості. 

На думку ще одного вітчизняного дослідника Н.І. Дуляби [132], всі теорії 

вартості можна поділити на 3 основні концепції, а саме: трудова теорія вартості 

(власне трудова теорія вартості (У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо та ін.), теорія витрат 

виробництва (Р. Торренс, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Дж. Мак-Куллох та ін.), теорія 

трьох факторів виробництва (Ж.Б. Сей, Ф. Бастіа)), теорія граничної корисності 

(У.С. Джевонс, К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, Л. Вальрас, Дж.Б. Кларк та ін.) 

та теорія ринкової оцінки вартості. Такий підхід цікавий виділенням ще однієї 

додаткової концепції – теорії ринкової оцінки вартості. Ця теорія базується на 

трактуванні вартості виключно з позиції сучасної практики, тобто зведення вартості 

до грошового еквіваленту. Покупця певного товару не цікавить зміст вартості цього 

товару, а лише її вираження в певній сумі грошових одиниць. Крім цього, Н.І. 

Дуляба пише про нову концепцію вартості – інформаційну, яку вона все ж таки не 

виділяє окремо, а вважає її «сучасною модифікацією трудової теорії вартості»
 
[132]. 

Заслуговують на увагу також результати аналізу еволюційного розвитку 

вартості підприємства як економічної категорії М.В. Корягіна [182, с. 10-11], які 

дозволили йому сформувати три основні підходи щодо розуміння поняття 

«вартість» (рис. 1.8). 

Дослідження категорії «вартість» не за окремими науковими школами, 

групами та вченими, а за підходами до розуміння ними цієї категорії є досить 

суперечливим. Це порушує логіку еволюційного розвитку цієї категорії, змішує 

вчення різних науковців, що належать до різних наукових шкіл та які підходять до 
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визначення вартості з різних теоретико-методологічних засад. Так, у рамках одного 

підходу було об’єднано представників таких теорій, як граничної корисності та 

трьох факторів виробництва. Незважаючи на те, що всі вони акцентували увагу на 

ціні, а не на вартості, проте обґрунтовували це з різних методологічних позицій. 

Також суперечливим є твердження про те, що всі представники теорії граничної 

корисності розглядали вартість лише з позиції ціни, а не цінності. 

 

Рис. 1.8. Основні підходи щодо розуміння поняття «вартість» 

Джерело: складено автором на основі [182, с. 10-11] 

Для вирішення основних суперечностей попередніх класифікацій, а саме: 

врахування теоретичних надбань всіх наукових шкіл, які досліджували категорію 

«вартість» протягом останніх декількох століть; врахування еволюційного шляху 

розвитку цієї категорії; врахування сучасних ідей вчених-інституціоналістів, – 

пропонуємо всі основні економічні теорії, що розглядають категорію «вартість», 
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розподілити між 3 концепціями: витратною, концепцію корисності та новітніми 

концепціями (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Класифікація основних економічних теорій, що розглядають 

категорію «вартість» 

Джерело: складено автором 

Такий підхід до класифікації дозволив залишити дві основні концепції з 

відповідними теоріями (витратну та концепцію корисності), яких притримується 

більшість закрубіжних та вітчизняних науковців, а також виділити групу 

альтернативних концепцій, представники яких досліджують або будуть ще 

досліджувати категорію «вартість» із сучасних позицій. На нашу думку, на 

сучасному етапі можна окремо виділити підходи до трактування вартості вчених-

інституціоналістів, ідеї яких проте важко об’єднати в межах однієї теорії. 

Дослідження еволюції наукової думки щодо економічної природи категорії 

«вартість» показало, що проблеми визначення вартості товару цікавили людство 

завжди. Перші натяки на пошук розуміння категорії «вартість» можна зустріти ще в 

працях давньогрецьких мислителів, які починають аналізувати окремі категорії та 

шукати зв’язки між ними, зокрема між такими як: товар, праця, цінність тощо. Ще 

Аристотель у своїй праці «Політика» писав: «… користування усяким предметом 
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буває двояким, … в одному випадку предмет використовують з притаманною, в 

другому – з непритаманною йому метою призначення, скажімо, взуття 

використовують для того, щоб надягати на ноги, і для продажу та обміну» [6, с. 25-

26]. Подальший розвиток проблеми визначення вартості дістали у працях 

меркантилістів, які повністю були спрямовані на дослідження зовнішньої торгівлі як 

джерела багатства. «В основу вартості, на думку меркантилістів, покладено працю, 

проте корисною вона є лише в тому випадку, якщо продукція виробництва буде 

вивезена за кордон, і гроші, виручені за неї, перевищать витрати на її створення» 

[96, с. 11]. 

Проте першими, хто почав на науковому рівні системно досліджувати 

категорію «вартість», були представники трудової теорії вартості (В. Петті, А. Сміт, 

Д. Рікардо, К. Маркс та ін.). Вони вважали основним джерелом вартості працю. 

Вартість товару, на їхню думку, вимірюється величиною праці (робочим часом), 

необхідною для його виробництва. «Якщо хто-небудь, – писав В. Петті, – може 

добути з перуанського ґрунту і доставити в Лондон одну унцію срібла за той самий 

час, протягом якого він може виробити один бушель хліба, то перша становить 

природну ціну другого» [259, с. 36]. Д. Рікардо стверджував, що «визначення 

вартості робочим часом є абсолютний, загальний закон» [287]. Як виключення, він 

розглядав ще одне джерело вартості – рідкісність, яка має значення для невеликої 

групи товарів (рідкісні статуї та картини, рідкісні книги та монети тощо). К. Маркс 

довів, що вартість визначається не індивідуальним, а суспільно необхідним робочим 

часом для виготовлення певної споживчої вартості. Діалектичний взаємозв’язок 

вартості та споживчої вартості К. Маркс пояснював двоїстим характером праці, 

втіленої в товарі [159, с. 331]. 

Згідно трудової теорії вартість страхової компанії представляє собою 

величину тих зусиль, які були витрачені на її створення, та «є мірою затрат 

суспільно необхідної праці, які матеріалізовані» [84] в ній. Оскільки одиницею 

виміру суспільно необхідної праці, як вже зазначалося, є робочий час, то страхова 

компанія має вартувати стільки робочого часу, скільки його знадобилося для її 

створення та початку функціонування. Визначити вартість величини суспільної 
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праці, необхідної для створення страхової компанії, складно через низку причин: 

складність та спеціалізацію такої праці, відхилення ціни від вартості в умовах 

ринкової економіки, необхідність враховувати обсяг та структуру попиту тощо. 

Паралельно з трудовою теорією вартості розвивалися також теорія витрат 

виробництва та теорія трьох факторів виробництва. Теорія витрат виробництва була 

розвинута в працях Р. Торренса, Дж. Мілля, Дж. Мак-Куллоха, Н. Сеніора, Дж.С. 

Мілля та ін. Представники цієї теорії вважали, що основою мінової вартості та цін є 

витрати виробництва, а також, «що нова вартість створюється не лише живою, а й 

минулою, уречевленою працею» [132, с. 233-239], а тому робили висновок про те, 

що капітал також є джерелом створення вартості. Найбільш відомий послідовник 

класичної традиції Дж.С. Мілль писав: «в середньому товари обмінюються 

приблизно за їх природною вартістю… природна вартість деяких речей – це 

вартість, яка визначається їх рідкісністю, але в переважній більшості речі природно 

обмінюються одна на одну пропорційно витратам їх виробництва… витрати 

виробництва складаються із кількох елементів … це заробітна плата і прибуток на 

капітал» [219, с. 222-224]. 

Родоначальники теорії трьох факторів виробництва – французькі економісти 

першої половини ХІХ ст. – Ж.Б. Сей і Ф. Бастіа трактували формування вартості в 

процесі виробництва як результат витрат трьох його основних факторів: праці, 

капіталу і землі [224, с. 144]. Ці фактори беруть рівноправну участь у створенні 

вартості, при чому внесок кожного у її створення відображається відповідною її 

частиною: праця породжує заробітну плату, капітал – прибуток, земля – ренту. На 

думку, Ж.Б. Сея людина, капітал і земля виступають основними факторами 

виробництва та чинниками зростання багатства у суспільстві. 

Вартість страхової компанії відповідно до цих теорій має формуватися на 

основі рідкісності та витрат праці на її [компанії] створення. Також вартість 

страховика має включати вартість його майна, оскільки це буде вартість уречевленої 

в цьому майні праці. 

Висновки, сформульовані представниками всіх теорій витратної концепції 

(див. рис. 1.9), залишаються актуальними й досі, в тому числі і для визначення 
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вартості страхових компаній. Фактично витратна концепція слугує теоретичним 

підґрунтям витратного підходу до оцінювання вартості компаній. Вартість 

страховика згідно цього підходу буде визначатися як вартість всього його майна або 

сума вартостей всіх ресурсів, що є в його розпорядженні (трудових, матеріальних, 

фінансових). 

В останній третині ХІХ ст. сформувалася теорія граничної корисності, яка 

запропонувала принципово новий підхід до аналізу вартості. Представники цієї 

теорії (К. Менгер, В.С. Джевонс, Л. Вальрас, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, Дж.Б. Кларк та 

інші) не погодилися зі зведенням вартості до витрат виробництва або трьох факторів 

виробництва, а запропонували визначити її мірою корисності. З точки зору 

Б. Селігмена, маржиналістська теорія представляє не просто інший спосіб 

дослідження проблеми вартості, але знаменує собою інший підхід до економічного 

аналізу [19, с. 649]. «Величина цінності матеріального блага, – зазначав Е. Бем-

Баверк, – визначається нагальністю тієї конкретної потреби (або часткової потреби), 

яка знаходиться на останньому місці у ряду потреб, що задовольняються усім 

наявним запасом матеріальних благ цього виду … Цінність речі вимірюється 

величиною граничної корисності цієї речі. Це положення є центральним пунктом 

нашої теорії цінності. Все подальше пов’язується з ним і виводиться з нього» [1, с. 

342]. 

Вартість страхової компанії з позицій теорії граничної корисності має 

вимірюватися власне корисністю компанії для її потенційних власників, тобто її 

здатністю задовольнити їхні економічні та соціальні потреби. Якщо маржиналісти в 

більшості випадків переводили визначення корисності в суб’єктивну-психологічну 

площину, то з сучасних позицій корисність страхової компанії можна перевести 

виключно в практичну площину. До таких потреб можна віднести здатність 

страховика приносити економічний та соціальний ефект для свого власника. Таким 

ефектом може бути величина прибутку, чи обсяг страхового портфелю, чи величина 

інвестиційного портфелю, чи розмір грошового потоку, який генерує страховик, чи 

можливість допомогти суспільству у вирішенні проблеми постійного відтворення 

національного продукту або соціальному захисті населення тощо. Акцент уваги 
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зміщується з величини витрат, які поніс власник на створення чи купівлю компанії, 

на її майбутню результативність. 

Спробою поєднати погляди маржиналістів та представників трудової теорії є 

теорія попиту і пропозиції (А. Маршалл, В. Парето, П. Самуельсон та інші), згідно 

якої реальна вартість товару дорівнює фактичній ціні, що встановлюється на ринку в 

результаті взаємодії попиту й пропозиції. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

англійський вчений, засновник Кембриджської школи А. Маршалл «здійснив спробу 

знайти компроміс між різними теоріями вартості, навмисне переключивши зусилля з 

теоретичних дискусій навколо вартості на вивчення проблеми взаємодії попиту і 

пропозиції як сил, які визначають процеси, що відбуваються на ринку, тобто 

сутнісний аналіз замінив на функціональний» [231, с. 45-53]. Суть його синтетичної 

теорії полягає у поєднанні двох груп факторів, що впливають на ринкову ціну: 

1. Ціна попиту, що «формується під впливом попиту на товар, який 

визначається корисністю продукту» [158, с. 250]; 

2. Ціна пропозиції, яка визначається витратами виробництва. 

Вчений, подолавши суперечності обох теорій, сконцентрувався на розробленні 

теорії ціни. Для поєднання цих двох теорій англійський дослідник «вводить у теорію 

ціноутворення чинник часу і підкреслює, що корисність і попит відіграють 

вирішальну роль у короткостроковому періоді. Реальні ж витрати мають значення 

для довгострокового періоду. Якщо виробник не відшкодовує витрати, це буде 

обумовлювати скорочення виробництва до того моменту, доки не встановиться 

рівновага» [231, с. 45-53]. 

Згідно цієї теорії має існувати розвинутий ринок купівлі-продажу страхових 

компаній. Інформація про здійснені угоди купівлі-продажу повинна накопичуватися 

та слугувати аналітичною базою для визначення вартості страховиків, які будуть 

оцінюватися в майбутньому. Фактично теорія попиту і пропозиції являється 

теоретичним підґрунтям порівняльного підходу до оцінювання вартості компаній. 

Вартість страховика згідно цього підходу буде визначатися як вартість аналогічного 

страховика, щодо якого відбувся процес купівлі-продажу у минулому і була 

визначена конкретна ціна такої угоди. 
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Починаючи з теорії попиту і пропозиції, відбувається подальша еволюція 

теоретичних поглядів на економічну природу категорії «вартість». Трансформація 

стосується відходу від подальшого дослідження вартості та факторів, що її 

визначають, до розгляду категорії «ціна», оскільки саме вона знаходиться на 

поверхні всіх економічних процесів. Основний акцент робиться на подальших 

дослідженнях причин, які впливають на встановлення ціни на ринку відповідних 

товарів в процесі взаємодії попиту і пропозиції. 

Російські дослідники О.Ю. Харитонов та О.В. Пластінін у своїй монографії 

«Ефективне управління підприємством на основі його вартості» (2009 р.) 

стверджують, що «з виходом у світ в 1890 р. роботи А. Маршалла «Принципи 

економічної науки» в політичній економії відбулося повне ототожнення вартості і 

ціни, яке супроводжувалося відмовою від розгляду вартості як самостійної 

категорії» [357, с. 14]. Внаслідок такого ототожнення на перший план вийшло 

розроблення саме теорії ціни, замість теорії вартості. Дослідники в рамках теорії 

ціни комплексно вивчають «вплив різноманітних чинників на рівень цін у системі 

попиту та пропозиції на ринках як товарів, так і чинників виробництва. Беруть до 

уваги такі чинники: динаміку продуктивності праці й ефективності виробництва, 

стан грошового обігу, платіжного балансу та державних фінансів, державне 

регулювання й інші» [202, с. 130-135]. Спочатку таке дослідження велось на 

мікрорівні, а з 30-х років XX ст. під впливом економічної теорії Дж.М. Кейнса та у 

відповідь на об’єктивні реалії економічних потрясінь у ринковій економіці 

поширилось і на макрорівень [132, с. 233-239]. 

Надалі у своїх працях вчені, досліджуючи економічні проблеми на різних 

рівнях (мікро-, макро-, інтерекономіки), переважно залишаються на окремих 

позиціях або трудової теорії вартості, або маржиналістської теорії, або, навіть, на 

позиціях обох концепцій одночасно залежно від об’єкту дослідження. 

Вітчизняний дослідник А.А. Чухно збереження відмінностей між теорією 

трудової вартості та теорією граничної корисності на сучасному етапі підтверджує 

через площину відмінностей політекономії та економіксу: «для політекономії 

ключовою категорією є вартість (саме на її основі здійснюється сутнісно-
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філософське пояснення економічного розвитку), для «економікс» – ціна, завдяки 

якій розкривається світ економіки з функціонального боку» [365, с. 162-163]. 

Ми стоїмо в цьому питанні на тих самих позиціях, що і А.А. Чухно, який 

підкреслює, що «синтез теорії трудової вартості та теорії граничної корисності дає 

можливість розкривати причинно-наслідкові та функціональні зв’язки в економіці, 

природу соціально-економічних явищ і шляхи та методи ефективного 

функціонування економіки» [365, с. 164]. 

Серед альтернативних концепцій, названих нами так через те, що їх 

представники, розглядаючи категорію «вартість», підходять до її тлумачення зовсім 

з інших позицій, ніж представники витратної та концепції корисності, можна 

виділити ряд інституціональних теорій (Дж. Коммонс, П. Дракер, У. Ростоу, 

Ж. Еллюль, Р. Арон, З. Бжезинський, Д. Белл та ін.). Учені-інституціоналісти не 

розглядали вартість як одну з головних проблем економічної науки, проте 

досліджуючи різні економічні інститути, в тому числі увагу приділяли і новим 

джерелам створення вартості – контрактам, техніці, електроніці, інформації, 

знанням. 

Американський економіст Дж. Коммонс стверджує, що «вартість є сучасною 

оцінкою майбутнього блага. Поняття вартості випливає з угоди про виконання в 

майбутньому певного контракту» [398, с. 104]. Така теорія виводить вартість із 

переговорів, її остаточне встановлення завершується в судах. Одночасно 

Дж. Коммонс не заперечує необхідності врахування витрат виробництва при 

визначенні вартості. Розглядаючи витрати «як притаманну людині внутрішню 

психологічну протидію стимулам до дій (протидія ризику, передачі власності в 

наймання на невигідних умовах тощо)» [158, с. 461], автор виводить поняття 

«розумна вартість». Л.Я. Корнійчук зазначає, що «розумна вартість» у Коммонса є 

не тільки результатом випадкового втручання судових органів у вирішення 

конфліктів між окремими підприємцями, а загальним принципом регулювання ними 

економічного життя, тобто «торжеством колективного розуму» над індивідуальним. 

Інакше кажучи, Коммонс розглядає вартість як очікуване право на майбутні блага й 

послуги [158, с. 461]. 
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У 40-60 рр. ХХ ст. розвивається концепція «індустріального суспільства», 

представниками якої були П. Друкер, У. Ростоу, Ж. Еллюль, Р. Арон. Центральною 

інституцією «індустріального суспільства» були великі підприємства та корпорації, 

які забезпечують масове виробництво товарів. Французький соціолог Ж. Еллюль 

розробив концепцію «технологічного суспільства», основою якого «є техніка, яка 

панує над суспільством і людиною. Вона розвивається за власними законами і не 

підвладна людині» [158, с. 479-480]. Вчений підносить техніку до абсолюту, 

пояснюючи її розвитком усе, в тому числі й визначення вартості. 

У 60-70 рр. ХХ ст. з’являється концепція «технотронної ери», відомого 

політолога, професора Колумбійського університету З. Бжезинського [395, с. 10-30], 

який поділяє думку про те, що саме техніка (особливо електроніка) стають основним 

фактором, котрий визначає соціальні зрушення, зміну звичаїв, соціальної структури, 

цінностей, суспільства в цілому. 

У 70-80 рр. ХХ ст. у західній економічній літературі набула поширення теорія 

постіндустріального суспільства (Д. Белл). Переважання інформаційного сектору в 

економіці розвинутих країн призводить до виникнення нового джерела вартості, яке 

пов’язано з інформацією та знаннями. С.В. Мочерний зазначає, що «в сучасних 

умовах суб’єкти праці залишаються в стороні від магістрального напрямку 

прогресу, а капітал в якості фактора виробництва замінюють знання, які поряд з 

інформацією, стають найважливішим фактором сучасного господарства» [159, с. 

235-236]. На думку А.А. Чухна, створена знаннями вартість істотно зростає і 

набуває поширення, вона стає головною умовою економічного зростання та засобом 

забезпечення корпоративних прибутків [365, с. 170].  

Інституціоналісти не дають системного та комплексного трактування категорії 

«вартість», але акцентують увагу на дослідженні нових джерел створення вартості. 

Щодо страхових компаній, то такими джерелами можуть бути інформація та знання. 

Інформаційний ресурс є одним з найважливіших для сучасних страховиків. Збір, 

обробка, аналіз та накопичення інформації про динаміку розвитку ризиків у всіх 

сферах життєдіяльності людини дає їм змогу будувати детальні тарифікаційні 

системи та встановлювати справедливі тарифні ставки для потенційних 
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страхувальників. Це в свою чергу безпосередньо впливає на формування страхових 

резервів у розмірах, достатніх для виконання страхових зобов’язань перед 

страхувальниками, забезпечує позитивний фінансовий результат від операційної 

діяльності та створює додаткову вартість для страхової компанії. Без наявності 

інформаційного ресурсу та ефективного управління ним на сучасному етапі важко 

уявити успішну компанію. Не менш важливу роль відіграють і знання. Працівники 

страхової компанії потребують високого рівня професійних знань та 

вузькоспеціалізованих навичок, які визначають успіх компанії серед клієнтів та в 

цілому на ринку. Окремі спеціальності та професії взагалі носять специфічний 

характер і притаманні виключно страховій галузі (актуарії, андерайтери, аварійні 

комісари, аджастери, сюрвейєри тощо). Наприклад, у США професія актуарія є 

однією з найпрестижніших та в рейтингу професій ніколи не опускалася нижче 4-

ого місця. 

Здебільшого, як зазначалося вище, переважаючим на сучасному етапі став 

суто прагматичний підхід, коли «вартість розглядають як властивість або цінність 

товару, як його грошовий еквівалент» [132]. Підтвердженням цьому є, насамперед, 

сучасна західна економічна наука, яка майже не висвітлює проблему вартості, в 

тому числі вартості страхових компаній. Відомий американський економіст та 

історик Б. Селігмен обґрунтовує сучасну практику ціноутворення як 

«розповсюджену техніку встановлення цін шляхом додання до повної величини 

середніх витрат поміркованої, або традиційної накидки» [159, с. 244]. Проте, 

вітчизняні науковці також активно починають користуватися досягненнями сучасної 

світової економічної думки, часто заперечуючи підходи, притаманні в недалекому 

минулому вітчизняній фінансовій науці. Подібну точку зору висловлює й 

П.М. Макаренко, який пише: «Ціна – це кількість грошей (величина грошової суми), 

що сплачується за певну кількість товарів певної якості» [202]. Згідно з 

Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» 

«вартість – еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей» 

[232]. Ми повністю поділяємо думку В.М. Опаріна, який зазначає: «було б 

помилковим і безглуздим відмовлятися від усіх її [вітчизняної науки] положень. 



107 
 

Адже у будь-якій теорії, навіть у тій, що зазнала історичного краху, завжди є 

раціональні ідеї та зерна істини» [246, с. 4]. 

З аналізу положень розглянутих теорій слідує, що вартість страхової компанії 

синтезує в собі різноманітні фактори, серед яких можна виділити: живу й 

уречевлену працю, корисність, попит і пропозицію, інтелектуальний капітал, 

інформаційний ресурс, обсяг і структуру страхового й інвестиційного портфелів, 

грошові потоки, що нею генеруються тощо. Тому різні теорії вартості не потрібно 

протиставляти одна одній, оскільки всі вони намагаються описати вартість компанії, 

проте роблять їхні представники це з різних сторін економічного буття. Теорії є 

взаємодоповнюючими на сучасному етапі для розуміння вартості підприємства, 

зокрема вартості страхової компанії. 

 

1.4. Сутність та особливості формування вартості страхової компанії 

 

Вартість страхової компанії – це свого роду певна наукова абстракція, що 

«теоретично виражає в узагальненому вигляді приховану сутність явищ і процесів» 

[121], що відбуваються в межах фінансових відносин, які формують сферу їх 

функціонування. Їй притаманне специфічне місце серед фінансових категорій, вона 

має певне суспільне призначення, ознаки, форму прояву, функції та роль. Ця 

абстракція набуває суспільно-економічного прояву в її носії – страховій компанії, 

яка виступає специфічним товаром у ринковій економіці. Отже, через процес 

усуспільнення вона набуває ознак категорії «вартість», що носять історичний 

характер, властивостей товару, а також специфічних рис, притаманних страховій 

компанії. 

Страхова компанія створюється власниками заради вигоди. Як правило, ця 

вигода носить фінансовий характер: або власники бажають отримувати постійні 

грошові потоки від її ефективного функціонування, або бажають у майбутньому її 

продати та виручити від продажу суму коштів більшу за ту, яку було вкладено в її 

створення та розвиток. І в першому, і в другому випадках відображати цю вигоду 

буде вартість компанії. Власники зацікавлені в постійному зростанні вартості 
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страховика, оскільки це призводить до збільшення ціни товару, яким вони в 

конкретний період володіють. Ми підходимо до тієї думки, що вартість компанії не 

може апріорі бути статичною, оскільки вона відображає внутрішній стан справ у 

компанії, який постійно може змінюватися. В цьому питанні ми стоїмо на тих самих 

позиціях, що і О.Т. Євтух, який порівнюючи обіг грошей та вартості, доходить 

висновку, що саме рух призводить до збільшення вартості: «Так, сама вартість 

товару в інших формах зникає, якщо він не використовується (не споживається, не 

обмінюється і ніхто його не потребує) і, навпаки, вартість в процесі обігу, 

перетворюючись з однієї форми на іншу, зростає» [140]. 

Таким чином, специфічною рисою, домінантою вартості страхової компанії є 

те, що в процесі функціонування страхової компанії створюються умови для 

збільшення її вартості. Задовольняючи потреби якомога більшої кількості 

потенційних клієнтів у страховому захисті, власники страховика забезпечують 

зростання грошових надходжень від операційної діяльності, формування 

збалансованого страхового портфеля, формування диверсифікованого 

інвестиційного портфеля тощо. Тобто чим успішніше страховик задовольняє 

потреби своїх клієнтів, тим більш капіталізованішим він стає, а це призводить до 

зростання вартості компанії в перспективі. Отже, специфічне суспільне призначення 

вартості страхової компанії полягає в тому, що в процесі фінансових відносин 

створюються умови для ефективного функціонування страховика й тим самим 

уможливлюється зростання вартості компанії. 

Страхова компанія, як об’єкт купівлі-продажу з боку потенційних покупців та 

власників на ринку, є специфічним товаром. Цей товар має можливість 

задовольнити потреби покупців та продавців у зростанні їх статків. 

Особливістю страхової компанії як товару є те, що: 

 це інвестиційний товар, вкладення в який здійснюються з метою 

майбутньої віддачі. Інвестори купують або вкладають у створення страхової 

компанії певну суму коштів з метою отримання в майбутньому додаткової віддачі на 

цю суму у вигляді виручки від продажу або прибутку тощо; 
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 страхова компанія є цілісним майновим комплексом, який може 

продаватися як комплекс або як окремі його складові. Будь-яка страхова компанія 

має у своєму розпорядженні низку активів, які можна продавати окремо або всі 

разом. Вибір процедури продажу активів залежить від суми, яку можна за це 

отримати; 

 потреба у ній залежить від ефективності бізнес-процесів, налагоджених 

всередині. Діяльність страховика складається з багатьох специфічних бізнес-

процесів: тарифікація, андерайтинг, управління коштами страхових резервів, 

врегулювання страхових претензій тощо. Їх ефективність визначає результативність 

компанії серед конкурентів та призводить до зростання вартості компанії; 

 страхова компанія є фінансовим посередником, а, отже, залучає кошти 

своїх клієнтів у вигляді страхових премій на певний строк, протягом якого ними 

можна управляти та отримувати від цього додаткову фінансову вигоду. Покупці 

також розглядають цей товар як можливість отримати доступ до тимчасового 

управління коштами страхових резервів; 

 страхова компанія володіє значною клієнтською базою даних, яка включає 

не тільки контактну інформацію про клієнта, але й інформацію про його фінансовий 

стан, майно, ризики тощо. Це може дати потенційним покупцям можливість 

використати таку інформацію та зв’язки з клієнтами для розширення страхового 

бізнесу за рахунок крос-продажів, для розширення свого власного бізнесу, 

суміжного з окремими видами страхування та ін.; 

 страховий бізнес є ліцензованим, тобто потребує суворого дотримання 

законодавчих вимог щодо його провадження та різних нормативів, що регулюють 

види діяльності компанії. Це покладає додатковий тягар на потенційних інвесторів. 

Створення страхової компанії, як товару, потребує відповідного фінансування 

з боку його засновників. Основним джерелом фінансування виступає статутний 

(пайовий) капітал, який вноситься засновниками компанії. З однієї сторони, це є 

необхідна потреба для того, щоб почати діяльність страховика, профінансувавши 

перші його витрати, з другої – це є законодавча норма, яка вимагає наявності 

мінімального розміру статутного капіталу, в тому числі для забезпечення виконання 
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страхових зобов’язань. Капітал страховика знаходиться в постійному русі, 

збільшуючись або зменшуючись за рахунок інших елементів власного, позикового 

та залученого капіталів. Отже, капітал виступає основним ресурсом формування 

вартості страхової компанії. 

Конкретні форми прояву вартості страхової компанії реалізуються під час її 

оцінювання. З точки зору оцінювання вартість страхової компанії може бути 

представлена як: 

 вартість цілісного майнового комплексу або сума вартостей усіх активів 

страховика. З цієї позиції під вартістю страхової компанії необхідно розуміти 

вартість всього майна компанії, сформованого за рахунок власного, залученого та 

позикового капіталів; 

 вартість страхового бізнесу. Страховий бізнес – це господарська 

діяльність, предметом якої є: страхування, перестрахування і фінансова діяльність, 

пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Цей 

бізнес надає послуги зі страхового захисту для суспільства та приносить економічну 

вигоду для своїх власників. Отже, вартість страховика розглядається як економічна 

вигода від його статутної діяльності, організованої в межах певної організаційно-

правової форми. 

Незважаючи на виокремлення та протиставляння цих двох форм вартості, 

вони між собою безпосередньо пов’язані. Згідно з Національним стандартом № 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав» «бізнес – певна господарська 

діяльність, яка провадиться або планується для провадження з використанням 

активів цілісного майнового комплексу» [232], тобто уявити собі будь-який бізнес 

без наявності певних активів не можливо. Звичайно, не є винятком і страховий 

бізнес. Для того щоб розпочати таку діяльність, засновникам потрібно вкласти 

кошти в придбання чи оренду приміщення під головний офіс, в розвиток мережі в 

регіонах, купівлю меблів, оргтехніки, канцелярії тощо. Значну частину витрат 

становлять нематеріальні активи: програмні продукти для автоматизації діяльності 

страховика, доступ до інформаційних систем та технологій накопичення, 

оброблення та аналізу інформації (бази даних), створення та підтримання на 
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належному рівні бренду компанії, система корпоративного управління тощо. Так 

само створюється цілісний майновий комплекс у вигляді сукупності активів саме 

для ведення певного бізнесу, а не заради просто продажу, як такого, в майбутньому. 

Взаємодія протилежних форм прояву вартості страхової компанії потребує 

комплексного її розгляду як з боку сукупності активів, так і з боку її [компанії] 

цінності для власників та інших зацікавлених осіб. 

Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників (Додаток Ґ) 

показав, що єдиного підходу до тлумачення вартості підприємства, а, отже, і 

страхової компанії, на сучасному етапі немає. За результатами проведеного аналізу 

нами було виділено 6 окремих підходів до класифікації таких понять. Отже, вартість 

підприємства (страхової компанії) можна тлумачити як: 

 еквівалент цінності або корисності підприємства; 

 ціну підприємства; 

 витрати на його придбання або створення; 

 критерій ефективності діяльності підприємства; 

 оцінку майбутніх грошових потоків; 

 вартість активів (майнового цілісного комплексу) (Додаток Ґ). 

Найбільш поширеним є підхід до розуміння вартості підприємства з позиції 

його цінності. Це не означає, що дослідники ототожнюють категорії «вартість» і 

«цінність», навпаки майже всі дослідники обґрунтовують наявність відмінностей 

між цими категоріями. Нами не було знайдено праць, де б доводилася їх тотожність, 

тому не зрозумілим залишається факт того, що більшість дослідників намагаються 

обґрунтувати те, що в принципі ні в кого не викликає сумнівів. Тим не менше, якщо 

розглядати вартість страхової компанії тільки з позиції її цінності, то це звужує 

розуміння економічної сутності цього поняття та не відповідає двом формам її 

прояву. Хоча у вітчизняному законодавстві такий підхід до розуміння також 

застосовується. Зокрема, постановою КМУ від 02.08.1999 р. № 1406 «Про 

затвердження Методики оцінки державних корпоративних прав» вводиться таке 

поняття як вартість бізнесу. «Вартість бізнесу – вартість діючого підприємства або 

вартість 100 % інтересу в бізнесі (діловому підприємстві)» [269]. Необхідність 
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введення законодавцями нового поняття, яке фактично ототожнили з вартістю 

підприємства, що в свою чергу представляє собою цілісний майновий комплекс, 

залишається не зрозумілою. 

Більшість західних економістів взагалі вважають, що «компанія, як і будь-

який інший об’єкт, коштує рівно стільки, скільки за неї готові заплатити» [291, с. 

19]. Тим самим вони проводять паралелі між категоріями «вартість» та «ціна». Як 

зазначалося нами вище, такий підхід почав застосовуватися на Заході, починаючи з 

початку ХХ ст., коли в рамках теорії попиту та пропозиції активно синтезувалися 

найкращі надбання попередників-представників класичної та теорії граничної 

корисності. Такий підхід дозволив змістити акценти наукових досліджень з 

трактування категорії «вартість компанії» до пошуку факторів, які безпосередньо 

впливають на встановлення ціни компанії на ринку. Отже, вартість страхової 

компанії встановлюється на ринку, де компанія виступає предметом купівлі-

продажу. Величина попиту на страховика визначається його корисністю для 

власника, тобто здатністю генерувати грошовий потік. Величина пропозиції – 

витратами на його придбання або створення, тобто забезпеченням компенсації за 

трудові зусилля, очікування, ризик. 

Проте й в економічній науковій літературі, і в практичній діяльності західні 

дослідники повністю не ототожнюють категорії «вартість» та «ціна». Зокрема, 

всесвітньовідомий фінансист Уоррен Баффет зазначає: «Ціна – це те, що ви платите. 

Вартість – це те, що ви отримуєте» [291, с. 22]. Ціна виступає грошовим 

відображенням вартості, тобто в ідеалі вартість страхової компанії мала б 

дорівнювати тій ціні, за яку власники можуть продати її на ринку. Але таке 

твердження справедливе лише при наявності ефективного ринку купівлі-продажу 

страхових компаній, що є ідеалізованим спрощенням реальності. В дійсності ціна 

компанії виступає певним історичним фактом, який засвідчує момент і місце, коли 

зійшлися інтереси покупця та продавця. Ці інтереси зійшлися, виходячи з ринкової 

ситуації, яка склалася в той момент часу й яка може більше ніколи не повторитися. 

На неї впливає безліч чинників, які можуть й не відноситися безпосередньо до 

реального стану речей у страховій компанії зокрема, та страховій галузі загалом. 
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Наприклад, привабливість країни для іноземних інвесторів, девальвація 

національної валюти, зростання інфляції, війна, революція, державні перевороти 

тощо. 

Крім того, не зважаючи на всі чинники та фактори, що можуть прямо або 

опосередковано впливати на встановлення ціни на страхову компанію, останнє 

рішення приймається лише продавцем та покупцем. Воно, насправді, може значно 

відрізнятися від величини вартості компанії. Так, П.М. Макаренко зазначає: 

«Потрібно враховувати і трудові витрати, і корисність товару в оцінці його 

покупцем, і рідкість блага, а також співвідношення попиту і пропозиції. Проте в 

остаточному підсумку ціна – це результат взаємодії, торгу двох суб’єктів ринку: 

виробника (продавця) і споживача (покупця)» [202, с. 130-135]. 

Виходячи з дослідження різноманітних поглядів на трактування категорій 

«вартість» та «вартість підприємства», ми пропонуємо таке визначення вартості 

страховика: Вартість страхової компанії – це грошовий еквівалент тієї 

корисності, яку створює компанія для всіх стейкхолдерів в процесі здійснення своєї 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей, а також тієї цінності 

сукупності матеріальних і нематеріальних активів, які вона має у своїй власності. 

Ми переконані, що погляд на вартість страхової компанії в контексті 

поєднання одночасно двох форм її прояву: корисності, яку вона приносить, та 

цінності активів, якими володіє – дасть можливість побачити цілісну картину тих 

економічних відносин, що складаються в процесі формування, оцінювання та 

управління вартістю страховика. Також ми розуміємо, що таке визначення не дасть 

можливості відобразити всі особливості відносин, які можуть виникати між різними 

стейкхолдерами, але цього й не потрібно. Одне поняття чи категорія не може 

відобразити всю різноманітність економічних відносин. Для цього має формуватися 

відповідна система понять, які між собою пов’язані та в комплексі можуть показати 

всю складність реальних взаємовідносин між абсолютно всіма зацікавленими 

сторонами. Тому залежно від різних критеріїв вартість страхової компанії можна 

класифікувати (розкласти) на окремі види та підвиди. 
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Вартість страхової компанії не може існувати лише сама по собі. Вона 

залежить від економічних інтересів різних суб’єктів – зацікавлених сторін, які 

своїми рішеннями впливають на її формування та оцінювання, або власне 

здійснюють її оцінювання, або приймають управлінські рішення на основі її 

величини, або зазнають її впливу тощо. Економічні інтереси різних груп 

стейкхолдерів спонукають їх до певних дій з метою задоволення їх потреб. Окрім 

того, що вартість страхової компанії залежить від цих інтересів, вона ще й зазнає 

впливу від дій стекхолдерів, які бажають задовольнити свої потреби. Аналіз 

економічної літератури [5; 107; 121; 204; 244; 329; 343] дав можливість виділити такі 

групи стейкхолдерів страхової компанії: 

 власники капіталу – акціонери або пайові учасники, потенційні покупці 

або інвестори; 

 менеджмент – управлінці різних рівнів; 

 персонал – працівники, які беруть участь у операційній, інвестиційній та 

фінансовій діяльності страховика; 

 страхувальники – дієздатні фізичні та юридичні особи, які є споживачами 

страхових послуг; 

 партнери: страхові та перестрахові посередники, страховики, 

перестраховики, добровільні та обов’язкові об’єднання страховиків, міжнародні 

страхові організації, професійні оцінювачі ризиків та збитків, банки, інвестиційні 

компанії та інші; 

 держава – органи державного регулювання й управління, державні й 

недержавні цільові фонди, місцеві органи влади; 

 засоби масової інформації та громадські організації – ЗМІ та інші 

інформаційно-освітні, наукові заклади, громадські організації, активісти, місцеві 

громади тощо. 

Всі стейкхолдери страхової компанії, маючи свої інтереси щодо неї, 

розраховують на отримання корисного ефекту від її діяльності, тобто на 

задоволення своїх власних потреб (табл. 1.3). 
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Інтереси стейкхолдерів за своєю сутністю є досить різноманітними і, на 

перший погляд, важко уявити як вони можуть знайти своє відображення у вартості 

страховика. Під час прийняття управлінських рішень мають одночасно 

враховуватися інтереси багатьох стейкхолдерів, щоб забезпечити їх збалансованість 

щодо вектору розвитку страхової компанії та співвідношення зовнішніх і 

внутрішніх учасників. 

Таблиця 1.3 

Економічні інтереси стейкхолдерів страхової компанії 

Групи 

стейкхолдерів 
Економічні інтереси 

Джерела інформації для 

контролю дотримання 

інтересів 

1 2 3 

Власники 

капіталу 

Зростання ринкової вартості компанії; 

забезпечення її прибуткової діяльності; 

отримання дивідендів; складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами та 

забезпечення достовірності її показників 

Фінансова звітність, 

спеціалізована страхова 

звітність, звіт емітента цінних 

паперів, звіт про управління, 

звіт про корпоративне 

управління, аудиторський звіт 

Менеджмент Контроль за діяльністю страхової компанії; 

збільшення розміру винагороди за власну працю; 

самовдосконалення 

Фінансова звітність, 

спеціалізована страхова 

звітність, звіт емітента цінних 

паперів, звіт про управління, 

звіт про корпоративне 

управління, аудиторський звіт 

Персонал Збереження робочих місць; гідна оплата праці; 

отримання пільг; підвищення кваліфікації; 

отримання задоволення від роботи 

Звіти страхової компанії, прес-

релізи, новини страхового 

ринку та ринку праці, 

публікації в ЗМІ 

Страхувальники Відшкодування завданих збитків; здійснення 

страхових виплат вчасно та в повній мірі; 

доступність страхових тарифів; фінансування 

превентивних заходів, які можуть зменшити 

рівень збитковості; розкриття повної інформації 

про діяльність компанії та її фінансовий стан, 

бенефіціарів 

Новини страхового ринку, 

публікації в ЗМІ, реклама, 

спеціалізована література, кол-

центр, центр урегулювання 

збитків 

Партнери Своєчасне та в повному обсязі виконання 

зобов’язань; розкриття повної інформації про 

бізнес-процеси компанії та її фінансовий стан; 

погашення заборгованості у визначені строки 

(основна сума та відсотки) та збереження 

інтересу до нових позик 

Фінансова звітність, 

спеціалізована страхова 

звітність, звіт емітента цінних 

паперів, звіт про управління, 

звіт про корпоративне 

управління, аудиторський звіт, 

факультативні та облігаторні 

договори перестрахування, 

умови співпраці з іншими 

парнерами 
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Продовження табл. 1.3 

Держава Своєчасне виконання податкових зобов’язань, 

забезпечення зайнятості населення, розкриття 

повної інформації про фінансовий стан компанії, 

її бенефіціарів, про її діяльність, впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності, 

фінансування заходів, які можуть зменшити 

рівень збитковості 

Фінансова звітність, 

спеціалізована страхова 

звітність, звіт емітента цінних 

паперів, звіт про управління, 

звіт про корпоративне 

управління, аудиторський звіт, 

інші звіти в державні органи, 

прес-релізи 

Засоби масової 

інформації та 

громадські 

організації 

Розкриття повної інформації про фінансовий 

стан компанії, її бенефіціарів, про її діяльність, 

впровадження корпоративної соціальної 

відповідальності, фінансування заходів, які 

можуть зменшити рівень збитковості 

Публікації в ЗМІ, екологічні 

звіти, звіти громадських 

організацій, фінансова звітність 

Джерело: складено автором 

Різними інтересами стейкхолдерів та відповідно їх поглядами на вартість 

компанії можна пояснити значну варіативність вартостей, які використовуються 

безпосередньо у практиці формування, оцінювання й управління вартістю 

страховика. Залежно від користі, яку створює страхова компанія, у спеціалізованій 

економічній літературі можна зустріти такі види вартостей: ринкова, залишкова, 

інвестиційна, ліквідаційна, балансова тощо. Тлумачення цих видів вартостей 

систематизовано нами у Додатку Д. 

Окремі вчені [134; 151; 372] наголошують на розмежуванні таких основних 

видів вартостей, як ринкова та фундаментальна. Оскільки в кінцевому рахунку 

оцінку вартості здійснює ринок, то логічним було б покласти в основу вартості 

страховика його ринкову вартість. Тобто, вартість страховика буде розраховуватися 

шляхом множення поточного курсу його акції на кількість простих акцій, які 

перебувають в обігу. Більшість західних дослідників визначають вартість компанії 

саме як ринкову вартість її акціонерного капіталу. В Україні такий підхід 

ускладнений через невиконання фондовим ринком своїх безпосередніх функцій, 

непопулярністю серед вітчизняних страховиків такої організаційно-правової форми 

як публічне акціонерне товариство, нетранспарентністю страхового ринку. 

Отримати в сучасних умовах інформацію про деталі укладених угод щодо купівлі-

продажу страхових компаній майже не реально. Тому виділення фундаментальної 

вартості страхової компанії, як квінтесенції вартості, дає можливість оцінити 

глибинні процеси в середині компанії. Змістити акцент на ефективність 
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функціонування страховика та перспективи його розвитку, а це стосується реалізації 

більшості інтересів стейкхолдерів. Не можна не погодитися з Н.В. Шевчук [372], що 

ринкова вартість є зовнішньою формою прояву вартості, а фундаментальна – її 

сутнісною характеристикою. В першому випадку основним джерелом вартості є 

інвестиційна привабливість страховика як товару для інших суб’єктів ринку, а в 

другому – конкурентоспроможність та інвестиційна активність. Чим ефективнішою 

буде діяльність страхової компанії, тим більшою буде ставати її фундаментальна 

вартість. 

Також не менш важливою з точки зору стейкхолдерів є подальша доля 

страхової компанії, тобто що з нею буде в майбутньому після оцінювання її 

вартості. Вона або продовжить своє функціонування на ринку, або буде ліквідована. 

Відповідно виділяють вартість діючої компанії та ліквідаційну вартість. Вартість 

страховика, який продовжить працювати на ринку, буде визначатися його 

майбутньою результативністю або вартістю страховиків-аналогів. Ліквідаційна 

вартість страховика буде складатися з вартості його активів. 

Зважаючи на особливості розвитку вітчизняного страхового ринку, 

актуальним є виділення ще двох видів вартості: власність з обмеженим ринком та 

вартість при примусовому продажу. На протязі різних етапів розвитку страхового 

ринку в Україні кількість потенційних покупців вітчизняних страхових компаній 

була невеликою. Найбільший сплеск укладених угод щодо купівлі-продажу 

спостерігався в середині 2000-х рр., коли на ринок заходили іноземні інвестори. 

Проте, навіть тоді виникали значні проблеми з оцінюванням компаній, зокрема, 

неможливість використати зарубіжні підходи до оцінювання та затягування 

процедур у часі. Тому більшість наших страхових компаній представляють собою 

власність з обмеженим ринком. Необхідність визначення вартості при примусовому 

продажу виникає переважно у випадку банкрутства страховика, коли немає 

достатньо часу для того, щоб можна було визначити та реалізувати його активи за 

ринковою вартістю. Як вже зазначалося, останні роки характеризуються зростанням 

кількості таких банкрутств, а, отже, все частіше постає потреба у визначенні такого 
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виду вартості. Тим паче, що активи за такою вартістю стають забезпеченням 

виконання страхових зобов’язань. 

У табл. 1.4 нами узагальнено інформацію щодо виділення різних видів 

вартостей страхової компанії для її стейкхолдерів. На нашу думку, одним з 

основних видів вартості компанії є її ринкова вартість. У формуванні та подальшій 

максимізації цієї вартості зацікавлені всі стейкхолдери страховика, зокрема, 

страхувальники, партнери, держава та громадські організації. Оскільки ця вартість 

формується ринком, то вона є найбільш прозорою та зрозумілою, можна постійно 

відстежувати динаміку змін її величини, а також відслідковувати вплив власників та 

менеджменту на неї. 

Таблиця 1.4 

Види вартості страхової компанії для її стейкхолдерів 

Вид вартості 
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Справедлива ринкова 

вартість 
+ + + + + + + 

Фундаментальна 

вартість 
+ + + + + +  

Вартість діючого 

підприємства (цілісного 

майнового комплексу) 

+ + +  +   

Ліквідаційна вартість +   + +   

Аукціонна вартість + +   + + + 

Внутрішня вартість +    +   

Інвестиційна вартість +    +   

Балансова вартість + + + + +  + 

Чиста балансова вартість + + + + +  + 

Власність з обмеженим 

ринком 
+ +   + + + 

Вартість при 

примусовому продажу 
+ +  + + + + 

Джерело: складено автором 

Але, як вже зазначалося, для формування цієї вартості страхової компанії 

потрібен розвинутий фондовий ринок, який транслював би відповідну інформацію 
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для всіх зацікавлених сторін. Також важливою для всіх стейкхолдерів є вартість 

страховика як цілісного майнового комплексу та його балансова вартість. Ці види 

вартостей є більш-менш доступними для них та інформація про них може 

використовуватися при прийнятті ними управлінських рішень. Недоліком цих видів 

вартостей є фіксація чи прив’язка їх значення до певної дати, на яку було здійснено 

відповідне оцінювання. Інші види вартостей є необхідними для окремих 

стейкхолдерів, виходячи з їхніх інтересів на певний проміжок часу. Наприклад, 

ліквідаційна вартість страхової компанії необхідна для власників капіталу, 

страхувальників та партнерів, оскільки вони можуть претендувати на частину цієї 

вартості в разі банкрутства компанії і т.д. Тобто, незважаючи на значну кількість 

видів вартостей страхової компанії, які породжуються наявністю різних інтересів 

стейкхолдерів на різних етапах управління вартістю компанії, всі вони необхідні й 

дають можливість охарактеризувати вартість як багатогранне економічне явище. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що страхова компанія є специфічним товаром, 

саме у процесі її функціонування створюються умови для створення та подальшого 

збільшення її вартості. Конкретні форми прояву вартості страхової компанії 

реалізуються під час її оцінювання. Тому нами пропонується визначення вартості 

страхової компанії як грошового еквівалента тієї корисності, яку вона створює для 

всіх стейкхолдерів в процесі здійснення своєї діяльності, а також тієї цінності 

сукупності матеріальних і нематеріальних активів, які вона має у своїй власності. 

Вартість створюється та проявляється в результатах дій окремих стейкхолдерів. У 

страхової компанії їх багато, а інтереси цих стейкхолдерів дуже різні. Вирішує це 

протиріччя виділення сукупності багатьох видів вартостей, яка дає можливість 

визначити саме ту корисність чи цінність, яку несе страхова компанія для кожного 

стейкхолдера зокрема або низки стейкхолдерів разом. Окремі стейкхолдери 

зацікавлені в корисності, яку їм може забезпечити страхова компанія, деякі – у 

вартості активів, які є у розпорядженні компанії, а інші – одночасно у двох формах 

вартості. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз основних концепцій та теорій функціонування корпорацій, їх 

сутності та ознак дозволив обґрунтувати корпоративну форму як найбільш 

ефективну для розвитку страхового бізнесу Корпорація виступає як особлива форма 

організації приватних страхових фірм, яка дає можливість їм залучати більше 

страхувальників, диверсифікувати застраховані об’єкти за територією та часом, 

нарощувати обсяги залученого капіталу тощо. Вивчення розвитку страхових 

відносин та організаційних форм ведення страхового бізнесу в світі протягом більш, 

ніж 400 років, допомогло простежити еволюцію форм страхових інституцій від 

малих акціонерних товариств, що спеціалізувалися на окремих видах страхування, 

до великих корпорацій, які надають послуги з більшості видів страхування, а також 

додаткові послуги в галузі управління активами та консалтингу (товариства 

взаємного страхування, одноосібні страхові інституції, акціонерні товариства, 

«Lloyd’s», монополізовані страхові об’єднання, сучасні страхові корпорації) та 

краще зрозуміти інституційну природу страховика та необхідність управління ним, 

сформувати довгострокове бачення подальшого розвитку страхового сектору та 

основних його інституцій. Страхові корпорації є невід’ємною складовою фінансових 

корпорацій, а ті в свою чергу – корпорацій в цілому, тобто володіють всіма 

ознаками останніх, а також мають специфічні риси, притаманні їм як страховикам. 

2. Здійснено наукове розмежування понять «страховик», «страхова 

організація», «страхове товариство» та «страхова компанія (страхова корпорація)». 

Найзагальнішим поняттям є страховик. Ним може бути будь-яка юридична особа, 

яка надає страхові послуги. Зміст поняття «організація» ширший за зміст поняття 

«товариство», оскільки воно додатково може включати і державні організації, і 

муніципальні організації, і приватні підприємства тощо. Страхова організація 

тлумачиться широко без прив’язки до форми власності або організаційно-правової 

форми бізнесу. Відповідно поняття «страхове товариство» і «страхова компанія» є 

вужчими за поняття «страхова організація», оскільки включають тільки приватні 

структури, але вони теж не можуть розглядатися як синоніми через існування ТВС. 
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Кожне з цих понять несе своє смислове навантаження залежно від організаційно-

правових форм та специфічних форм ведення страхового бізнесу, а також має 

використовуватися по відношенню до тих суб’єктів господарювання, яких воно 

стосується. 

3. Удосконалено трактування страхової компанії (корпорації) як форми 

організації страхового бізнесу у вигляді акціонерних товариств, що створюється 

шляхом поєднання капіталів їхніх власників з метою надання фінансових послуг у 

вигляді продажу контрактів з надання страхового захисту потенційним 

страхувальникам на страховому ринку для отримання фінансової чи іншої вигоди 

власниками. 

4. Охарактеризовано інституціональні ознаки становлення та розвитку 

страхових інститутів, а також обґрунтовано їх вплив на функціонування страхових 

компаній. Якщо суспільство не визнає страхові компанії, то які б вимоги держава не 

висувала до створення та функціонування цих інституцій для підвищення їх 

фінансової стійкості та створення позитивного іміджу, вони не набудуть поширення 

та подальшого розвитку за межі ринку обов’язкового страхування. Страхові 

компанії потребують легітимності через створення шляхом поєднання капіталів 

їхніх власників, функціонування в організаційно-правовій формі акціонерних 

товариств, внесення до Державного реєстру фінансових установ, отримання ліцензії 

на кожний вид страхування, яким планують займатися, дотримання вимог щодо 

платоспроможності тощо. Вони акумулюють фінансові ресурси, формують страхові 

резерви, генерують грошові потоки та доходи, а також здійснюють витрати. Можна 

стверджувати про часткове виконання страхуванням соціальної функції держави у 

вигляді страхового захисту населення на випадок смерті, нещасних випадків, втрати 

працездатності, досягнення пенсійного віку окремими його громадянами. 

5. Концепція трансакційних витрат відіграє важливу роль для розуміння 

взаємовідносин страховик-страхувальник, принципу взаємної сумлінності у 

відносинах цих учасників, природи страхової компанії, управління страховими 

відносинами з метою збільшення величини страхового портфеля та підвищення 

платоспроможності, зростання вартості страховика. При визначенні вартості 
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страхової компанії продавці та покупці знаходитимуться в умовах асиметричної 

інформації, що буде породжувати формування нових трансакційних витрат. 

Зменшення таких витрат на кожному етапі взаємодії економічних агентів є 

об’єктивною необхідністю і сприяє формуванню ефективних страхових інститутів, 

що забезпечує інституціональну рівновагу в фінансовій системі. 

6. Дослідження еволюції наукової думки щодо економічної природи категорії 

«вартість» показало, що вартість страхової компанії синтезує в собі різноманітні 

фактори, серед яких можна виділити: живу й уречевлену працю, корисність, попит і 

пропозицію, інтелектуальний капітал, інформаційний ресурс, обсяг і структуру 

страхового й інвестиційного портфелів, грошові потоки, що нею генеруються тощо. 

Різні теорії вартості не потрібно протиставляти одна одній, оскільки всі вони є 

взаємодоповнюючими, а їх представники описують вартість компанії з різних сторін 

економічного буття. 

7. Специфічним суспільним призначенням вартості страхової компанії є те, 

що в процесі фінансових відносин створюються умови для ефективного 

функціонування страховика й тим самим уможливлюється зростання його вартості. 

Страхова компанія, як об’єкт купівлі-продажу, є специфічним товаром, до 

особливостей якого можна віднести те, що: вона є інвестиційним товаром; цілісним 

майновим комплексом, який може продаватися як комплекс або як окремі його 

складові; потреба у ній залежить від ефективності налагоджених бізнес-процесів; 

фінансовим посередником; володіє значною клієнтською базою даних; страховий 

бізнес є ліцензованим. Вартість страхової компанії – це грошовий еквівалент тієї 

корисності, яку створює компанія для всіх стейкхолдерів в процесі здійснення своєї 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей, а також тієї цінності 

сукупності матеріальних і нематеріальних активів, які вона має у своїй власності. 

Обґрунтовано, що погляд на вартість страхової компанії в контексті поєднання 

одночасно двох форм її прояву: корисності, яку вона приносить, та цінності активів, 

якими володіє – дасть можливість побачити цілісну картину тих економічних 

відносин, що складаються в процесі формування, оцінювання та управління 

вартістю страховика. Для того щоб, відобразити всі особливості відносин, які 
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можуть виникати між різними стейкхолдерами страхової компанії, сформовано 

відповідну систему понять, які між собою пов’язані та в комплексі показують всю 

складність цих взаємовідносин – класифікацію вартості страхової компанії на 

окремі види. 

Основні результати цього розділу опубліковані в наукових працях автора [23; 

34; 40; 41; 52; 60; 62; 69]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ 

 

2.1. Сутність та необхідність впровадження вартісно-орієнтованого 

менеджменту в страхових компаніях 

 

Усі наукові дослідження у сфері управління страховим бізнесом спрямовані на 

розроблення інструментарію, який дасть можливість удосконалити певні бізнес-

процеси і, в кінцевому підсумку, підвищити результативність страхової компанії. 

І.Б. Івасів [151, с. 8] стверджує, що проблема результативності управління банку, в 

нашому випадку страхової компанії, може розглядатися лише в контексті 

стратегічної мети, на реалізацію якої спрямовані зусилля її менеджменту. Ми 

погоджуємося з таким твердженням, оскільки проконтролювати результативність 

будь-якого процесу можна тільки опираючись на вихідні дані, на ту мету й цілі, які 

ставилися на початку. Їх досягнення та виконання й буде мірилом результативності 

управління. Звичайно, загальне управління компанією є інтегрованим процесом, 

який буде в себе включати управління всіма сферами діяльності страховика, 

зокрема, управління страховим портфелем, інвестиційним портфелем, 

платоспроможністю тощо. Це означає, що для об’єктивності оцінювання потрібно 

чітко визначити мету і завдання, які ставляться перед менеджментом страховика. 

Виходячи з них та рівня їх виконання, можна робити висновок про результативність 

їх роботи, результативність управління страховою компанією. Тому «установлення 

стратегічної мети управління потрібно розглядати як вихідний пункт управлінського 

процесу» [151, с. 8]. З іншого боку, обов’язково потрібно визначити, що власне буде 

об’єктом страхового менеджменту. 

Після тривалого періоду відсутності страхового бізнесу за часів Радянського 

Союзу, Україна сліпо запозичила іноземний досвід функціонування страхових 

компаній в ринкових умовах. Це призвело до неконтрольованого зростання 

кількості страховиків протягом 1991-1996 рр., досягнувши максимального значення 
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у 1996 р. на рівні 700 компаній, які потім так само швидко, як створювалися, 

банкрутували та знижували рівень довіри до страхування в цілому (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Динаміка кількості страхових компаній в Україні за 1991-2018 рр. 

Джерело: побудовано автором за [156; 189] 

Такий хаос на страховому ринку призвів до того, що протягом тривалого часу 

в наукових та навчальних працях були відсутні розробки в царині управління 

страховими компаніями. Вони залишалися осторонь основних напрямків наукових 

досліджень страхової науки. Законодавство поступово розвивалося, страховий 

ринок фактично існував, а страховики за допомогою методу спроб та помилок 

намагалися працювати в ринковому середовищі. Лише наприкінці 90-х рр., коли 

відбулося самоочищення ринку, страховики почали формувати попит на 

розроблення ефективних інструментів управління компаніями. Так, поступово 

з’являється новий напрям страхової науки – управління страховою компанією або 

страховий менеджмент. 

У цей час у західних країнах економічна наука розвивалася у руслі 

розширення практики корпоративної форми ведення бізнесу, тобто в контексті 

управління корпораціями в цілому без врахування специфіки страхової діяльності. 

Страхові компанії там уже існували протягом більш як двох століть. Вони 
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розвивалися в загальному руслі виникнення та розвитку капіталістичного ладу від 

невеликих підприємницьких структур до транснаціональних корпорацій (Berkshire 

Hathaway, AXA, Allianz, Prudential та ін.). Світова економічна наука відповідала на 

виклики бізнесу та забезпечувала його теоретичними концепціями та 

рекомендаціями щодо підвищення ефективності та результативності його 

діяльності. 

Адаптація теоретичних надбань економічної науки потребує детального 

розгляду специфіки діяльності страхової компанії. Ця діяльність характеризується 

низкою особливостей, які не дають змоги порівняти її з діяльністю інших 

підприємницьких структур. Вони породжують необхідність застосування 

специфічних підходів до управління страховими корпораціями, зокрема до 

формування та оцінювання їх вартості тощо. 

На наш погляд, особливості діяльності страховика потрібно поділити на дві 

групи: особливості, породжені специфікою страхування загалом як важливого 

елементу перерозподільних відносин у національній економіці (рис. 2.2), та 

особливості, породжені специфікою організації діяльності компанії (рис. 2.3). Такий 

поділ є досить умовним, оскільки друга група особливостей опосередковано 

породжується першою, проте він розмежовує особливості на ті, які є об’єктивними, 

та ті, які носять суб’єктивний характер. Перша група особливостей не може бути 

змінена волею менеджменту компанії, ці особливості лише можна враховувати при 

управлінні страховою компанією, зокрема, при визначенні стратегічної мети 

відповідного управління. На другу групу особливостей менеджмент страховика 

може опосередковано впливати, тим самим пристосовуючи до свого бачення 

розвитку компанії. 

Діяльність страхових компаній можлива лише за наявності страхового ризику. 

Основним призначенням страховиків є утримання таких ризиків на своїй 

відповідальності та управління ними з метою виконання зобов’язань, взятих перед 

страхувальниками. Передачу ризиків таким компаніям породжує потреба 

потенційних страхувальників у захисті своїх майнових інтересів, пов’язаних зі своїм 

життям та здоров’ям, з користуванням, розпорядженням або володінням майном, а 
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також можливістю завдати збитків життю та майну інших фізичних осіб або майну 

юридичних осіб. 

 

Рис. 2.2. Особливості діяльності страховика, породжені специфікою 

страхування 

Джерело: побудовано автором 

«Наявність страхового ризику передбачає можливість зміни обсягу 

зобов’язань страховика під впливом об’єктивних причин» [249, с. 9], тобто обсяг 

страхових зобов’язань є не сталою, а випадковою величиною, яку на практиці 

досить складно спрогнозувати. Можна лише будувати різні сценарії можливості 

виконання страхових зобов’язань з наперед заданою величиною ймовірності, яка 

буде залежати від величини та щільності розподілу збитків. Оскільки величина 

страхових зобов’язань є величиною випадковою, то й фінансовий результат 

діяльності компанії можна прогнозувати з певним ступенем ймовірності, який буде 

залежати не тільки від внутрішніх факторів, але й від зовнішніх, на які компанія 

вплинути не може, наприклад, стихійні лиха, техногенні катастрофи тощо. Отже, 

вартість страховика також буде залежати від цих зовнішніх факторів. 

Непоодинокими є випадки у розвинутих країнах, коли новини про ті чи інші лиха 
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національного масштабу призводять до падіння вартості акцій провідних страхових 

компаній. 

Страхові резерви формуються виключно на основі перерозподілу грошових 

доходів і накопичень, які створюються в процесі первинного розподілу 

національного доходу. Страховики накопичують їх за рахунок сплачених страхових 

премій великої кількості страхувальників, а згодом перерозподіляють по 

відношенню до деяких осіб з числа страхувальників, які зазнали збитків в результаті 

страхових випадків. 

Для страхування характерна замкнута розкладка збитку в межах страхових 

резервів, що створюються страховиками. Така теоретична конструкція дає 

можливість фахівцям компанії розраховувати величину страхового тарифу. Хоча 

варто розуміти, що на практиці тариф розраховується для теоретичної замкнутої 

сукупності потенційних страхувальників, а застосовується для тієї сукупності 

страхувальників, які укладуть зі страховиком договори страхування. Такі 

сукупності, як правило, різняться і за величиною, і за складом учасників. Це 

породжує виникнення так званої «технічної помилки страховика», коли обсяг 

отриманих премій може не відповідати обсягу страхових зобов’язань. Можливість 

виникнення такої помилки потребує від страховика розроблення відповідних 

інструментів щодо управління процесами формування та використання коштів 

страхових резервів. Кошти цих резервів можуть витрачатися тільки для компенсації 

збитків його учасників, тобто вони мають виключно цільовий характер 

використання. 

Перерозподіл або вирівнювання збитку за територією та у часі «дозволяє 

страховику приймати на себе зобов’язання перед страхувальниками, які набагато 

перевищують обсяг його власних коштів» [249, с. 10]. В той же час це не звільняє 

його від необхідності виконувати взяті на себе зобов’язання. Нерівномірність 

виникнення збитків за різними територіями призводить до необхідності 

диверсифікувати структуру каналів продажу страхових послуг та страхового 

портфеля компанії, щоб уникнути можливої кумуляції збитку. Нерівномірність 

частоти настання збитків у часі породжує необхідність резервування частини 
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страхових премій для відшкодування надзвичайних збитків в несприятливі роки у 

вигляді страхових резервів, яких повинно бути достатньо для виконання всіх 

страхових зобов’язань. Ці об’єктивні закономірності накладають посилені вимоги до 

організації руху грошових коштів та їх акумулювання в страховій компанії, а 

відповідно – на формування фінансового результату та вартості компанії. 

Ще однією особливістю є наявність інверсії страхового циклу. Виручка від 

реалізації страхових послуг, на відміну від інших підприємницьких структур, 

надходить страховикам здебільшого до початку дії договорів страхування. Продаж 

страхової послуги є не завершенням процесу її надання, а початком. Цей процес 

продовжуватиметься протягом всього періоду дії договору страхування і остаточні 

витрати за договором будуть визначені або після закінчення терміну дії договору 

(при беззбитковому проходженні), або після завершення процедури врегулювання 

страхової події. При фінансово-господарській діяльності будь-якої іншої компанії 

первинними є витрати, пов’язані із розробкою та впровадженням товару або 

послуги, а виручка від їх реалізації є вторинною в часовому аспекті. 

Компанії змушені наперед визначати ціну на страхові послуги, не знаючи 

реальних витрат, які прийдеться здійснити, насамперед, у вигляді страхових виплат. 

Відповідно до встановленої ціни страховики отримують страхові премії, формують 

за їх рахунок страхові резерви, а вже потім здійснюють виплати. Навіть за 

результатами окремих періодів важко визначити фінансовий результат діяльності 

компанії, адже процес укладання договорів та здійснення виплат ні на мить не 

припиняється. Відповідна особливість фінансових розрахунків при проведенні 

страхової діяльності вимагає особливого підходу при визначенні прибутку 

страховика, порядку оподаткування податком на прибуток, фінансового планування 

та управління страховою компанією загалом. 

Підсумовуючи, відзначимо, що вищезазначені особливості, породжені 

специфікою страхування, об’єктивно потребують посилених заходів щодо 

управління ризиками та страховим портфелем, а також налагодження ефективної 

системи продажу страхових послуг компанії. Саме ці бізнес-процеси страховика 

визначають його операційну діяльність та суспільне призначення як страхової 
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інституції. Вони здійснюють безпосередній вплив на зростання вартості страхової 

компанії. 

 

Рис. 2.3. Особливості діяльності страховика, породжені специфікою 

організації його діяльності 

Джерело: побудовано автором 

Особливості діяльності страховика, породжені специфікою організації його 

діяльності, є похідними від специфіки страхування як сфери підприємницької 

діяльності. Вони проявляються під час організації діяльності компанії і вливають на 

рух грошових коштів, формування фінансових результатів, забезпечення 

платоспроможності тощо. 

Враховуючи важливість страхових інституцій для економіки країни та захисту 

населення, логічним виглядає вимога щодо ліцензування страхової діяльності та 

відповідно посилення вимог до компаній, які займаються цією діяльністю. 

Організація діяльності страховика буде залежати від виконання багатьох 
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законодавчих вимог щодо його створення, функціонування та ліквідації. Крім цього, 

потрібно враховувати окремі вимоги щодо функціонування страховиків, які 

здійснюють страхування життя, та страховиків, які здійснюють інші види 

страхування, окрім страхування життя. Діяльність страховиків постійно перебуває 

під наглядом з боку регулятора, особливо в площині дотримання законодавчих 

вимог та нормативів щодо платоспроможності, яких необхідно дотримуватися при 

формуванні портфелю страхових зобов’язань [316, с. 26]. 

Специфічними виглядають і послуги, які пропонують страховики. Вони є 

невідчутними (їх не можна побачити та відчути органами відчуття), невіддільними 

від джерела (створення, продаж та споживання послуги відбуваються одночасно, і 

всі ці стадії її життя як певного продукту є нерозривно пов’язаними), непостійними 

(не має гарантованих стандартів якості, інакше кажучи страховим послугам 

властивий високий ступінь невизначеності або змінюваності) та незбережними 

(надання страхової послуги відбувається в одну мить в одному місці, де дійшли 

згоди страховик і страхувальник) [107, с. 79-80]. Це накладає відбиток на складність 

їх реалізації, фактично страховик продає «обіцянку» того, що через певний час, 

якщо станеться страховий випадок, то він здійснить страхову виплату. Також при 

організації системи продажу цих послуг потрібно враховувати, що вони 

регламентовані правилами страхування, які потребують реєстрації в регулятора. 

Специфіка організації діяльності страховиків потребує і особливих 

взаємовідносин з іншими контрагентами на страховому ринку. Зокрема, страховики 

об’єктивно тісно співпрацюють між собою, не зважаючи на конкуренцію. Вони 

об’єднуються для того, щоб приймати на відповідальність великі катастрофічні 

ризики, які самостійно вони не могли б застрахувати, наприклад, ядерні ризики, або 

передавати частину ризиків у перестрахування іншим страховим компаніям для 

забезпечення рентабельності страхових операцій та формування збалансованого 

страхового портфеля. Страхові компанії можуть виступати конкурентами, тобто 

боротися між собою за клієнтів, а через певний час вони виступають партнерами або 

в межах страхового пулу, або як цедент та перестраховик. 
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Ще однією особливістю організації страхового бізнесу є широке використання 

компаніями страхових посередників [322, с. 15]. Усі страховики використовують у 

своїй діяльності послуги страхових агентів та брокерів, нестрахових посередників 

для розширення обсягів своєї діяльності. Використання таких посередників коштує 

досить дорого, але в усіх країнах вони присутні в продажах як сполучна ланка між 

страховиком та страхувальником. 

Отже, вищезазначені особливості, породжені специфікою організації 

діяльності страховика, ще більше посилюють необхідність у використанні такого 

інструментарію, який дасть змогу забезпечити ефективне управління такою 

компанією. Адже кожна особливість накладає свій відбиток на специфіку створення 

страховиків, формування страхових резервів та їх розміщення, кругообіг грошових 

коштів у межах компанії, фінансові взаємовідносини з іншими контрагентами тощо. 

Сучасна управлінська наука не дає відповіді на питання що собою представляє 

управління страховою компанією і за допомогою яких методів його ефективно 

організовувати, але пропонує певну філософію та великий набір інструментарію, 

який можна використовувати. 

Інституціональні ознаки страхових інститутів безпосередньо проявляються в 

організації діяльності та управління страховими компаніями, які являються 

цілісними системами, що є продуктами соціалізації та еволюційного розвитку. 

«Управління – це вплив суб’єкта управління на об’єкт управління для 

досягнення стратегічних і тактичних цілей» [288]. Оскільки саме на об’єкт 

спрямований управлінський вплив суб’єкта, то правильна його ідентифікація є 

надважливою. «Невірне визначення об’єкта може призвести до розбалансування 

всієї системи управління та, як наслідок, до втрати змісту управління» [131]. 

У широкому розумінні об’єктом управління в нашому випадку буде страхова 

компанія. З погляду системного підходу до управління розглянемо страхову 

компанію як формальну та складну організацію, де персонал свідомо координується 

топ-менеджментом для досягнення поставлених перед нею акціонерами 

(власниками) цілей. З такої позиції можна виділити низку характеристик  страхової 

компанії (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Складові та характеристики страхової компанії 

Джерело: побудовано автором 
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роботи на невеликі фахові завдання, які доводяться кожному співробітнику, 
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 вертикальний розподіл праці. Розподіл праці потребує координації, щоб 

зусилля багатьох співробітників були спрямовані в єдиному напрямку. Відбувається 

виділення координації дій співробітників в окрему діяльність; 

 необхідність управління. Виникає необхідність виділення групи людей, які 

зможуть координувати роботу інших – топ-менеджменту, управлінців середньої та 

нижчої ланки. Основною функцією цих співробітників буде управлінська. 

Ці характеристики не є унікальними, вони притаманні всім складним 

організаціям, практичним втіленням яких є компанії або корпорації. Загальні 

характеристики, накладаючись на специфіку ведення страхового бізнесу, формують 

особливі складові страхової компанії. 

Розглядаючи страхову компанію з точки зору системного підходу, варто 

відзначити, що вона представляє собою складну систему, яка складається з 

взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій вклад у характеристики цієї 

системи та потребує управління, тобто впливу для досягнення поставлених перед 

системою цілей (див. рис. 2.4). 

Під ресурсами страхової компанії ми розуміємо сукупність трудових, 

фінансових та інформаційних ресурсів. Фінансовими ресурсами є наявні у компанії 

грошові ресурси, що формуються нею за рахунок власних, залучених і позикових 

коштів. Їх наявність є обов’язковою передумовою створення та функціонування 

компанії. Трудові ресурси – це працівники за профілями діяльності, що перебувають 

з компанією у трудових та інших відносинах. Вони повинні мати відповідні знання 

та компетенції для того, щоб працювати у ній. Страховики потребують дуже 

вузькоспеціалізованих професіоналів. Це і фінансисти, і маркетологи, і працівники з 

продажу, і спеціалісти з перестрахування, і бухгалтери, і актуарії, і андерайтери, і 

аварійні комісари, і спеціалісти з врегулювання страхових претензій, і юристи, що 

спеціалізуються на претензійно-регресній роботі. Інформаційні ресурси – створені в 

компанії бази даних і комунікації, що усебічно забезпечують її діяльність. 

Щодо тлумачення цілей та завдань, як об’єкта страхового менеджменту, то ми 

стоїмо на позиціях системного підходу. Цілі є конкретними кінцевими станами або 

бажаним результатом, якого прагне досягти група, працюючи разом [215, с. 60]. До 
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стратегічних цілей страховика можна віднести: зростання вартості компанії, 

збільшення ринкової частки, покращення асортименту та якості страхових послуг, 

підвищення репутації компанії серед клієнтів, визнання компанії лідером за певним 

видом страхування або в окремому регіоні тощо. Далі стратегічні цілі деталізуються 

за періодом часу та конкретними підрозділами у завдання. «Завдання – це 

запропонована робота, серія робіт або частина роботи, яка повинна бути виконана 

заздалегідь встановленим способом в заздалегідь обумовлені терміни. З технічної 

точки зору, завдання пропонуються не працівникові, а його посаді» [215, с. 62-63]. 

На основі рішення керівництва страховика про організаційну структуру, кожна 

посада включає низку завдань, які розглядаються як необхідний внесок у досягнення 

цілей компанії. Фактично завдання представляють собою посадову інструкцію 

конкретного співробітника. 

Структура страхової компанії – це логічні взаємовідносини рівнів 

управління та функціональних областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє 

найбільш ефективно досягати цілей організації [215, с. 61]. Горизонтальний та 

вертикальний розподіл праці породжує велику кількість підрозділів, які 

співвідносяться між собою та підпорядковуються один одному. Таке велике 

розмаїття потребує чіткої координації зусиль різних підрозділів, а, отже, конкретної 

структури. 

Щодо тлумачення бізнес-процесів у діяльності страхової компанії, то ми 

притримуємося погляду О.О. Охріменко [252, с. 57], що це сукупність необхідних 

послідовних дій засновників та менеджменту, які здійснюються в рамках даної 

організаційно-правової структури. Основними бізнес-процесами в діяльності 

страховика є: тарифікація, андерайтинг, урегулювання страхових претензій, 

забезпечення платоспроможності тощо. Кожен з них також потребує управління, 

тобто цілеспрямованого впливу на його організацію та функціонування для 

досягнення поставлених перед компанією цілей. 

Під фінансовими відносинами ми розуміємо усю сукупність відносин, які 

опосередковують кругообіг грошових коштів страхової компанії [72]. Оскільки 

страховик є фінансовим посередником, то вся його діяльність пов’язана саме з 
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рухом грошових коштів. А, отже, фінансові відносини опосередковують 

формування статутного та інших елементів власного капіталу, створення страхових 

резервів, інвестування власних та залучених коштів, формування фінансового 

результату тощо. 

І останнім елементом страхової компанії, як системи, є технологія. Це 

поєднання кваліфікаційних навичок, обладнання, інфраструктури, інструментів і 

відповідних технічних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень в 

матеріалах, інформації чи людях [215, с. 64]. Основною технологією в страховій 

компанії є спосіб перетворення інформації, яку вона [компанія] отримує на вході, у 

форму, яку потрібно отримати на виході. Наприклад, актуарій, отримуючи 

статистичні дані про частоту настання страхових випадків та середні розміри 

збитків за певним видом страхування, «перетворює» цю інформацію у відповідні 

тарифікаційні сітки, якими потім можуть користуватися андерайтери при прийнятті 

ризиків на страхування. 

Більшість з цих складових не мають матеріального втілення та їх складно 

оцінити в грошових коштах, але вони на рівні з капіталом, страховим та 

інвестиційним портфелем та іншими факторами визначають вартість компанії. Вони 

формують людський, інтелектуальний та соціальний капітал страховика. 

Відомий американський вчений Е. Хелферт зазначає, що «незалежно від своїх 

розмірів будь-який бізнес може бути описаний як система фінансових відносин і 

руху грошових коштів, що приводиться в дію управлінськими рішеннями» [358, с. 

18]. З цією тезою важко не погодитися, але, на нашу думку, звужувати відносини, 

які відбуваються в компанії, лише до фінансових, є некоректним. Страхові компанії, 

як суспільні інституції, повинні розглядатися і через площину соціальних відносин. 

Як слушно відмічає І.Б. Івасів: «цей підхід особливо справедливий в теперішню 

економічну епоху, котра визначається як «економіка знань», «економіка 

нематеріальних активів» [151, с. 11].  

На об’єкт в процесі управління здійснюють вплив суб’єкти. Н.М. Нікуліна і 

Н.Д. Еріашвілі суб’єктами страхового менеджменту вважають спеціальну групу 

людей (дирекція, менеджери), які за допомогою різних форм управлінського впливу 
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здійснюють цілеспрямоване функціонування об’єктів менеджменту [238, с. 231]. 

Важко погодитися з таким трактуванням суб’єктів, оскільки не можна розглядати 

окремо керуючу й керовану системи, адже вони є одним цілим в своїй єдності та 

протилежності. З одного боку, всі співробітники страхової компанії (і менеджмент, і 

підлеглі) являються найманими працівниками, які мають працювати разом для 

досягнення цілей, поставлених перед страховиком її власниками. З іншого боку, між 

ними виникають суперечності, тому що одні виконують управлінську функцію, а 

інші – виробничу. Менеджери можуть ставити завдання, які важко виконати, 

платити невисоку заробітну плату, постійно контролювати процес виконання 

завдань, примушувати працювати понаднормово або виконувати безглузду роботу 

тощо. Підлеглі також можуть саботувати виконання окремих завдань, виконувати 

свою роботу неякісно, вимагати підвищення зарплатні тощо. Проте, в результаті 

їхнього конфлікту страхова компанія буде розвиватися та досягати виконання 

поставлених цілей за рахунок таких методів усунення асиметрії інформації як 

делегування прав вищим керівництвом середньому, залучення співробітників до 

процесу прийняття управлінських рішень, налагодження зворотного зв’язку за 

результатами діяльності співробітника, інформування менеджментом співробітників 

про роботу компанії, покращення мотивації. Крім цього, підтримуючи твердження 

І.Б. Івасіва щодо банківського менеджменту [151, с. 11], ми також вважаємо, що 

страховий менеджмент має зосереджувати увагу на поведінці всіх учасників 

страхового ринку: страхувальників, менеджерів, співробітників, страхових 

посередників, перестраховиків тощо, тобто тих, кого визначають як зацікавлених 

осіб (стейкхолдерів) страхової компанії. Всі вони в процесі своєї діяльності або 

життєдіяльності здійснюють прямий або опосередкований вплив на діяльність 

страхової компанії, тобто всі вони будуть суб’єктами страхового менеджменту. 

Як ми погодилися вище, суб’єкти здійснюють вплив на об’єкти з певною 

метою. У загальному вигляді ця мета полягає у досягненні певних наперед 

визначених цілей. Метою страхового менеджменту власне й буде та мета, яка стоїть 

перед страховою компанією, над досягненням якої працюють і менеджмент, і 

співробітники. Мета страховика тісно корелює з його місією та стратегією, вона є 
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дороговказом для нього. Вона визначає куди має рухатися компанія, а також для 

чого власне ця компанія була створена. Вона є мірилом результативності 

управління. Адже оцінити результативність можна тільки за допомогою порівняння 

поставленої перед страховиком мети та мірою її досягнення або виконання. Вона 

безпосередньо визначає ефективність управління, яка полягає у строках досягнення 

мети та величині залучених для цього ресурсів. Чим вони є меншими, тим 

ефективнішим є управління страховою компанією. 

Різні дослідники пропонують свої бачення того, що може бути метою 

управління страховою компанією. Серед вчених, які займалися дослідженнями 

проблем діяльності страховиків, переважають такі погляди на мету управління [238; 

252; 310; 316; 322]: 

 зростання валових зборів страхових премій; 

 забезпечення високого рівня фінансової стійкості та підтримання 

платоспроможності страхової компанії; 

 зростання величини активів; 

 максимізація величини прибутку; 

 мінімізація витрат страховика; 

 забезпечення мінімізації фінансових ризиків; 

 забезпечення необхідного рівня рентабельності всіх видів діяльності 

страховика; 

 «виживання» страховика в умовах конкуренції; 

 уникнення банкрутства та фінансових невдач; 

 зростання вартості акцій страховика та величини дивідендів на акцію; 

 максимізація ринкової вартості страхової компанії; 

 збільшення частки страхового ринку; 

 досягнення зваженого ризик-менеджменту та належного рівня збитковості. 

Цей перелік не є вичерпним, оскільки кожен дослідник намагається 

обґрунтувати важливість тих цілей, які, на його думку, можуть бути визначальними 

для ефективного функціонування страхової компанії. Таких цілей дуже багато. Ми 
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зібрали такі, які найчастіше можна зустріти в спеціалізованій страховій літературі. 

Важко не погодитися з тим, що всі вони в тій чи іншій мірі можуть слугувати метою 

управління страховиком. Слід відмітити, що деякі з них є протилежними за своїм 

змістом. Наприклад, важко максимізувати величину прибутку при мінімізації 

фінансових ризиків. З іншої сторони, окремі з них є взаємопов’язаними або 

підпорядкованими одна одній. Зростання валових зборів страхових премій та 

мінімізація витрат страховика призведуть до максимізації величини прибутку. 

У будь-якому разі перед страховим менеджментом не може стояти багато 

різних цілей, бо це може призвести до розпорошення зусиль та виникнення протиріч 

між власниками та менеджментом, менеджментом та підлеглими, що в кінцевому 

рахунку вплине на рівень досягнення самої мети. Проблема визначення мети стоїть 

не тільки перед страховими компаніями. Вона знаходиться у центрі сучасних 

дискусій щодо корпоративного управління, де ще посилюється протистоянням між 

різними стейкхолдерами корпорації. Зокрема, ця проблема висвітлюється в площині 

тих теорій, які розглядалися нами у попередньому розділі. 

На сучасному етапі переважаючою концепцією в західній економічній 

науковій та професійній спільноті, яка дає відповідь на питання про мету управління 

корпорацією, є вартісно-орієнтований менеджмент (Value-based management – 

VBM). Ця концепція набула особливого значення в 90-і рр. ХХ ст., коли створення 

додаткової вартості (бізнесу) стало першочерговим завданням менеджменту. Його 

вирішення вимагає створення такої визначеної схеми руху грошових коштів, яка б 

гарантувала забезпечення таких результатів діяльності корпорації, які перевищували 

б очікування інвесторів. Ця концепція з’явилася як один із шляхів розв’язання 

проблеми ретроспективного характеру переважної більшості фінансових показників, 

які лежать в основі прийняття управлінських рішень [38, с. 82]. Варто відзначити, 

що дослівний переклад назви концепції на українську мову є дещо неоднозначним. 

По-перше, слово «value» може перекладатися і як вартість, і як цінність. По-друге, в 

переважній більшості літературних джерел можна зустріти поняття «управління 

вартістю компанії», хоча, на думку російського дослідника Д.Л. Волкова [101, с. 17], 

такий переклад міняє місцями керуючу й керовану систему. VBM означає, що 
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управляють не вартістю компанії, а навпаки, оцінка вартості є основою для 

управління компанією. Погоджуючись з думкою Д.Л. Волкова, слід відзначити, що в 

концепції VBM об’єкт із суб’єктом досить тісно переплетені. З одного боку 

менеджмент дійсно на основі результатів оцінювання вартості страхової компанії 

приймає управлінські рішення щодо подальшого її [компанії] розвитку. З другого 

боку, якщо кінцевою метою діяльності компанії є прирощення її вартості, то 

менеджмент вживає комплекс заходів щодо впливу на цю саму вартість через 

основні фактори її формування, таким чином управляючи вартістю компанії. Тобто 

величина вартості страховика одночасно виступає і результатом, мірилом його 

діяльності, і об’єктом, на який здійснюють вплив суб’єкти управління, і метою 

управління компанією. Управління здійснюється на основі вартості для збільшення 

цієї вартості. Тому, на нашу думку, більш доречним є використання дефініції 

«вартісно-орієнтоване управління страховою компанією», окільки вона акцентує 

увагу на вартості компанії, а також передбачає управління страховиком на основі 

його вартості. Крім цього, ця дефініція є по суті найближчим по змісту перекладом 

англійського поняття «Value-based management», а також використовується низкою 

вітчизняних та російських економістів. Тоді як дефініція «управління вартістю 

страхової компанії» є вужчою за своїм змістом та передбачає лише вплив 

менеджменту на вартість компанії за допомогою факторів її формування. 

Згідно цієї концепції основною метою будь-якої, в тому числі страхової, 

корпорації є максимізація її вартості. «Адже панує думка, що саме висока ринкова 

вартість компанії (підприємства, корпорації) слугує найкращим доказом 

ефективності управління та показником високої інвестиційної привабливості» [204]. 

Вітчизняний дослідник Н.В. Шевчук так пояснює вибір такої мети: «дослідження 

економічної природи підприємства дає підстави висновувати, що його вартість є 

агрегованим показником, що адекватно відображає потенційну здатність 

задовольняти фінансові та економічні інтереси всіх учасників відносин як усередині 

підприємства, так і в його взаємозв’язках із навколишнім бізнес-середовищем» 

[371]. Отже, вартість страхової компанії слугує тим показником, досягнення 

максимізації якого задовольняє інтереси всіх стейкхолдерів та відображає 
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привабливість компанії для потенційних інвесторів. Ця мета орієнтована на 

досягнення саме стратегічних цілей страховика, на формування його конкурентних 

переваг, на впровадження інноваційних проектів. 

Проте залишається невирішеним питання, щодо якого у всьому світі в 

науковій літературі досі точаться дискусії: в центрі уваги компанії мають 

знаходитися лише інвестори капіталу чи всі зацікавлені сторони (теорія 

стейкхолдерів). Чи повинен менеджмент страховика задовольнятися потреби лише 

власників та кредиторів компанії, чи всіх зацікавлених осіб, які мають будь-яке 

відношення до неї. Російський дослідник Д.Л. Волков [101, с. 15-16] акцентує увагу 

на двох підходах, які сформувалися в сучасному корпоративному управлінні: 

 метою першого підходу є максимізація вартості страховика для власників 

та інших постачальників капіталу; 

 метою другого підходу є максимізація вартості страховика в інтересах всіх 

зацікавлених осіб. 

Не заперечуючи твердження Д.Л. Волкова, слід відмітити, що в західній 

фінансовій літературі, існують й інші думки. Так, Ю. Брігхем та М. Єрхардт 

притримуються позиції, що основним завданням менеджерів є підвищення 

добробуту акціонерів, що означає максимальне підвищення ринкової ціни 

звичайних акцій фірми [90, с. 35]. Далі вони задаються питанням наскільки така 

мета є хорошою чи поганою для суспільства і обґрунтовують її з наступних причин 

[90, с. 35-37]: 

 в значній мірі акціонерами корпорацій є всі члени суспільства. На прикладі 

американського суспільства вони показують величезну роль пенсійних фондів, 

компаній зі страхування життя та взаємних фондів, які в сукупності володіють 

більш, ніж 60 % всіх акцій США. Крім цього, значна частина населення 

безпосередньо володіє цінними паперами. Це все дійсно дає підстави стверджувати, 

що переважна більшість населення чи безпосередньо, чи через інституційних 

інвесторів, яким вони довірили свої кошти, зацікавлена у зростанні ціни на акції; 

 політика, спрямована на підвищення курсу акцій, зазвичай вигідна для 

споживачів. Для того щоб зростали ціни на акції, потрібно створювати ефективні 
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компанії, які виробляють якісні, затребувані на ринку товари і послуги з низькими 

витратами. Це вимагає залучення нових технологій, створення нових товарів та 

послуг. Крім того, компанії, які прагнуть підвищувати вартість своїх акцій, повинні 

стимулювати зростання обсягів продажів, підвищуючи якість і ефективність 

обслуговування клієнтів, управління запасами товарів і зручно розташовуючи місця 

ведення бізнесу; 

 політика, спрямована на підвищення курсу акцій, зазвичай вигідна для 

співробітників компанії. Компанії, які домагаються успіху в підвищенні своєї 

капіталізації та нарощують обсяги виробництва, набирають нових співробітників, 

тим самим сприяючи скороченню безробіття. Аналіз журналу «Fortune», який 

щороку визначає найбільш видатні компанії, показує, що існує явний взаємозв’язок 

між іміджем компанії, її здатністю задовольняти запити своїх співробітників і 

створенням нею акціонерної вартості. Таким чином, успішні компанії ефективно 

використовують можливості своїх кращих співробітників, а праця кваліфікованих і 

мотивованих співробітників є одним із ключових моментів в успіху корпорацій. 

З практичних прикладів, які наводять Ю. Брігхем та М. Єрхардт, можна 

зробити висновок про те, що підвищення вартості страхової компанії в інтересах 

акціонерів сприяє задоволенню інтересів інших зацікавлених осіб, зокрема 

споживачів страхових послуг та співробітників компанії. Але, по-перше, останні є 

не всіма стейкхолдерами страхових компаній, а, по-друге, не у всіх країнах всі члени 

суспільства є акціонерами тих чи інших, зокрема страхових, корпорацій. 

Важко не погодитися з позицією російського вченого Д.Л. Волкова [101, с. 16-

17], який наводить дві причини неможливості на практиці забезпечити інтереси всіх 

стейкхолдерів. По-перше, Р.Е. Фрімен дав дуже розмите визначення стейкхолдерів, 

якими для деяких корпорацій можуть бути навіть терористичні групи або інші 

злочинці. По-друге, наявність великої кількості стейкхолдерів породжує проблему 

врахування їх інтересів, особливо якщо інтереси деяких з них суперечать один 

одному. 

У попередньому розділі ми розглянули економічну природу вартості страхової 

компанії та визначили її важливе значення для всіх стейкхолдерів компанії. Тим 
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самим ми аргументували на користь того, що в основі мети управління компанією 

має перебувати саме вартість, зростання якої веде до реалізації інтересів всіх її 

стейкхолдерів. Діяльність страхових компаній є доволі специфічною. Окрім того, 

що вона має приносити економічний ефект для своїх власників, забезпечувати 

перерозподіл фінансових ресурсів у межах страхового ринку, ця діяльність також 

виконує певну соціальну роль в економіці будь-якої країни. По-перше, це страховий 

захист усіх суб’єктів у випадку завдання непередбачуваних збитків, по-друге, це 

накопичення заощаджень населенням, по-третє, це забезпечення страхових виплат в 

разі смерті, втрати працездатності, хвороби та нещасних випадків, по-четверте, це 

можливість отримання додаткових виплат при досягненні пенсійного віку або будь-

якого іншого віку, передбаченого договором страхування. Також страховики не 

можуть працювати без тісної взаємодії з іншими страховиками та перестраховиками 

щодо страхування та перестрахування ризиків, зі страховими посередниками 

(страховими агентами та брокерами, перестраховими брокерами) щодо 

диверсифікації структури каналів продажу страхових послуг та вирівнювання 

збитку за територією, з професійними оцінювачами ризиків (андерайтерами, 

сюрвейєрами) та збитків (аджастери, диспашери, аварійні комісари) щодо 

здійснення андерайтингу та урегулювання страхових претензій (див. рис. 2.2 та 2.3). 

Діяльність страховиків повинна знаходитися під наглядом держави в особі 

регулятора – Нацкомфінпослуг – через те, що вони надають специфічні фінансові 

послуги, акумулюють значні грошові ресурси населення та суб’єктів 

господарювання, виконують частково соціальну функцію держави. Без присутності 

всіх цих суб’єктів не може бути страхової діяльності, страхових компаній та 

функціонуючого страхового ринку. Всі вони є зацікавленими особами, які своєю 

безпосередньою роботою та співпрацею зі страховиками, забезпечують 

безперебійне функціонування страхового ринку. Тому не виділяти їх у якості 

стейкхолдерів та не враховувати їх інтереси у своїй діяльності страхові компанії не 

можуть. Отже, можна підтвердити зроблений раніше висновок про те, що в центрі 

уваги страховиків мають знаходитися всі зацікавлені сторони, а не тільки власники 

капіталу. Тобто менеджери повинні управляти страховими компаніями, враховуючи 
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інтереси всіх зацікавлених сторін, а також відстоювати соціальні інтереси, такі як 

захист навколишнього середовища, захист інтересів споживачів та ін. Саме однією з 

переваг VBM і є можливість врахувати інтереси всіх цих сторін за допомогою 

постійного прирощення вартості страхової компанії. Збільшення вартості 

призводить до задоволення потреб всіх стейкхолдерів. 

Мета управління компанією деталізується в конкретних завданнях, виконання 

яких дозволить її досягти. Для кожного стейкхолдера зростання вартості страхової 

компанії буде означати щось своє, а саме реалізацію його економічних інтересів. 

Максимізація вартості страхової компанії для одних буде проявлятися у зростанні їх 

добробуту, для других – у збільшенні заробітної плати, премій та надбавок, а для 

інших – у своєчасній виплаті страхового відшкодування тощо. Ці інтереси будуть 

задовольнятися паралельно з прирощенням вартості компанії. Основні завдання, які 

стоять перед управлінням страховою компанією, наведено на рис. 2.5. 

Менеджмент страхової компанії впливає на її персонал, окремих працівників 

та й компанію у цілому за допомогою сукупності способів і прийомів впливу для 

виконання поставлених цілей та досягнення мети. Називатися такі способи та 

прийоми будуть методами управління. З погляду впливу на компанію як на 

комплексну систему з взаємозалежними складовими та характеристиками, страхова 

компанія нічим не відрізняється від інших подібних структур. На нашу думку, нею 

можуть бути застосовані загальні групи методів управління, а саме адміністративні, 

економічні, правові та соціально-психологічні. В рамках ж груп можуть 

застосовуватися специфічні методи: планування, прогнозування, матеріальне 

стимулювання і відповідальність тощо. 

Основною умовою ефективного здійснення управління страховою компанією 

є дотримання принципів, які мають бути між собою узгодженими, 

взаємопов’язаними та пропорційними. «Принцип управління … можна визначити як 

основу, що виражає сутність і внутрішню узгодженість структурних компонентів» 

[131] усієї ститеми управління страховою компанією. Ефективне застосування цих 

принципів дасть змогу успішно реалізувати всю систему управління компанією та 

забезпечити розвиток кожного елемента системи. Управління страховою компанією 
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має бути націлене на досягнення нею основної мети її функціонування. Ця мета 

може бути розподілена на окремі стратегічні цілі, котрі й повинні здійснюватися в 

процесі управління. Оскільки страхова компанія представляє собою складну 

систему, що об’єднує різні структурні компоненти, то під час управління нею 

потрібно враховувати їх специфіку та розробляти управлінські рішення на їх основі. 

Прийняття таких рішень має носити комплексний та системний характер. Вони 

повинні прийматися досить швидко, враховуючи інституційне середовище страхової 

компанії, яке є дуже мінливим та ризиковим. Фактор часу впливає на переважну 

більшість бізнес-процесів компанії, як з точки зору його врахування при організації 

руху грошових коштів у майбутньому, так і з точки зору аналізу статистичних даних 

та прогнозування різних сценаріїв розвитку страхових випадків. Також потрібно під 

час управління керуватися тим, що ресурси, які є в розпорядженні страхової 

компанії, є обмеженими. Варто наголосити зокрема на тому, що величина 

сформованих страхових резервів є сталою та чітко визначеною на конкретний 

момент часу, тоді як сума страхових виплат є величиною випадковою та 

незалежною від волі менеджменту компанії. Збалансування цих двох величин є 

одгним із основних завдань менеджменту. Нарешті весь процес управління 

страховою компанією має бути прозорим та зрозумілим для всіх стейкхолдерів. 

Діяльність компанії, а, отже, управління нею, базується на відносинах довіри між 

страховиком та страхувальником. Цей баланс у жодному разі не повинен бути 

порушений, оскільки це призведе до зростання трансакційних витрат та, як наслідок, 

до порушення еквівалентності зобов’язань сторін договору страхування. 

Нами вперше структуровано систему вартісно-орієнтованого менеджменту в 

страхових компаніях (рис. 2.5), яка включає всі необхідні елементи: керуючу й 

керовану системи, методи та принципи впливу першої на другу, а також кінцеву 

мету й конкретні завдання управління. Деякі елементи цієї моделі є загальними, 

оскільки в управлінні страховою компанією та іншими підприємницькими 

структурами є багато подібного, а окремі – є специфічними, враховуючи ті 

особливості, які притаманні страхуванню в цілому та організації страховиків 

зокрема (див. рис. 2.2 і рис. 2.3).
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Рис. 2.5. Система вартісно-орієнтованого менеджменту в страхових компаніях 
Джерело: розроблено автором 
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Управління страховою компанією має багато подібних рис до управління 

іншими підприємницькими інституціями. Це і елементи системи управління, і 

взаємозв’язки між ними, і мета управління. Проте, змістовне наповнення окремих 

складових системи управління, конкретний об’єкт та суб’єкт управління є 

відмінними та такими, що потребують специфічного підходу. Цей підхід повинен 

враховувати особливості діяльності страхових компаній, породжені специфікою 

страхування як підприємницької діяльності та специфікою організації їх діяльності. 

Ми поділяємо думку О.І. Давидова [122], що вартісноорієнтований підхід в 

управлінні дозволяє об’єднати в єдине ціле всі бізнес-процеси в страховій компанії, 

консолідувати дії менеджерів та працівників у напрямку отримання інтегрального 

результату їх колективних зусиль – приросту вартості. Досягнення такої кінцевої 

мети розвитку страховика враховує не тільки внутрішні (фінансовий стан 

страховика), але й зовнішні економічні чинники (мактоекономічну ситуацію, 

кон’юнктуру страхового ринку, рівень конкуренції, ринкову вартість грошей у часі). 

На рис. 2.6 узагальнено структурно-логічну модель імплементації вартісного 

підходу в діяльність страхової компанії. Діяльність компанії представлена трьома 

основними видами, за якими визначено завдання, що стоять перед ними, результат, 

якого потрібно досягти, а також показники, за допомогою яких цей результат можна 

виміряти. За результатами діяльності страхової компанії визначаються вартісно-

орієнтовані показники, які, з одного боку, показують величину вартості, що була 

створена в розрізі окремих видів діяльності, а з іншого – слугують для розрахунку 

фінансових результатів роботи цілої компанії. Збільшення фінансових результатів 

при інших незмінних умовах веде до зростання вартості страхової компанії загалом. 

За результатами операційної діяльності має бути сформований прибутковий та 

диверсифікований страховий портфель, який є основним показником якісної та 

результативної роботи страхової компанії. Збільшення величини та оптимізація 

структури портфеля безпосередньо визначають рух згенерованих грошових потоків 

компанії, її оопераційний прибуток і, як результат, її фінансові результати. 
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Рис. 2.6. Імплементація вартісно-орієнтованого підходу в діяльність 

страхової компанії 
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Ефективне управління інвестиційною діяльністю має призвести до 

формування прибуткового та диверсифікованого інвестиційного портфеля, величина 

та структура якого буде залежати від сформованого страхового портфеля. Чим 

більше залучено страхових премій, тим більшими мають бути сформовані страхові 

резерви, а більший капітал розширює інвестиційні можливості страхової компанії. 

Фінансова діяльність покликана забезпечити компанію власним та позиковим 

капіталом для безперебійного її функціонування. 

Аналіз показників, запропонованих нами на рис. 2.6, дає можливість оцінити 

результати досягнення поставлених завдань та має бути одним із етапів оцінювання 

вартості страхової компанії. 

Світова практика довела достатню кількість переваг вартісного підходу до 

управління порівняно з альтернативними, для того щоб аргументувати доцільність 

переходу до VBM. Незважаючи на ці численні переваги, є і певні недоліки. Зокрема, 

М. Портер виділяє такі недоліки: 

 менше сприяє інвестиціям через свою чутливість до поточних доходів та 

корпоративних цілей, орієнтованих на поточні ціни акцій, а не на довгострокову 

цінність; 

 віддає перевагу тим формам інвестицій, прибутки за якими легко виміряти, 

тому капіталовкладення в нематеріальні активи недостатні; 

 спрямовує інвестиції переважно в купівлю нових компаній, а не на 

внутрішній розвиток; 

 орієнтується на фінансування компаній, що виникають, одночасно 

обмежуючи капіталовкладення у традиційні галузі; 

 стимулює надмірне інвестування [358, с. 455-456]. 

З думкою М. Портера не можна не погодитися, концепція вартісно-

орієнтованого управління не бездоганна. Крім нього, багато дослідників виділяють 

ті чи інші недоліки концепції. В основному ці недоліки стосуються окремих 

стейкхолдерів, які не повністю задовольняють свої інтереси в процесі управління 

вартістю, зокрема, це співробітники компаній, громадськість тощо. 
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У табл. 2.1 нами згруповано основні переваги та недоліки застосування 

вартісного підходу в страховому бізнесі. 

Таблиця 2.1 

Переваги та недоліки використання вартісного підходу в страховому 

бізнесі 

Переваги Недоліки 

1 2 

Найбільш повне забезпечення природних 

інтересів власників у збагаченні через 

покращення роботи страхової компанії. 

Існування великої кількості різних видів 

показників і методик розрахунку. 

Врахування інтересів свіх зацікавлених осіб. 

Власники страхових компаній, намагаючись 

покращити добробут, забезпечують прийняття 

таких управлінських рішень, які враховують 

інтереси різних стейкхолдерів та тим самим 

сприяють об’єднанню зусиль всіх контрагентів і 

заключенню оптимальних компромісів. 

Складність переведення показників 

бухгалтерського обліку в показники 

управлінського обліку, що необхідні для 

розрахунку вартісних показників страховика. 

Узгодження інтересів акціонерів та менеджерів 

страховика. 

Складність та громіздкість здійснення 

розрахунків. 

Оптимальне поєднання довгострокових та 

короткострокових цілей страхового бізнесу 

шляхом використання показників вартості та 

економічного прибутку. 

Неможливість достовірного оцінювання 

вартості страховика через використання 

прогнозних даних про доходи. 

Виділення ключових факторів вартості (тобто 

тих самих 20 % показників, які, згідно з 

«принципом Парето», визначають 80 % вартості 

компанії) і на їх основі створення якісної системи 

управління бізнесом. 

Необ’єктивність показника ринкової вартості 

акцій страховика в умовах недосконалого 

фондового ринку, що не дає точної оцінки 

вартості акціонерного капіталу страховика. 

Використання в якості зручного інструменту для 

порівняння, що допомагає менеджменту 

страхової компанії фокусуватися на факторах, що 

створюють вартість, тим самим досягаючи в 

результаті більш високої акціонерної вартості. 

Складність пошуку інформації. 

Розкриття широких можливостей для реалізації 

функцій менеджменту в страховій компанії. 

Широкий перелік показників вартості дозволяє 

диференційовано підходити до вибору цільових 

критеріїв та обирати методи управління, що 

найбільшою мірою відповідають умовам, у яких 

функціонує страховик, враховувати його 

масштаби та специфіку діяльності. 

Затратність її практичного впровадження. 

Створення дієвих важелів залучення капіталу, що 

приводить до зростання його конкуренто-

спроможності та інвестиційної активності. 

Неточність розрахунків для малих страхових  

компаній через складність прогнозування 

вартості грошових потоків. 

Забезпечення можливості використання 

всередині компанії (тобто на всіх рівнях 

управління та всіх етапах створення вартості). 

Відсутність адекватної бази для порівняння з 

аналогами. 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 

Здійснення постійного та максимально повного 

моніторингу діяльності компанії, що значно 

підвищує якість і ефективність прийнятих 

управлінських рішень (за рахунок надання 

керівникам і ключовим фахівцям дійсно 

оптимального обсягу, структури і формату 

інформації, необхідної для прийняття 

управлінських рішень). 

Можливість узгодження інтересів акціонерів 

та менеджерів страховика через закріплення 

матеріальної винагороди останніх до 

зростання вартості страховика, що може 

призвести до маніпулювання інформацією зі 

сторони менеджерів страхової компанії. 

Формування системи матеріального заохочення 

та стимулювання персоналу, яка буде залежати 

від розміру вартості, створеної кожним 

працівником страхової компанії (шляхом 

визначення, планування і контролю ключових 

факторів вартості на кожній ділянці роботи, яку 

виконують працівники). 

 

Формування загальної мети та універсальної 

мови комунікацій для усіх бізнес-одиниць, 

функціональних та відокремлених структурних 

підрозділів, операційних одиниць, що значно 

підвищує ефективність взаємодії. 

 

Наявність позитивного ефекту для аналізу 

розподілу ресурсів. 

 

Розуміння альтернативних переваг інвестиційних 

джерел. 

 

Використання як інструменту аналізу стратегії 

компанії. 

 

Наявність позитивного ефекту на загальний 

фінансовий результат. 

 

Джерело: складено автором на основі [151; 188; 200; 224; 239; 307; 339; 370; 372] 

Аналізуючи інформацію, наведену у табл. 2.1, можна дійти висновку, що 

переваг набагато більше і вони є вагомішими. Щодо недоліків, то вони скоріше 

відображають ті складнощі, з якими можна стикнутися при впровадженні цієї 

концепції на практиці. Вони ще більше ускладнюються у вітчизняних умовах, коли 

багато методик нереально застосувати, окремі розрахунки неможливо здійснити, а 

більшість інформації годі отримати. Попри всі ці проблеми, які носять виключно 

технічний характер, вартісний підхід може дати набагато більше переваг для 

страхових компаній та страхового ринку загалом. 

Перехід на управління, орієнтоване на створення вартості, передбачає не 

просто зміну підходів або інструментів управління, воно потребує повної зміни 

філософії управління страховою компанією, формування нового способу мислення 
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менеджменту, перебудови організаційної структури страховика, впровадження нової 

системи мотивації персоналу, а також розроблення системи показників, що дадуть 

змогу вимірювати вартість компанії. 

Ми поділяємо думку О.Г. Мендрула [213, с. 25] про те, що вартісно-

орієнтоване управління має бути стратегічно орієнтованим, націленим на інновації 

та спиратися більше на нематеріальні, ніж матеріальні активи. Такий підхід до 

управління дозволяє врахувати інтереси всіх зацікавлених осіб компанії, 

забезпечити її могутність за рахунок припливу зовнішнього капіталу, об’єднати 

зусилля менеджерів усіх внутрішньокорпоративних рівнів управління на досягнення 

єдиного результату. 

Досягаючи максимізації вартості компанії, власники та менеджмент 

опосередковано вливають на реалізацію інтересів інших стейкхолдерів страхової 

компанії. Працівники отримують справедливого роботодавця, страхувальники – 

платоспроможного страховика, суспільство – компанію, яка ефективно управляє 

ризиками, вчасно сплачує податки та збори, є соціально відповідальною. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що особливості страхування та організації 

діяльності страхових компаній гармонійно поєднуються з положеннями вартісно-

орієнтованого менеджменту, насамперед, через виокремлення та першочергове 

врахування інтересів усіх стейкхолдерів, що дало нам змогу структурувати систему 

вартісно-орієнтованого менеджменту в страхових компаніях, яка включає всі 

необхідні елементи: керуючу й керовану системи, методи та принципи впливу 

першої на другу, а також кінцеву мету й конкретні завдання управління. 

Впровадження вартісного підходу в страхову практику призведе до: розвитку та 

подальшого застосування стратегічного управління, інвестування у найбільш 

ефективні та прибуткові проекти, імплементації інноваційних технологій у 

діяльність компаній, підвищення їх капіталізації, а також відстоювання соціальних 

інтересів, таких як захист інтересів споживачів страхових послуг, підвищення 

страхової грамотності, захист навколишнього середовища тощо. 
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2.2. Сучасні концепції вартісно-орієнтованого управління страховиком 

 

Вартість не завжди була основним критерієм управління компанією. Протягом 

багатьох років науковці та практики користувалися різними підходами до 

управління компанією загалом, до показників її результативності та ефективності, 

до оцінки стану компанії. 

Перші дослідження окремих проблем вартості компаній з’явилися вже на 

початку XX ст. «Пріоритет теоретичного обґрунтування необхідності управління 

вартістю підприємств належить І. Фішеру, який у своєму дослідженні, 

опублікованому у 1930 р., довів, що критерій оцінки інвестицій не пов’язаний з тим, 

якому споживанню – поточному чи майбутньому – надають перевагу інвестори» 

[213, с. 21]. На думку І. Фішера, різні інвестори можуть об’єднатися в одній 

компанії та найняти менеджмент, який має забезпечити інтереси усіх інвесторів на 

основі максимізації ринкової вартості акцій компанії. 

Теорія І. Фішера згодом була розвинута для цілей портфельного інвестування 

такими вченими, як Г. Марковіц, У. Шарп, Д. Тобін, М. Міллер, Ф. Модільяні та 

іншими. Ми поділяємо думку О.Г. Мендрула [213, с. 22], що ці дослідники 

необхідність менеджментом підвищувати вартість компанії під сумнів не ставили. 

Наприкінці 1950-початку 1960 рр. були опубліковані низка робіт Нобелівських 

лауреатів з економіки М. Міллера (1990 р.) та Ф. Модільяні (1985 р.), в яких «вони 

стверджували, що на ефективному фінансовому ринку, де немає транзакційних 

витрат, за умов відсутності податків структура капіталу не має значення, а вартість 

компанії визначається її здатністю генерувати прибуток» [224, с. 158-159]. Згодом, 

врахувавши у своїй моделі вплив податку на прибуток, дослідники підкоректували 

свої висновки: максимізація вартості корпорації досягається при використанні 

повного боргового фінансування. Подальші дослідження у цьому напрямку 

базувалися на критиці або підтримці моделей М. Міллера та Ф. Модільяні. У 1962 р. 

М. Гордон запропонував модель оцінювання вартості акції на основі майбутніх 

виплат дивідендів, яка згодом отримала назву «модель Гордона». Він обґрунтував 

наявність взаємозв’язку між вартістю капіталу та вартістю компанії. У 1973 р. 
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Ф. Блек та М. Шоулз розробляють підхід до оцінювання вартості активу на основі 

теорії опціонного ціноутворення, який в подальшому став широко відомий під 

назвою «моделі Блека-Шоулза» [358, с. 19]. Паралельно на початку 1970-х рр. 

відбувається адаптація методик оцінювання вартості компанії до методології 

бухгалтерського обліку та стандартів фінансової звітності (Р. Каплан, Р. Ролл, 

С. Сандер). У 80-90 рр. ХХ ст. здійснюються дослідження в сфері коефіцієнтних 

методів оцінювання активів, оцінювання ступеня впливу управлінських рішень 

компанії на її ринкову вартість, зокрема, стратегічних, оперативних, інвестиційних 

тощо. Це дає поштовх до розвитку нових ідей, теорій та методик: теорія 

асиметричної інформації С. Майерса, методики оцінювання вартості А. Раппапорта, 

Дж. Стерна і Дж. Стюарта та ін. 

В повній мірі бачення еволюції різних концепцій управління наводить 

американський дослідник Е. Хелферт. До 80-х рр. ХХ ст. домінуючою була думка 

про досягнення найбільшої величини прибутку шляхом зростання виручки від 

реалізації, що досягалося за рахунок збільшення ринкової частки компанії. 

Основною характеристикою ефективності діяльності компанії була собівартість. 

«Ідея полягала в тому, що, якщо прибуток виявляється досить високим, то оборот 

активів, а також і фінансування нових капіталовкладень, необхідних для більш 

відчутного зростання, відбудуться автоматично» [358, с. 436-437]. Звичайно, що 

ефективність використання активів була не високою. Починаючи з 80-х рр. на 

перший план виходить зростання абсолютної величини прибутку за рахунок 

маркетингових можливостей розвитку компанії, проте ефективність використання 

активів все одно залишалася не високою. В цей період виникають нові концепції 

менеджменту і управлінського обліку, націлені на покращення показників 

прибутковості перш за все за рахунок стримування і скорочення витрат [146]. У 90-х 

рр. у якості цільової функції виступає зростання компанії в будь-якій можливій 

формі. Джерелом прибутку почали розглядатися активи, а характеристикою 

ефективності діяльності – показники, що пов’язують прибуток з вартістю активів, 

наприклад, рентабельність активів тощо. Лише наприкінці 90-х рр. ХХ ст. на 

перший план виходить концепція VBM, згідно якої компанію потрібно розглядати з 
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позиції її вартості, а показниками, що характеризують ефективність управління 

стають показники ринкової капіталізації, доданої й акціонерної вартості. «На 

початку 2000-х рр. наступає нова фаза розвитку VBM – холістичне (всебічне) 

управління вартістю (Holistic Value-Based Management) [146]. 

Виникнення концепції VBM на початку 90-х рр. ХХ століття було зумовлене 

розвитком світових ринків капіталу, вдосконаленням форм і методів залучення 

фінансових ресурсів, а також посиленням конкурентної боротьби на всіх сегментах 

споживчих ринків, що потребувало підвищення уваги до ефективності використання 

фінансових ресурсів [13]. Хоча вона зародилася у США і була покликана 

удосконалити систему управління великими корпораціями, поступово головні 

положення цієї концепції починають використовувати компанії багатьох країн, 

різноманітних форм та різної величини. 

У загальному вигляді суть концепції VBM зводиться до наступного: з точки 

зору акціонерів (інвесторів) фірми управління нею повинно бути спрямовано на 

забезпечення зростання ринкової вартості фірми та її акцій, оскільки таке зростання 

дозволить акціонерам (інвесторам) отримувати для них найбільший у порівнянні з 

іншими його формами дохід від інвестицій у фірму – курсовий грошовий дохід від 

перепродажу всіх або частини акцій, що їм належать, або курсовий негрошовий 

дохід, що відображається в збільшенні вартості (цінності) чистих активів, що 

належать акціонерам, а, отже, і суми їх власного капіталу [93, с. 37]. 

VBM визначається як формальний і систематичний підхід до управління 

компанією, спрямований на досягнення максимізації вартості для акціонерів в 

довгостроковому періоді. При цьому стратегія компанії, її структура, бізнес-

процеси, системи винагороди працівників та ін. визначаються лише з позиції 

відповідності їх максимізації добробуту акціонерів. 

Вартісні цілі власників трансформуються в конкретні дії найманих 

менеджерів, які усвідомлюють свою пріоритетну мету у збільшенні ринкової 

капіталізації підприємства і підпорядковують їй інші цілі [214, с. 47]. 



156 
 

Еволюційний розвиток загальної концепції управління підприємством 

свідчить про поступовий перехід до управління вартістю на основі розуміння всіх її 

попередніх критеріїв. 

Слід відмітити, що концепція VBM за час свого існування та розвитку зазнала 

серйозних змін. Спочатку вона була орієнтована на зростання ринкової вартості 

лише акціонерного (власного) капіталу. Саме таким був зміст висунутої Альфредом 

Раппапортом в 1986 р. у праці «Створюючи вартість акціонера: новий стандарт для 

бізнесу» концепції Shareholders’ Value Concept (SVC). Згодом, однак, ця чітка 

націленість на інтереси тільки акціонерів «розмилася», стали намагатися мати на 

увазі інтереси всіх, «хто ділять з компанією ризики бізнесу» (Stakeholders) і під 

управлінням вартістю підприємства стали все частіше розуміти максимізацію 

ринкової вартості всього (і власного, і позикового) інвестованого в компанію 

капіталу [92, с. 259]. Тому в англомовній літературі утвердилися словосполучення 

«Value Management» і «Value-Based Management», особливо після того, як у 1990-х 

рр. вийшли праці Б. Стюарта, Т. Коупленда, Т. Колера, Дж. Муріна. Всі ці роботи 

заклали фундамент концепції VBM. Відзначимо, що VBM – це не результат 

академічних фантазій, а потужний інструмент управлінського консалтингу. Так, 

зазначені вище роботи стали теоретичною основою для консалтингової діяльності 

компаній LEC / Alcar Consulting Group (А. Раппопорт), McKinsey & Company (Т. 

Коупленд), Stern Stewart & Со. (Б. Стюарт) [101, с. 19]. 

І.Б. Івасів виділяє три фази, які пройшла концепція VBM у своєму розвитку 

[151, с. 72-73]: 

 розрахункова. В середині 80-х рр. VBM фокусувався майже виключно на 

фінансових аспектах. Початок такому застосуванню поклали інвестиційні аналітики, 

які займалися моніторингом ринку в пошуках недооцінених компаній з метою їх 

придбання з подальшою реструктуризацію та перепродажем. Для цього вони 

обчислювали вартість бізнесу із застосуванням різних моделей, де вартість акцій 

була функцією грошових потоків і прибутковості капіталу, скорегованого на ризик; 

 стратегічна. В 1990-х рр. VBM піднімається на рівень бізнес-стратегії. 

Відбувається взаємопроникнення фінансового та стратегічного планування; 
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 інтегрована. З початком XXI ст. VBM стає цілісним підходом до всіх 

аспектів управлінських рішень, у т.ч. зі стратегічним і фінансовим плануванням, 

управлінням структурою капіталу, оцінкою результативності та винагородою праці. 

Не зважаючи на те, що на Заході ця концепція виникла на початку 90-х рр. ХХ 

століття, в Україну вона прийшла набагато пізніше – на початку 2000-х рр. 

Авторами, які почали досліджувати питання вартісного підходу в економіці і 

фінансах, були І.Б. Івасів, Н.А. Мамонтова, О.Г. Мендрул, Т.В. Момот, 

В.М. Суторміна, О.О. Терещенко та ін. Вони заклали фундамент для подальших 

досліджень у цій сфері. Теорія, методологія та практика вартісного підходу почали 

розвиватися, враховуючи сучасні вітчизняні реалії, які внесли суттєві корективи до 

нього. Цей підхід почав застосовуватися у різних сферах економіки України, 

зокрема у банківській, проте до цього часу не набув розвитку в страховій сфері. 

На відміну від України, де взагалі ще не всі розуміють необхідність 

впровадження цієї концепції, у розвинутих країнах точаться дискусії щодо 

особливостей застосування такого управління в різних сферах економіки, 

можливостей задовольнити інтереси всіх стейкхолдерів, удосконалення методів 

оцінювання вартості тощо. І.П. Васильчук [97], провівши огляд емпіричних 

досліджень впровадження вартісно-орієнтованого управління, прийшла до 

висновку, що вони суттєво відрізняються одне від одного загальною концепцією 

дослідження, методами економетричного аналізу, видом та обсягом вибірки, 

джерелами та методами збору інформації. Такі відмінності не завжди дозволяють у 

повній мірі порівнювати результати проведених досліджень, проте деякі висновки 

зробити можна. Дж. Бугін та Т. Коупленд [396], проаналізувавши діяльність 2 700 

компаній Німеччини, Японії та США, прийшли до висновку, що компанії, 

орієнтовані на максимізацію акціонерної вартості, мають вищу продуктивність та 

рівень росту зайнятості, що свідчить про досягнення інтересів інших стейкхолдерів, 

окрім акціонерів. Паралельно група вчених на чолі Ф. Аленом [390] доводять, «що 

корпорації, які орієнтовані на інтереси більшості стейкхолдерів, мають вищу 

ринкову вартість, ніж ті, що орієнтовані виключно на інтереси акціонерів» [97]. 
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Низка дослідників обґрунтовує інші підходи до бачення концепції вартісно-

орієнтованого управління, необхідності її впровадження та місця в загальній системі 

управління корпораціями. М. Хеппель доводить, що «у США вартісно-орієнтоване 

управління набуло значної поширеності, в той час як в інших країнах, зокрема 

Німеччині, концепція вартісно-орієнтованого управління розглядається як складова 

системи контролінгу і має лише обмежене використання» [97]. Дж. Сорос зазначає, 

що «менеджери крупних німецьких багатонаціональних компаній традиційно свою 

відповідальність перед працівниками і суспільством у цілому відчували не меншою 

мірою, ніж перед акціонерами. Японські менеджери намагалися збільшити ринкову 

частку своїх компаній, і тому зв’язки для них відігравали більшу роль, ніж прибуток 

… У відповідності з конфуціанською традицією, сімейні інтереси в бізнесі 

ставилися понад усе» [306, с. 248, 281]. 

О.Г. Мендрул стверджує, що «управління, орієнтоване на вартість, не є 

загальновизнаною концепією управління підприємствами» [213, с. 22], оскільки не 

завжди компанії ставлять за мету максимізувати величину прибутку, а, отже, свою 

вартість. «Власники підприємств можуть керуватися бажанням забезпечити 

роботою себе (чи родичів), релігійними та моральними принципами, намагатися 

досягти певного суспільного становища, отримати владу, реалізувати національні 

спрямування тощо» [213, с. 22]. Підтвердження цій думці можна знайти, 

проаналізувавши статистичні дані щодо кількості страховиків, що працюють на 

вітчизняному страховому ринку. Якщо станом на 31.12.2013 р. їх було 407, то 

станом на 31.12.2018 р. – залишилося 281 [156]. Тобто менше, ніж за 5 років 

кількість страхових компаній скоротилася на 126. Враховуючи, що це не стартапи, 

не підприємства малого бізнесу, які є найбільш вразливими щодо ринкової 

кон’юнктури, а фінансові інституції, які несли певні зобов’язання перед 

контрагентами, то можна стверджувати, що вони не переслідували на меті 

максимізувати свою вартість або, навіть, отримати позитивний фінансовий 

результат. Вони працювали на ринку, прагнучи досягти зовсім інших цілей, не 

завжди законних. Зокрема, цікавою виглядає ситуація на ринку страхування життя, 

де за той же період часу кількість компаній зменшилася з 62 до 30, тобто на 50 %. 
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«Генеральний страховий фонд – Життя», «ЕККО», «Оранта-Життя», «Українська 

страхова група "Життя"» і «Гарант-Лайф» покинули ринок разом з грошима своїх 

клієнтів, які роками перераховували в них страхові внески у валюті. За словами 

голови ВГО «Страховий захист» Василя Даркова, від неправомірних дій лайфових 

компаній постраждали не менше 10 тис. споживачів» [299]. 

Визнають наявність інших цілей у європейських корпорацій і 

основоположники концепції вартісно-орієнтованого управління Т. Коупленд, 

Т. Колер і Дж. Мурін: «в континентальній Європі набагато більшим авторитетом 

здавна користується явно розширене тлумачення цілей господарських організацій. У 

багатьох випадках таке тлумачення знаходить формальне втілення в структурі і 

принципах корпоративного управління. Наприклад, відповідно до нідерландських 

законів, рада директорів акціонерного товариства – тобто, по суті, великої 

корпорації – зобов’язана забезпечувати безперервність функціонування компанії, а 

зовсім не представляти інтереси акціонерів у переслідуванні мети максимізації 

вартості. Схожа філософія покладена в основу корпоративного управління в 

Німеччині та в Скандинавських країнах» [184, с. 12]. 

Причинами такого розходження цілей щодо управління корпораціями є 

історичні особливості розвитку корпоративного бізнесу, які склалися в різних 

країнах. На сучасному етапі вони набули свого втілення у різних моделях 

корпоративного управління. Переважна більшість дослідників виділяє три таких 

моделі: англо-американську (Великобританія, Канада, США, Австралія, Нова 

Зеландія), німецьку (західноєвропейську) (Німеччина, Австрія, Нідерланди, 

Скандинавія, Франція, Бельгія) та японську (Японія). Характерними рисами англо-

американської моделі є: 

 основними утримувачами корпоративних прав є індивідуальні та 

інституціональні інвестори (пенсійні та інвестиційні фонди, страхові компанії); 

 фінансування корпорацій здійснюється або за рахунок внутрішніх джерел, 

або через ринок цінних паперів; 
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 контроль за діяльністю корпорацій переважно здійснюють інституційні 

інвестори, індивідуальні – голосують через поштове відправлення або за 

дорученням. 

Звичайно, що така модель сприяє розвитку концепції вартісно-орієнтованого 

управління. 

Для німецької (західноєвропейської) моделі характерними є такі риси: 

 основними утримувачами корпоративних прав є банки (понад 60 %); 

 фінансування корпорацій здійснюється за рахунок банківського 

кредитування; 

 акціонери присутні на зборах або доручають голосування банку. 

Значною в цій моделі є роль банків, які й здійснюють моніторинг діяльності 

корпорацій, і фінансують їх діяльність, і надають дрібним акціонерам посередницькі 

послуги з голосування на зборах. Важливе значення для європейських корпорацій 

має соціальна відповідальність: дії ринку соціально спрямовані, працює система 

соціальних виплат, здійснюється оцінка соціально відповідальної поведінки 

компанії конкретними результатами тощо. 

Риси японської моделі: 

 основними утримувачами корпоративних прав є банки (понад 70 %); 

 фінансування корпорацій здійснюється за рахунок банківського 

кредитування; 

 щорічні збори акціонерів мають формальний характер 

Важливу роль відіграють міжкорпоративні зв’язки. Законодавство підтримує 

створення та діяльність кейрецу – груп корпорацій, об’єднаних спільним володінням 

позиковими коштами і власним капіталом. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що модель корпоративного управління, 

яка склалася у тій чи іншій країні, обумовлює ставлення наукових кіл до VBM та 

рівень запровадження цієї концепції бізнесом. Вартісно-орієнтоване управління є 

більш притаманним англо-американській моделі корпоративного управління через 

низку причин: суцільну корпоратизацію економік цих країн, головну роль 



161 
 

фондового ринку у фінансуванні корпорацій, широке залучення всього суспільства 

безпосередньо (через володіння цінними паперами) або опосередковано (через 

інституційних інвесторів) до діяльності корпорацій. Значну роль у цій моделі 

корпоративного управління відіграють інституційні інвестори, серед яких страхові 

корпорації. Це не означає, що у країнах з іншими моделями управління не може 

впроваджуватися вартісно-орієнтоване управління. І західноєвропейська, і японська 

моделі також мають передумови для впровадження VBM. Корпорації країн з такими 

моделями можуть безпосередньо її впроваджувати або поєднувати таке 

впровадження з досягненням інших цілей. 

Варто відзначити, що практику корпоративного управління, яка склалася в 

Україні, важко віднести до однієї з вище перелічених моделей. «Українська модель 

корпоративного управління перебуває у стадії формування і є перехідною 

конструкцією, у якій формально представлено елементи різних моделей» [253]. 

В Україні ще на початку 2000-х рр. були прийняті Державною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку Принципи корпоративного управління. Метою 

цих принципів є викладення на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів 

корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду 

принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики 

корпоративного управління в Україні [278]. Цей документ оперує поняттям 

«товариство», а не «корпорація», і визначає, що мета цього товариства полягає у 

максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій 

товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Для забезпечення 

інвестиційної привабливості емітованих товариством акцій, воно «повинно 

збільшувати власний капітал, налагоджувати ефективні відносини із 

заінтересованими особами та забезпечувати виконання умов для включення акцій 

товариства до лістингу фондових бірж та їх обігу на організованому фондовому 

ринку» [278]. Як бачимо, одним з головних завдань компанії має бути зростання 

власного капіталу, що має призвести до зростання вартості компанії в цілому. Також 

у корпоративних принципах автори не забули і про зацікавлених осіб компанії: 
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«поряд з цим товариство повинно здійснювати свою діяльність відповідно до правил 

ділової етики та враховувати інтереси суспільства в цілому» [278]. 

Незважаючи на специфіку корпоративного управління, притаманну різним 

країнам, Т. Коупленд, Т. Колер і Дж. Мурін все одно переконують, що менеджери 

повинні прагнути до створення вартості через дві причини: 

 в більшості економічно розвинених країн акціонери в будь-якому випадку 

зумовлюють коло основних завдань вищого менеджменту компаній; 

 економіка, орієнтована на акціонерів, як з’ясовується, працює краще, ніж 

інші економічні системи, а інтереси інших причетних груп нітрохи не страждають 

від «панування» акціонерів [184, с. 12]. 

У межах концепції управління вартістю підприємство розглядається як 

інвестиція, що має бути повернута (не окуплена, а саме повернута – про це свідчить 

формула розрахунку TSR) [214, с. 38]. Це твердження є актуальним і для страхових 

компаній. Компанія набуває вартості в процесі її купівлі-продажу. Фактичні та 

потенційні власники розглядають свою інвестицію крізь призму вартості. Фактичні 

власники зацікавлені у постійному зростанні вартості своєї компанії, оскільки 

різниця між вартістю на момент купівлі та продажу буде їхнім доходом. 

Потенційних власників також приваблюють страхові компанії, які зможуть 

генерувати вартість в майбутньому. 

На думку О.Г. Мендрула [214, с. 39-40], є 3 умови використання управління 

вартістю компанії: 

 коли власники вже на момент заснування компанії формують передумови 

для майбутнього продажу своїх інвестицій (створюють компанію у формі 

публічного акціонерного товариства); 

 коли власники засновують компанію з метою розвинути бізнес та продати, 

але з особистих міркувань не акціонують її; 

 коли компанія постійно зростає, що супроводжується її відкриттям для 

нових акціонерів заради залучення додаткового капіталу. 

Застосування концепції вартісно-орієнтованого управління можливе для 

різних компаній. Звичайно, простіше її впроваджувати у компаніях, що створені у 
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формі публічних акціонерних товариств та акції яких є вільноконвертованими на 

фондовій біржі. Вартість таких компаній, у тому числі, визначає ринок. Як свідчить 

аналіз найбільших угод зі злиття та поглинання на страховому ринку України [107, 

с. 214-216], об’єктами купівлі зі сторони іноземних інвесторів виступали в 

переважній більшості компанії, створені у формі відкритих акціонерних товариств 

(НАСК «Оранта», ВАТ «Кредо-Класик», ВАТ «Скайд-Вест», ВАТ «Остра-Київ», 

ВАТ «Укрінмедстрах», ВАТ «Еталон-Життя» тощо). Це пояснюється їх більшою 

інформаційною відкритістю для ринку, можливістю визначити їх ринкову 

капіталізацію, а також сформованою системою корпоративного управління. 

Більшість вітчизняних страхових компаній функціонують на ринку у формі 

акціонерних товариств або товариств з додатковою відповідальністю (табл. 2.2). Їх 

частка на ринку серед всіх організаційно-правових форм, у яких можна створювати 

страхові компанії, протягом останніх 18 років складала 99-100 %. 

Таблиця 2.2 

Розподіл вітчизняних страхових компаній в розрізі організаційно-

правової форми 

Організаційно-

правова форма 

Роки 

На 01.01.2000 р. На 01.01.2008 р. На 01.01.2019 р. 

Кількість 

компаній 

Частка, 

% 

Кількість 

компаній 

Частка, 

% 

Кількість 

компаній 

Частка, 

% 

Акціонерні товариства 240 94,49 389 80,70 193 68,68 

Товариства з 

додатковою 

відповідальністю 

11 4,33 92 19,09 88 31,32 

Повні товариства 1 0,39 - - - - 

Командитні 

товариства 

2 0,79 1 0,21 - - 

Разом 254 100,00 482 100,00 281 100,00 

Джерело: складено автором на основі [176; 318, с. 107] 

На 01.01.2019 р. на ринку функціонували страховики тільки у формі 

акціонерних товариств та товариств з додатковою відповідальністю, причому частка 

останніх зросла з 4,33 % у 2000 р. до 31,32 % у 2019 р. У формі повних та 

командитних товариств не було жодної страхової компанії. Для справедливості 

варто відзначити, що навіть на 01.01.2000 р. їх було всього 3 компанії. Публічних 

акціонерних товариств працювало лише 10 компаній (табл. 2.3). Аналіз 
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характеристик цих компаній показав, що незважаючи на публічність, заявлену в 

організаційно-правовій формі, більшість з них є непублічними та непрозорими. 

Структура їх власності не відповідає класичній структурі корпорацій з великою 

кількістю акціонерів. Величина статутного капіталу окремих компаній є невеликою, 

такою що відповідає мінімальним законодавчим вимогам. Про деякі компанії взагалі 

немає публічної інформації в мережі Internet. 

У той час як 183 страховики працювали у формі приватних акціонерних 

товариств, які за своєю суттю та законодавчими вимогами не дуже відрізняються від 

товариств з додатковою відповідальністю. До них відносяться найбільші страховики 

та компанії з іноземним капіталом, серед яких ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ «СК 

«АХА Страхування», ПрАТ «СК «Арсенал страхування», ПрАТ «СК«ПЗУ Україна», 

ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», ПрАТ «СГ «ТАС», ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» та інші. 

Таблиця 2.3 

Характеристика страхових компаній у формі публічних акціонерних 

товариств 

Найменування страхової 

компанії 

Кількість акціонерів Величина 

статутного 

капіталу, 

млн грн 

Номінал 

акції, грн 

Кількість 

акцій, 

штук 

Юридичні 

особи 

Фізичні 

особи 

СК «Кремінь» 16 74 510,00 30,00 17 000 000 

СК «Поінт» 2 3 9,80 10 000,00 980 

СК «Універсальна» 5 немає даних 192,70 1,00 192 700 000 

НАСК «Оранта» 6* 4** 159,00 1,20 132 500 000 

СК «Країна» 5 2 84,99 1,29 65 880 000 

СК «Гала-СКД» немає даних 27,50 1 087,00 25 300 

Харківська муніципальна 

страхова компанія 

1*** немає даних 61,75 65,00 95 000 

СК «Мега-гарант» 7 - 191,47 2,40 79 777 775 

Страховий союз немає даних 

СК «Оранта-лугань» немає даних 

* - інформація по юридичним особам, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента; 

** - інформація по фізичним особам, які є посадовими особами емітента; 

*** - інформація по юридичним особам, що володіють 10 і більше відсотками акцій 

емітента. 

Джерело: складено автором на основі сайтів страхових компаній 

Така структура вітчизняного страхового ринку за організаційно-правовою 

структурою впливає на його прозорість та відкритість для всіх зацікавлених осіб. Це 
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певною мірою ускладнює застосування вартісного підходу в управлінні 

страховиками, оскільки оцінити вартість компанії, яка не є публічною, складніше. 

В межах загальної теорії управління вартістю можна виділити низку окремих 

концепцій. В основі їх виділення лежать різні підходи дослідників до управління 

вартістю, факторів, які на неї впливають, показників, якими можна її виміряти, а 

також оцінити ступінь впливу факторів на вартість. Зокрема, до них можна віднести 

такі концепції: А. Раппапорта (SHV-концепція), Стерна-Стюарта (ЕVА-концепція), 

А. Дамодарана, Коупленда-Коллера-Муріна, Т. Левіса (CVА-концепція), К. Уолша, 

С. Мордашова, І. Єгерєва, Ю. Блеха і У. Гетце (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Характеристика основних концепцій управління вартістю компанії 

Назви 

концепції 
Мета концепції Суть концепції 

Аналітичний опис моделі або 

окремих формул 

1 2 3 4 

А. Раппапорта 

(SVА-

концепція) 

Вартість для 

акціонера 

Ключовою ідеєю підходу є 

оцінка ефективності 

інвестиційної та фінансової 

стратегії корпорацій на основі її 

здатності створювати акціонерну 

вартість. Під вартістю для 

акціонера в даній концепції 

розуміється різниця між 

величиною поточної вартості 

майбутніх грошових потоків та 

ринковою вартістю позикового 

капіталу. 

Згідно з цією концепцією 

діяльність менеджменту компанії 

в цілому, і фінансового 

менеджменту зокрема, 

оцінюється за критерієм 

максимізації капіталу, який 

належить власникам. 

Пропонується вартість компанії 

розраховувати за наступною 

формулою: 

Вартість компанії = Сума 

дисконтованих чистих 

грошових потоків + Вартість 

компанії після періоду 

розрахунку чистих грошових 

потоків (термінальна вартість) 

+ Вартість нецільового майна. 

Для визначення вартості 

власного капіталу А. Раппапорт 

пропонує використовувати 

модель CAPM (Capital Asset 

Pricing Model – модель оцінки 

капітальних активів) або 

модель APT (Arbitrage Pricing 

Theory – модель арбітражних 

цін). 

Стерна-Стюарта 

(ЕVА-

концепція) 

Максимізація 

добробуту 

акціонера 

Створення інформативної моделі 

оцінки ефективності роботи 

компанії, яка кореспондується з 

ринковими підходами до 

визначення вартості (показники 

EVA, MVA). 

Пропонується впроваджувати 

вартісно-орієнтовану модель 

поетапно: 

 створення рамочного проекту 

вимірювання ефективності 

роботи компанії за показником 

EVA; 

EVA являє собою економічний 

прибуток, зароблений 

компанією після вирахування 

усіх капітальних витрат:  

1 варіант 

EVA = NOPAT – (WACC × 

Invested Capital), 

де NOPAT (Net Operating Profits 

Less Adjusted Taxes) – чистий 

операційний прибуток за 

відрахуванням скоригованих 

податків; 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 

Стерна-Стюарта 

(ЕVА-

концепція) 

  інтеграція показника EVA в 

процеси планування, 

бюджетування і стимулювання в 

компанії; 

 використання комунікаційних 

каналів за програмою управління 

показником EVA між 

менеджерами, персоналом, 

акціонерами. 

Доцільність використання EVA 

(Economic Value Added) 

обґрунтовується тим, що 

інвестори (акціонери) повинні 

отримати компенсацію за 

прийнятий ризик на вкладений 

капітал, тобто капітал компанії 

має генерувати дохідність не 

меншу за аналогічні проекти на 

ринку капіталів. 

MVA показує, що саме по собі 

зростання компанії не здатне 

створювати вартість. Зростання 

створює вартість лише тоді, коли 

стратегія зростання веде до 

перевищення зростання вартості 

над зростанням інвестованого 

капіталу. 

WACC – середньозважена 

вартість капіталу; 

Invested Capital – величина 

інвестованого у бізнес капіталу. 

2 варіант 

EVA = (ROIC – WACC) × 

Invested Capital, 

де ROIC (Return on Investment 

Capital) – дохідність 

використаного капіталу. 

Розраховується як відношення 

чистого прибутку до середнього 

за рік значення інвестованого у 

бізнес капіталу: 

 . 

MVA являє собою різницю між 

загальною вартістю компанії і 

загальною сумою задіяного 

капіталу (включаючи власний 

капітал і борг). 

А. Дамодарана Максимізація 

грошового потоку 

Застосування методу 

дисконтованих грошових 

потоків, з чого походять чотири 

фактори, що впливають на 

вартість: 

 грошові потоки, що 

генеруються наявними активами; 

 темпи росту грошових 

потоків, що очікуються за 

рахунок реінвестування частини 

прибутку або зміни віддачі 

інвестованого капіталу; 

 зміна тривалості періоду 

високого росту грошових 

потоків; 

 зміна вартості майна за 

рахунок зміни операційного 

ризику інвестованого капіталу, 

зміни пропорцій боргового 

фінансування або зміни умов 

залучення кредитів. 

А. Дамодаран пропонує 

використовувати наступну 

формулу розрахунку вільних 

грошових потоків на 

акціонерний капітал: 

FCFE = NI – (1 – δ) × (CE – D) – 

(1 – δ) × ∆NCWC, 

де FCFE – вільний грошовий 

потік для акціонерного 

капіталу; 

NI – чистий прибуток; 

CE – капітальні витрати; 

D – амортизаційні 

відрахування; 

∆NCWC – зміна негрошової 

частки оборотного капіталу; 

δ – співвідношення величини 

зобов’язань до суми 

зобов’язань та акціонерного 

капіталу. 

Коупленда-

Коллера-Муріна 

Проведення 

фінансового 

реінжинірингу 

Закріплення максимізації 

вартості як основної мети всіх 

управлінських рішень, що 

передбачає використання 

вартісно-орієнтованих 

показників управління і всебічну 

Основним критерієм зростання 

вартості є така умова: 

ROIC > WACC, 

де ROIC – рентабельність 

інвестованого капіталу за 

чистим прибутком, %; 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 

Коупленда-

Коллера-Муріна 

 орієнтацію на управління 

вартістю. При цьому, автори 

виділяють такі напрямки 

інсталяції системи вартісно-

орієнтованого менеджменту, як: 

формування системи ключових 

цілей, орієнтованих на вартість; 

управління бізнес-портфелем 

компанії; формування чітких 

цілей і розподіл відповідальності 

між усіма підрозділами і 

працівниками компанії, 

ідентифікація домінуючого носія 

вартості; управління бізнес-

процесами; система оцінки і 

стимулювання менеджерів. 

WACC – середньозважені 

витрати на капітал, %. 

Т. Левіса (CVА-

концепція) 

Рентабельність 

інвестицій 

Основною ідеєю концепції є 

твердження про те, що від 

підвищення вартості компанії 

повинні вигравати не тільки 

акціонери, але й інші 

стейкхолдери. 

При цьому, на відміну від EVA, 

CVА, як міра оцінки створення 

акціонерної вартості за певний 

період, більшою мірою 

покладається на грошові потоки, 

які генеруються операційною 

діяльністю компанії, ніж на 

рентабельність минулих 

інвестицій ROI. 

Методологічною основою CVА є 

показник внутрішньої норми 

доходності інвестицій або 

рентабельності інвестицій, 

розрахований за грошовими 

потоками (CFROI – Cash Flow 

Return on Investment), який був 

розроблений в консалтинговій 

групі HOLT Value Associates. 

Рентабельність інвестицій, 

розрахована за грошовими 

потоками, визначається за 

формулою: 

, 

де CIF – скориговані грошові 

притоки в поточних цінах; 

COF – скориговані грошові 

відтоки в поточних цінах. 

К. Уолша Рівень 

збалансованості 

показників 

діяльності 

Збалансованість між прибутком, 

активами і темпами росту. 

Рівняння збалансованого 

зростання, яке виведено 

К. Уолшем, виглядає таким 

чином: 

E =  , 

де E – числове значення дробу; 

R – відношення 

нерозподіленого прибутку до 

виручки; 

G – темп зростання виручки; 

T – відношення оборотних 

активів до виручки. 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 

К. Уолша   Якщо значення E = 1, то потік 

грошових потоків є 

нейтральним, якщо E > 1 – 

позитивним, E < 1 – від’ємним. 

С. Мордашова Аналіз 

коефіцієнтів 

чутливості 

факторів вартості 

Аналіз чутливості компонентів 

функціонуючого бізнесу: 

виручки від реалізації, 

собівартості реалізованої 

продукції, скоригованої на 

сплату відсотків, ставки податку 

на прибуток, додаткових 

інвестицій понад амортизаційні 

відрахування, темпу росту 

грошового потоку, вартості 

залученого капіталу. 

Для розв’язання проблеми 

визначення ефективних важелів 

впливу на вартість необхідно 

оцінити чутливість зміни 

вартості до зміни її складових. 

Для цього пропонується 

розглядати еластичність вартості 

до визначених змінних величин. 

Наприклад, чутливість зміни 

вартості компанії до зміни 

грошових потоків буде 

розраховуватися наступним 

чином: 

 , 

де FCF – вільний грошовий 

потік, який доступний 

акціонерам; 

V – вартість компанії. 

За аналогією можна визначити 

чутливість зміни вартості 

компанії до інших параметрів. 

І. Єгерєва Аналіз циклів 

діяльності 

компанії 

Аналіз чутливості компонентів 

виробничого і фінансового 

циклів компанії: тривалості 

виробничого циклу, періоду 

оборотності матеріалів, 

незавершеного виробництва і 

готової продукції, тривалості 

фінансового циклу, періоду 

оборотності авансів виданих 

(постачальникам) і дебіторської 

заборгованості, періоду 

оборотності авансів отриманих 

(від покупців) і кредиторської 

заборгованості, ставки дисконту. 

Визначаючи вартість кожного з 

циклів, який автоматично 

збільшує вартість компанії, і 

аналізуючи фактори, що 

впливають на цю вартість, можна 

визначити стратегію управління 

виробничим і фінансовим 

циклом, яка буде збільшувати 

вартість компанії в цілому. 

Модель управління вартістю 

циклів через аналіз чутливості, 

на основі якого забезпечується 

зв’язок зміни факторів з 

вартістю бізнесу, описана 

наступним чином: 

,  

де  – прирощення вартості 

бізнесу; 

E – очікувана вартість бізнесу; 

 – прирощення фактору n; 

 – очікуване значення 

фактору n; 

 - коефіцієнт чутливості 

вартості бізнесу до фактору n. 

Ю. Блеха і 

У. Гетце 

Імітаційна оцінка 

вартості 

Дозволяє врахувати варіантність окремих параметрів, що 

виступають у якості визначальних для вартості компанії, та 

маневрування ними, а також порівняти перспективи прийняття тих 

або інших рішень, знаходження нових інвестиційних і 

управлінських альтернатив. 

Джерело: складено автором на основі [125; 134; 136; 151; 184; 224; 286; 343; 372] 
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Аналізуючи інформацію, наведену у табл. 2.4, можна стверджувати про 

наявність великої кількості концепцій вартісно-орієнтованого управління. З одного 

боку, це свідчить про багатогранність самого поняття «вартість компанії», а також 

складність управління, орієнтованого на створення цієї вартості. З іншого боку, це 

відображає складний еволюційний шлях, який пройшла загальна концепція 

вартісно-орієнтованого управління. Причому на описаних у табл. 2.4. концепціях 

еволюція цієї системи управління не зупинилася. Так, серед останніх з’явилися 

підхід FEVA, завданням якого є об’єднання фінансової та економічної моделей 

доданої вартості через виявлення відповідних фінансових та економічних драйверів, 

і підхід RAVE, в основі якого лежить ідея застосування суті показника EVA до 

нефінансових аспектів діяльності компанії: управління персоналом, роботи з 

контрагентами [136]. 

Жодна з концепцій не є кращою чи ідеальною, жодна з них не описує 

повністю механізм створення вартості компанії та не пропонує показників, які б 

дозволили швидко та просто оцінити її величину. Кожна з цих концепцій має свої 

переваги та недоліки. Наприклад, для концепції А. Раппапорта особливо 

проблематичним виявляється прогнозування грошових потоків у довгостроковому 

періоді. До цього часу не розроблені ефективні методики оцінювання 

рентабельності операційної діяльності, нематеріальних активів, темпів зростання 

компанії тощо. ЕVА-концепція ідеально підходить для управління та контролю над 

окремими бізнес-одиницями, а також для визначення винагороди менеджменту 

залежно від результатів їх діяльності, але має обмежене використання для оцінки 

стратегій. Концепція CVА може бути використана тільки для оцінки ефективності 

інвестування в межах одного періоду [100, с. 26-27]. Показник CFROI є складним 

для розрахунку, потребує цілого комплексу коригувань фінансової звітності, може 

піддаватися маніпуляціям з боку менеджменту. 

Також слід зазначити, що не всі концепції, наведені у табл. 2.4, є 

затребуваними і широко застосовуються на практиці в сучасних умовах розвитку 

фінансового ринку та ринку корпоративного контролю. Серед описаних концепцій 

особливе місце займають SVА-концепція, ЕVА-концепція та CVА-концепція. Це не 
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означає, що інші концепції мають більшу кількість недоліків, які не дозволяють їх 

використовувати в діяльності компаній. Просто вони не внесли кардинальних змін у 

концепції, які вже були розроблені, але при цьому уточнили і вдосконалили вузькі 

місця застосування їх положень, а також розрахунку окремих показників. 

Аналізуючи зміст різних концепцій вартісно-орієнтованого управління, можна 

зробити висновок, що вони пропонують не просто теоретичне підґрунтя для 

обґрунтування необхідності такого управління в страховій компанії, а конкретні 

моделі, методики та алгоритми його впровадження. Зокрема, протягом еволюції 

вартісно-орієнтованого управління було розроблено низку різних показників, які 

заклали фундамент формування, створення та оцінювання вартості компанії. У 

концепції Коупленда-Коллера-Муріна вони отримали назву вартісно-орієнтованих 

показників управління (див. табл. 2.4). Серед найбільш відомих показників можна 

виділити такі: RE (чистий залишковий прибуток), EP (економічний прибуток), EVA, 

MVA, SVA, CVA, CFROI, TSR (загальна віддача акціонерам). Такий широкий вибір 

вартісних показників дає можливість враховувати величину та специфіку діяльності 

компанії, диференційовано підходити до вибору цільових критеріїв та моделей 

управління, які відповідають тим умовам, у яких функціонує компанія. Наприклад, 

враховувати специфіку страхового бізнесу, особливості страховика як фінансового 

посередника, динаміку розвитку страхового ринку тощо. У табл. 2.5. наведено 

переваги та недоліки використання страховою компанією окремих вартісно-

орієнтованих показників MVA, EVA, SVA, CFROI, CVA. 

Таблиця 2.5 

Переваги та недоліки використання окремих вартісно-орієнтованих 

показників страховою компанією 

Вартісно-

орієнтовані 

показники 

Переваги їх впровадження у 

вартісно-орієнтоване 

управління 

Недоліки їх впровадження у вартісно-

орієнтоване управління 

1 2 3 

MVA (Market 

Value Added – 

ринкова 

додана 

вартість) 

 показує, що зростання компанії 

створює вартість тільки тоді, коли 

стратегія зростання веде до 

перевищення зростання вартості 

над зростанням інвестованого 

капіталу. 

 не враховуються або враховуються не за 

ринковою вартістю нематеріальні активи 

(ліцензії, бренд страховика, його репутація, 

спеціалісти тощо). У той час як для 

страховика та його ринкової капіталізації 

такі активи відіграють значну роль; 
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 

MVA (Market 

Value Added – 

ринкова 

додана 

вартість) 

  враховується балансова вартість активів, 

а не їх поточна ринкова вартість. Для 

страхової компанії важливо знати саме 

ринкову вартість активів, оскільки вони 

виступають фінансовим забезпеченням 

виконання страхових зобов’язань; 

 можливість маніпулювання з боку 

менеджменту певними значеннями, які 

відображаються у вітчизняних формах 

бухгалтерської звітності, з метою 

підвищення розрахункового значення MVA; 

 неможливість слугувати мірилом 

ефективності прийняття управлінських 

рішень та інструментом мотивації, оскільки 

в основі розрахунку MVA лежить ринкова 

капіталізація компанії, на яку може 

впливати багато різноманітних факторів, не 

завжди підконтрольних менеджменту; 

 менеджмент може приймати рішення, які 

орієнтовані на короткостроковий вплив на 

курсову вартість акцій, але які можуть 

негативно позначатися на вартості у 

довгостроковій перспективі. 

EVA 

(Economic 

Value Added – 

економічна 

додана 

вартість) 

 поєднує простоту розрахунку і 

можливість визначення вартості 

компанії; 

 дозволяє оцінювати 

ефективність як компанії в 

цілому, так і відокремлених 

підрозділів; 

 виступає індикатором якості 

управлінських рішень: його 

постійна позитивна величина 

свідчить про збільшення вартості 

компанії, тоді як негативна – про 

її зниження; 

 дає змогу декомпозувати 

показник за складовими для 

впровадження в систему вартісно-

орієнтованого менеджменту; 

 заохочує довгострокове 

мислення менеджерів і 

працівників компанії та 

підкреслює, що для оцінки 

інвестицій в довгостроковому 

періоді вони повинні отримати 

принаймні таку віддачу, яка б 

покрила вартість капіталу; 

 не враховуються грошові потоки та зміна 

вартості грошей у часі. Для страховиків 

генерування грошових потоків та 

оцінювання їх вартості є досить важливим, 

оскільки це вливає на формування 

страхових резервів та можливість 

виконувати страхові зобов’язання; 

 не повністю враховується вплив 

інфляційних процесів. Інфляція прямо 

впливає на зростання величини страхових 

відшкодувань, тобто визначає розмір витрат 

компанії; 

 можливість отримання помилкових 

оцінок в разі наявності в компанії 

циклічного характеру прибутку, значного 

відхилення капітальних видатків від 

історичного рівня при відносно невеликій 

вартості активів або наявності у компанії 

значного рівня нематеріальних активів; 

 може бути неефективним в якості міри 

оцінки створення акціонерної вартості, з 

огляду на те, що піддається маніпуляціям з 

боку менеджерів. 
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 

  робить новий акцент на 

мінімізацію величини капіталу, 

задіяного в операційному процесі. 

 

SVA 

(Shareholder 

Value Added – 

акціонерна 

додана 

вартість) 

 можливість оцінки 

ефективності здійснених 

інвестицій, притому що розподіл 

суми доданої вартості по роках 

може бути різний; 

 можливість обліку вартості, 

доданої новими інвестиціями в 

тому ж році, коли ця інвестиція 

була здійснена; 

 можливість визначення періоду 

конкурентних переваг. 

 трудомісткість розрахунків і складності, 

що виникають при прогнозуванні грошових 

потоків. Для страховиків ці розрахунки ще 

більше ускладнюються через ймовірнісний 

характер грошових потоків; 

 відсутність ефективних методів оцінки 

рентабельності операційної діяльності, 

темпів зростання компанії, визначення 

періоду прибутковості вкладеного капіталу, 

обліку нематеріальних активів. 

CFROI (Cash 

Flow Return 

On Investment 

– 

рентабельність 

грошових 

потоків від 

інвестицій) 

 враховуються грошові потоки; 

 грошові потоки, генеровані 

існуючими та майбутніми 

активами, і початкові інвестиції 

виражаються в поточних цінах, 

тобто враховується фактор 

інфляції. 

 представлення результату не в сумі 

створеної (або зруйнованої) вартості, а у 

вигляді відносного показника; 

 складність розрахунку, так як для цього 

необхідно ідентифікувати всі грошові 

потоки, які генеруються як існуючими, так і 

майбутніми активами; 

 висока складність здійснення на 

практиці необхідних для розрахунків 

перетворень фінансової звітності; 

 передбачає виконання низки складних у 

виконанні маніпуляцій, таких як оцінка 

середнього віку активів і відповідного 

інфляційного множника, що підвищує 

ступінь суб’єктивізму отриманих значень; 

 складність розрахунку робить його не 

зрозумілим для операційних менеджерів, 

що перешкоджає його використанню на всіх 

рівнях компанії. 

CVA (Cash 

Value Added – 

грошова 

додана 

вартість) 

 заснований на прогнозах 

майбутнього розвитку ринку, що 

найбільшою мірою відповідає 

інтересам інвестиційного процесу; 

 в якості віддачі від 

інвестованого капіталу 

використовує потоковий показник 

– грошові потоки (cash flows); 

 наочно враховує витрати на 

залучення та обслуговування 

капіталу з різних джерел 

(середньозважена ціна капіталу). 

 складність визначення окремих 

компонентів для його оцінки; 

 відбувається співставлення показників, 

що відносяться до різних часових періодів 

(норми прибутковості за весь економічний 

термін життя активів і витрат на капітал 

поточного періоду); 

 може бути неефективним в якості міри 

оцінки створення акціонерної вартості, з 

огляду на те, що піддається маніпуляціям з 

боку менеджерів. 

Джерело: складено автором на основі [100; 101; 136; 180; 188; 209; 218; 224; 308; 411; 417] 
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Аналіз основних вартісно-орієнтованих показників показав, що кожний з них 

має низку переваг та недоліків. Тобто виділити єдиний показник, який би 

задовольняв всім потребам вартісно-орієнтованого управління, не можливо. Хоча 

всі п’ять показників відповідають основній вимозі до таких показників, а саме: 

відображенню ефективності роботи страхової компанії у звітному періоді щодо 

максимізації достатку її власників, – всі вони це роблять по різному. Різноманітність 

підходів породжується видом бази для їх розрахунку, складністю їх обчислення, 

можливістю прогнозувати їх значення на довгострокову перспективу, можливістю 

впровадження в систему вартісно-орієнтованого менеджменту тощо. Так, MVA та 

EVA за логікою розрахунку та філософією використання можна віднести до таких, 

що ґрунтуються на бухгалтерських (балансових) оцінках та показниках. Це 

призводить до виникнення низки недоліків при їх застосуванні: обліку активів за 

балансовою, а не ринковою вартістю; проблем з врахуванням нематеріальних 

активів; можливості впливати з боку менеджменту компанії на значення окремих 

показників, що відображаються у формах бухгалтерської звітності та ін. Для 

постачальників капіталу в нинішніх умовах на перший план виходить не величина 

вартості компанії в даний момент, а її [компанії] можливість генерувати грошові 

потоки на довгострокову перспективу. Саме тому набувають популярності такі 

вартісно-орієнтовані показники, як SVA, CVA та CFROI. Це пов’язано з тим, що 

вартість страхової компанії визначається сумою майбутніх грошових потоків. 

Усуваючи окремі недоліки попередніх показників, вони при цьому мають низку 

інших недоліків, зокрема: складність та трудомісткість розрахунків, необхідність 

виконання низки складних у виконанні маніпуляцій, що підвищує ступінь 

суб’єктивізму отриманих значень, співставлення показників, що відносяться до 

різних часових періодів тощо. 

Вартісно-орієнтований показник повинен показувати ефективність прийняття 

рішень на всіх рівнях компанії, а також служити інструментом мотивації 

менеджменту та працівників. Якщо вартість страхової компанії відображають всі 

вище перелічені показники, то з виконанням інших вимог складніше, особливо у 

таких показників як MVA та CFROI. 
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Серед усіх існуючих показників, що можуть використовуватися для оцінки 

створення вартості страховика, EVA є найбільш відомим та поширеним. Він має 

низку переваг перед іншими показниками, що відображено у табл. 2.5. При цьому 

слід відмітити, що EVA не є абсолютно новим показником. Бухгалтерський 

показник ефективності діяльності компанії – залишковий дохід – був уперше 

згаданий ще А. Маршалом в 1890 р. і визначався як операційний прибуток, 

зменшений на величину плати за капітал [136]. Важливою відмінністю EVA є те, що 

це своєрідна варіація залишкового доходу, при розрахунку якої вноситься більше, 

ніж 150 поправок для усунення викривлень бухгалтерської звітності. На думку 

Д.Л. Волкова [101, с. 210], популярність цього показника пояснюється величиною 

коштів, вкладених у його рекламу та просування компанією-розробником Stern 

Stewart & Co, незважаючи на претензії з приводу його обґрунтованості та точності, 

що висловлюються дослідниками, які належать до різних таборів фінансового світу. 

З іншого боку EVA залишається найбільш ефективним вимірником результатів 

діяльності компаній та успішно адаптована і практикується не тільки у США, але й 

у таких країнах, як Австралія, Великобританія, Канада, Бразилія, Німеччина, 

Туреччина, Франція та у багатьох інших. Крім того, вона заробила визнання серед 

транснаціональних компаній. Прийняття та застосування цієї концепції принесли 

«прихильникам EVA» (Coca-Cola, Eli Lilly, Briggs and Stratton, SPX Corporation і 

т.д.) сильну ринкову позицію, зростання цін акцій і підвищення прибутків 

акціонерів [223]. 

Незважаючи на думки окремих дослідників [180], що показник EVA для 

кредитно-фінансових компаній, де існує режим резервування капіталу, є 

малопридатним, слід відзначити тенденцію щодо розширення галузевого спектру 

його розповсюдження відомими консалтинговими компаніями. Так, McKinsey, 

PricewaterhouseCoopers, KPMG, Accenture, Marakon, Deloitte Consulting/Braxton 

Associates, ATKearney, JLG Research активно працюють над пристосуванням цього 

показника до специфіки компаній фінансового сектора, зокрема: розробкою на 

додачу до EVA специфічних консалтингових продуктів для компаній страхового 

сектору [151]. 
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Показники SVA, CFROI (HOLT Value Associates) та CVA (Boston Consulting 

Group) також набирають популярності, особливо завдяки тому, що вони базуються 

на оцінці грошових потоків, які генеруються компаніями. Для страхових компаній 

генерування грошових потоків та оцінювання їх поточної вартості є досить 

важливим, оскільки від цього буде залежати величина страхових резервів, яку 

потрібно страховику сформувати, а також можливість виконувати взяті на себе 

страхові зобов’язання. Але, на відміну від EVA, ці показники не можливо або 

складно застосовувати безпосередньо в системі вартісно-орієнтованого 

менеджменту для оцінки ефективності прийнятих рішень працівниками на кожному 

рівні компанії, в якості інструмента мотивації персоналу, для оцінки вартості, яку 

створюють відокремлені структурні підрозділи страховика. 

Серед вітчизняних дослідників превалюють два підходи щодо використання 

вартісно-орієнтованих показників. Перший полягає у тому, що менеджмент компанії 

може застосовувати різні показники, аналізуючи та порівнюючи отримані 

результати. Вони можуть бути більш інформативними, оскільки застосування лише 

одного показника завжди має свої обмеження та недоліки. Другий підхід базується 

на тому, що «ефективність концепції VBM може бути досягнута лише при 

підпорядкуванні всіх вагомих управлінських рішень єдиній меті, що передбачає 

існування єдиного критерію, на основі якого створюється як оцінка ефективності, 

так і система мотивації менеджменту компанії» [180].  

На нашу думку, незважаючи на те, що кожен з цих підходів є обґрунтованим і 

може застосовуватися в управлінні страховими компаніями окремо, їх не потрібно 

протиставляти. В основі вартісно-орієнтованого управління страховиком має бути 

EVA, а інші показники можуть використовуватися як допоміжні для більш точного 

прогнозування вартості компанії на довгострокову перспективу. На основі аналізу 

результатів цих показників можна коригувати фінансові стратегії та плани компанії. 

Тоді як EVA повинна забезпечити зміну філософської парадигми управління 

страховою компанією та призвести до закріплення максимізації вартості в якості 

основної мети діяльності кожного менеджера та працівника. Створюючи вартість, 

кожен працівник повинен розуміти на який розмір винагороди він може очікувати. 
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Для використання в діяльності страхових компаній методика розрахунку EVA 

повинна бути дещо скоригована з врахуванням особливостей їх діяльності. 

О.О. Терещенко і Н.Д. Бабяк стверджують, що «згідно з останніми напрацюваннями 

у сфері вартісно-орієнтованого управління, значення EVA рекомендується 

розраховувати на основі показника рентабельності довгострокового вкладеного 

капіталу (Return on Capital Employed, ROCE)» [331, с. 204]: 

,                                        (2.1) 

де  – величина вкладеного капіталу (Capital Employed). 

Згідно формули (2.1) алгоритм розрахунку EVA дещо відмінний від 

наведеного у табл. 2.4. Основна різниця полягає в особливостях розрахунку 

капіталу, який використовується у ROCE і ROIC. На користь застосування саме 

показника CE свідчить методика його розрахунку, яка теж має бути скоригована. 

Основне завдання у всіх цих розрахунках врахувати такий елемент капіталу 

страхової компанії, як страхові резерви. Це повноцінний елемент капіталу, який в 

діяльності страховиків відіграє головну роль. Більш детально обґрунтування його 

ролі та виокремлення підходів до його оцінювання будуть наведені у наступному 

розділі. 

О.О. Терещенко і Н.Д. Бабяк формулюють правило розрахунку CE наступним 

чином: «від капіталу, який залучається підприємством на платній основі, 

віднімаються ліквідні монетарні активи (кошти на розрахунковому рахунку, у касі, 

поточні фінансові інвестиції)» [331, с. 204]. До капіталу, який залучається на платній 

основі, потрібно обов’язково включити страхові резерви, оскільки це основний 

капітал, який на рівні з власним залучається страховою компанією. Також не 

потрібно віднімати поточні фінансові інвестиції, оскільки на відміну від інших сфер 

діяльності, у страхуванні – це один з головних активів, де представлено капітал, 

особливо це стосується загальних видів страхування. Левова частка капіталу 

компанії має знаходитися у ліквідній формі для підтримання її платоспроможності. 

Крім цього, нами пропонується віднімати частку перестраховика у страхових 

резервах через те, що ці активи не задіяні у створенні вартості та перебувають 

фактично у розпорядженні перестраховиків. 
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На наш погляд, схема розрахунку CE повинна бути такою: Власний капітал + 

Довгострокові зобов’язання, за які сплачуються проценти + Страхові резерви + 

Короткострокові зобов’язання, за які сплачуються проценти – Грошові кошти та 

їх еквіваленти – Частка перестраховика у страхових резервах. 

Ми дотримуємося думки, що при розрахунку ROCE потрібно використовувати 

наступну формулу: 

,                                                          (2.2) 

де  – прибуток до сплати процентів і податків. 

Перевагу показнику EBIT перед NOPAT ми надаємо через особливості 

оподаткування страхових компаній в Україні та складнощі виокремлення витрат на 

сплату процентів серед усіх фінансових витрат. 

Детально авторські підходи до розрахунку WACC здійснено у параграфі 3.4 з 

обґрунтуванням та власними пропозиціями щодо методики розрахунку цього 

показника для страхових компаній. Розраховані значення WACC представлено у 

табл. 3.16. Враховуючи запропоновані нами підходи до розрахунку EVA та її 

складових для страхових компаній, було обчислено відповідні показники та 

представлено їх у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Розрахунок EVA вітчизняних страхових компаній протягом 2016-2018 рр. 

Страхова 

компанія 

Показники 

ROCE, % WACC, % CE, млн грн EVA, млн грн 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

УНІКА 5,80 1,63 -3,83 33,08 29,93 23,65 784,47 852,50 1069,55 -214,04 -241,26 -293,89 

АХА 

Страхуван

ня 

2,68 -19,35 8,45 35,66 23,81 35,58 1235,61 865,05 736,99 -407,62 -373,38 -199,92 

Арсенал 

Страхуван

ня 

42,12 4,35 10,58 35,36 31,55 32,74 267,52 411,96 618,01 18,08 -112,08 -136,92 

ПЗУ 

Україна 
3,30 -3,19 -2,90 36,93 32,87 27,70 507,95 567,10 691,96 -170,83 -204,47 -211,76 

СГ ТАС 16,12 -2,05 -10,22 22,49 25,28 17,40 497,36 592,79 915,30 -31,69 -162,02 -252,75 

ІНГО 

Україна 
6,42 -0,13 0,25 26,43 26,43 29,63 638,11 760,04 818,13 -127,72 -201,81 -240,41 

АСКА 6,58 8,43 6,83 14,55 11,96 19,97 249,87 287,63 362,81 -19,93 -10,13 -47,68 

Українська 

страхова 

група 

-1,78 1,58 3,15 48,35 47,92 44,71 109,19 -584,24 302,86 -54,73 270,74 -125,87 

Універсаль

на 
-3,22 3,40 0,55 38,74 45,44 44,89 387,46 454,66 472,91 -162,59 -191,15 -209,68 

Княжа -32,08 -159,01 -40,86 56,16 60,68 43,16 95,25 52,43 198,78 -84,05 -115,19 -167,02 

Джерело: розраховано автором на основі звітності страхових компаній 
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Аналіз показників показав дуже сумну картину. У 2016 р. 3 компанії мали 

від’ємну величину прибутку від операційної діяльності, у 2017 р. – таких компаній 

буле вже 6, а у 2018 р. – їх кількість знизилася до 4 Низка вітчизняних компаній 

мають або мали від’ємну рентабельність довгострокового вкладеного капіталу 

протягом останніх трьох років. Наприклад, ПЗУ Україна та СГ ТАС показують таку 

рентабельність протягом останніх двох років, а Княжа – усіх трьох. Позитивну 

рентабельність протягом аналізованого періоду мали тільки Арсенал Страхування і 

АСКА. У більшості компаній, які мають позитивну рентабельність капіталу, її 

значення є невисоким, набагато меншим за середньозважену вартість капіталу, що 

призвело не до створення компаніями доданої економічної вартості, а до її 

знищення. Протягом 3 років всі 10 провідних компаній України мали від’ємне 

значення показника EVA, окрім двох випадків: у 2016 р. Арсенал Страхування 

приростив свою вартість на 18,08 млн грн, а у 2017 р. це зробила Українська 

страхова група – аж на 270,74 млн грн. У всіх інших випадках страхові компанії 

постійно з року в рік зменшують свою вартість, що свідчить про неефективне 

використання капіталу менеджментом цих компаній. Тобто з часом власники цих 

компаній втратять вкладений у них капітал. Окрім власників, можуть також 

постраждати й страхувальники, кошти яких йдуть на формування страхових 

резервів при необґрунтованому зростанні витрат на залучення таких коштів. 

Отриманий результат залежить від ефективності використання власних та залучених 

коштів, вартості джерел фінансування, а також структури капталу. Всі ці фактори 

далі ми будемо розглядати детально. 

Виходячи з аналізу результатів діяльності страхових компаній, можна їм 

запропонувати такі шляхи підвищення показника EVA: 

 збільшення величини прибутку при використанні незмінного обсягу 

капіталу за рахунок розроблення нових страхових продуктів, виходу на нові 

сегменти страхового ринку, розвитку крос-продажів тощо; 

 зменшення витрат на залучення капіталу, особливо це стосується 

мінімізації витрат на залучення страхових премій для формування страхових 

резервів. 
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Більш детально необхідність впровадження управління, орієнтованого на 

вартість та формування відповідного мислення у всіх стейкхолдерів компанії, було 

опрацьовано концепцією Коупленда-Коллера-Муріна (див. табл. 2.4). Згідно цієї 

концепції «в компанії визначаються ключові фактори, які впливають безпосередньо 

на процес створення вартості, в тому числі впровадження системи визначення мети 

й мотивації, системи ключових показників діяльності, адаптація організаційної 

культури компанії і т.д.» [136]. 

На думку Т. Коупленда, Т. Колера, Дж. Муріна [184, с. 107-108], є шість 

важливих областей управлінської діяльності, які, будучи проникнуті вартісним 

мисленням, допомагають компанії зосередити зусилля на створенні вартості. Для 

цього компанія повинна: 

 підкріплювати свої ідейні установки чіткими кількісними нормативами 

створення вартості; 

 чітко дотримуватися такого підходу до управління своїм бізнес-портфелем, 

який максимізує вартість (не нехтуючи в разі потреби і радикальною 

реструктуризацією); 

 упевнитися в тому, що її організаційна структура і культура 

підпорядковані меті створення вартості; 

 досконально вивчити ключові фактори вартості, характерні для кожного з 

її господарських підрозділів; 

 налагодити ефективне управління своїми підрозділами, встановлюючи для 

них всеосяжні цільові нормативи і чітко контролюючи результати діяльності; 

 знайти відповідні способи мотивації менеджерів і рядових працівників до 

створення вартості через матеріальну винагороду та інші форми заохочення. 

У вересні 2006 р. в «Harward Business Review» опубліковано нову працю 

А. Раппапорта «Десять принципів створення вартості для власників» [414], де він 

зазначає, що в багатьох випадках вартісно-орієнтоване управління зводиться 

менеджерами до як такого лише на папері. Менеджери орієнтуються не на 

довгострокові, а на короткострокові інтереси акціонерів, пояснюючи це тим, що 

середній період володіння акціями в професійно керованих фондах скоротився з 
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близько семи років в 1960-х рр. до менш ніж одного року сьогодні. Тобто вони не 

бачать сенсу в довгостроковій перспективі. А. Раппапорт наголошує, що 

конкурентне середовище, а не список акціонерів, повинні формувати бізнес-

стратегії й наводить десять принципів, якими повинні керуватися менеджери для 

створення вартості. А. Раппапорт відзначає, що, за винятком корпорації «Berkshire 

Hathaway», жодна компанія на сучасному етапі не дотримується всіх цих десяти 

принципів [414]. Результатом такої політики корпорації щодо вартісно-

орієнтованого управління є перебування її на 12 місці у списку найбільших 

корпорацій світу у 2019 р. за обсягом отриманих доходів, який щороку публікує 

журнал Fortune. Berkshire Hathaway згенерувала за попередній рік 247,8 млрд. дол. 

США доходів при наявних у її розпорядженні активах у сумі 707,8 млрд. дол. США. 

Станом на 29 березня 2018 р. ринкова вартість корпорації оцінювалася у 492 млрд. 

дол. США. 

До десяти принципів створення вартості для власників відносяться такі [414]: 

 не потрібно захоплюватися прогнозами показників прибутку; 

 менеджмент компанії під час прийняття стратегічних рішень має 

орієнтуватися на прогнози майбутніх чистих грошових потоків; 

 інвестувати кошти, керуючись зростанням вартості, навіть за рахунок 

зниження доходів у короткостроковому періоді; 

 потрібно утримувати тільки ті активи, які призводять до максимізації 

вартості компанії; 

 потрібно повернути кошти акціонерам, коли немає можливості 

забезпечувати зростання вартості за рахунок нових інвестиційних проектів; 

 встановлення винагороди менеджменту за довгострокові успіхи; 

 створення дієвих систем матеріального стимулювання для керівників 

структурних підрозділів; 

 стимулювання персоналу компанії, виходячи з виконання вартісних 

показників; 

 менеджмент повинен нести ризики так само як акціонери; 
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 надання інвесторам інформації, що може вплинути на вартість компанії. 

Підсумовуючи наведене, необхідно відзначити, що вартісно-орієнтований 

менеджмент націлений на збільшення ринкової капіталізації компанії. Якраз для 

страхового ринку України проблема його капіталізації стоїть дуже гостро. VBM 

може допомогти вітчизняним страховикам на шляху до підвищення ринкової 

капіталізації всього страхового ринку. Кожна компанія на добровільних засадах, 

дбаючи про забезпечення інтересів своїх власників, буде нарощувати вартість їхніх 

акцій або часток у капіталі, тим самим капіталізуючи весь ринок. Такий підхід буде 

кращим за примусові заходи з боку держави в особі Нацкомфінпослуг щодо 

збільшення розмірів статутних капіталів та посилення вимог щодо фінансової 

платоспроможності. 

Здійснений нами аналіз сучасних концепцій управління вартістю, які можуть 

бути використані страховими компаніями, показав, що єдиної концепції, чи теорії, 

чи показника нині не існує, як і чітко вибудованої, логічної та впорядкованої 

парадигми управління. Можна відзначити лише 3-4 загальновизнані концепції, щодо 

основних постулатів яких продовжуються дискусії, які іноді переростають у 

виникнення нових ідей та підходів. Назвати їх новими концепціями важко, оскільки 

в переважній більшості вони базуються на положеннях існуючих концепцій, 

пропонуючи лише певні уточнення або вдосконалення. Незважаючи на відсутність 

єдиної комплексної концепції, варто відзначити, що VBM представляє собою 

потужний управлінський інструментарій для впровадження в діяльності компаній. 

За ним стоять стоять відомі консалтингові корпорації світового рівня, які фактично 

лобіюють його впровадження та поширення у різних країнах. 

Для страхових компаній існування багатьох концепцій VBM є позитивом, 

оскільки одна концепція не може в повній мірі пояснити формування вартості ними, 

а також запропонувати єдиний інструментарій для їх управління. Застосування 

переваг окремих з цих концепцій дає можливість врахувати особливості 

страхування загалом та специфіку функціонування страхових компаній зокрема. На 

нашу думку, в основі вартісно-орієнтованого управління страховиком має бути 

EVA-концепція. Нами скориговано підхід до розрахунку EVA, що дав можливість 
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врахувати при її обчисленні необхідність формування страхових резервів та 

перестраховування ризиків, складність виокремлення витрат на сплату процентів 

серед усіх фінансових витрат, а також особливості оподаткування страхових 

компаній в Україні. Перевагою цього підходу і показника є можливість його 

застосування не тільки до компанії в цілому, але й до окремих видів діяльності, 

бізнес-процесів, відокремлених структурних підрозділів, тобто це дає можливість 

безпосередньо впровадити вартісно-орієнтоване управління на кожному рівні 

управління страховою компанією. Модель EVA найбільше корелює з ринковою 

вартістю та може бути використана в оперативному управлінні страховою 

компанією та своренні абсолютної нової системи мотивації для персоналу з чіткою 

прив’язкою величини винагороди до величини доданої вартості кожним 

співробітником компанії. Інші показники можуть використовуватися як допоміжні 

для більш точного прогнозування вартості компанії на довгострокову перспективу й 

коригування її фінансових стратегій та планів, але тільки на рівні компанії в цілому. 

 

2.3. Фактори формування вартості страхової компанії 

 

Страхова компанія має створювати корисність для всіх стейкхолдерів у 

процесі здійснення своєї діяльності, грошовий еквівалент якої складає її вартість. 

Проте корисність створює не компанія, як юридично оформлена інституція, а 

страховий бізнес, діяльність якого налагоджена у межах певної організаційно-

правової форми. 

Згідно структури вартісного підходу до управління бізнесом, запропонованої 

російськими дослідниками О.С. Черемнихом та С.В. Черемнихом [362], виділимо 

такі елементи структури страхового бізнесу: 

 страхові послуги; 

 страхувальники; 

 бренд (торгова марка); 

 бізнес-процеси; 

 система продажу та просування страхових послуг; 
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 корпоративні плани; 

 корпоративні проекти; 

 персонал компанії. 

Вартість страхової компанії створюється шляхом надання нею страхових 

послуг, які задовольняють функціональні та емоційні потреби страхувальників. 

Надаючи послугу, страховик задовольняє як функціональну потребу клієнта 

(потребу у страховому захисті), так і емоційну (відчуття захищеності, впевненості у 

майбутньому). Таким чином управління страховою компанією полягає в управлінні 

страховим портфелем (сукупністю страхових послуг, які пропонує компанія) з 

метою максимізації вартості, яка ним створюється (включаючи фінансові та 

операційні плани розроблення й розвитку портфеля страхових послуг). Чим 

ефективніше компанія задовольняє потреби своїх страхувальників, тим 

вартіснішими є її послуги та тим більшою буде вартість компанії для її клієнтів. 

Для того щоб страхові послуги створювали вартість, вони мають бути 

придбані та спожиті клієнтами страхової компанії – страхувальниками. Кожна 

компанія зацікавлена у формуванні, збереженні та розвитку своєї клієнтської бази 

даних. Ця база включає не тільки загальну інформацію про страхувальників, але й 

про їхні потреби у страховому захисті, майнові інтереси, ризики, які їм можуть 

загрожувати тощо. «Отже, управління компанією – це також і управління портфелем 

клієнтів компанії з метою максимізації вартості, що створюється цим портфелем. 

При цьому управління портфелем клієнтів включає дві складові – фінансове 

управління взаємовідносинами з клієнтами (власне забезпечення максимізації 

вартості, що створюється портфелем клієнтів) і операційне управління 

взаємовідносинами з клієнтами (інтеграція бізнес-процесів компанії і ключових 

корпоративних клієнтів)» [362, с. 151]. 

Для потенційних клієнтів страхової компанії, особливо фізичних осіб, її бренд 

або торгова марка відіграють значну роль при виборі страховика. Наявність 

сильного і розкрученого бренду є ще одним інструментом створення вартості в 

страховому бізнесі. Оскільки надання страхових послуг безпосередньо пов’язане з 
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компанією, то бренд компанії асоціюється з її послугами, з можливістю виконання 

страхових зобов’язань. 

Організаційна структура страхової компанії, що «складається з сукупності 

бізнес-процесів і підпроцесів, які виробляють чітко визначені внутрішні продукти 

для конкретних внутрішніх і зовнішніх споживачів, що супроводжується 

оптимізацією ключових бізнес-процесів, є найважливішою складовою якісного 

підвищення ефективності управління бізнесом» [362, с. 153]. 

Управління системою продажу та просування страхових послуг передбачає 

організацію оптимальної комбінації каналів продажу, розроблення ефективної 

системи мотивації, а також налагодження маркетингових комунікацій зі 

страхувальниками. Налагоджена система відіграє вирішальну роль у процесі 

створення вартості в страховому бізнесі. Також вона повинна включати методологію 

оцінювання ефективності кожного каналу продажу, інструменту просування з точки 

зору співвідношення «витрати/результати». 

Система корпоративного планування передбачає наявність планів, згідно яких 

працюють усі співробітники компанії. Плани повинні бути гнучкими та 

забезпечувати досягнення поставлених цілей. Вони мають бути узгодженими як по 

горизонталі, так і по вертикалі. Вертикальна система планування складається зі 

стратегічного вартісного корпоративного бізнес-плану, вартісних бізнес-планів 

відокремлених структурних підрозділів, вартісних бізнес-планів функціональних 

підрозділів, індивідуальних планів окремих співробітників компанії. 

Корпоративне проектування являє собою систему «взаємопов’язаних дій, 

спрямованих на досягнення мети протягом заданого проміжку часу з використанням 

заданої кількості ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових і т.д.)» [362, с. 154]. 

Управління портфелем корпоративних проектів страхової компанії є однією з 

основних складових загальної системи управління страховим бізнесом, оскільки 

створення вартості компанії передбачає оптимальне використання обмежених 

ресурсів, що знаходяться в її розпорядженні. Основною метою корпоративного 

проектування є максимізація вартості, що створюється в результаті реалізації цих 

проектів. 
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З погляду вартісно-орієнтованого управління, цінність кожного співробітника 

для страховика визначається тією величиною вартості, яку він створює в процесі 

виконання своїх функцій. Створювати її він може за рахунок прямого або 

опосередкованого впливу на збільшення доходів, чи зменшення витрат, чи 

зменшення ризиків страхової компанії. Персонал відіграє важливу роль у вартісно-

орієнтованому управлінні страхової компанії, оскільки він є частиною загальних 

ресурсів, які є в її розпорядженні, також є її [компанії] складовою як складної 

системи, а також, як тепер ми визначили, є елементом структури страхового бізнесу. 

Співробітники виступають основними рушіями створення вартості компанії, 

оскільки вони безпосередньо організовують бізнес-процеси компанії, розробляють 

страхові послуги, взаємодіють зі страхувальниками, беруть участь у 

корпоративному плануванні та проектуванні. З іншого боку, вартісний підхід 

дозволяє точно визначити фінансову цінність співробітника для страховика, а також 

можливі фінансові втрати від неефективного його використання. 

Отже, ефективність управління страховим бізнесом буде залежати від того, як 

менеджменту вдасться налагодити взаємозв’язок між елементами його структури. З 

точки зору вартісного підходу, ці елементи та взаємозв’язок між ними набувають ще 

більшої ваги, оскільки від них буде залежати створення вартості компанії. Вони 

будуть визначати та прямо впливати на основні драйвери створення вартості, а 

персонал, зокрема, буде втілювати їх безпосередньо в діяльності страховика. Тобто 

управління страховим бізнесом має бути невід’ємною складовою загального 

вартісно-орієнтованого управління страховою компанією. 

Управління вартістю не потрібно розглядати як самостійний тип управління, 

адже воно є органічною складовою загального менеджменту і лише змінює окремі 

управлінські акценти: 

 відбувається доповнення системи цілей керуючих підприємством метою 

зростання його вартості; 

 підвищення вартості є стратегічною ціллю; 

 власники та топ-менеджери мають приймати рішення, підпорядковані 

головній цілі, а отже, з безлічі інструментів впливу на підлеглих і способів 
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розпорядження ресурсами повинні обирати та застосовувати ті, що найкраще 

дозволяють організувати роботу з управління вартістю підприємства; 

 незважаючи на те, що в межах управління вартістю підприємства 

використовуються стандартні інструменти впливу, деякі з них дещо змінюють 

форму [214, с. 59-61]. 

Британський вчений Г. Арнольд [7, с. 114-115] зазначає, що самі ідеї, які 

базуються на створенні вартості компанії, не несуть в собі нічого нового, але вони 

можуть революційним чином вплинути на всю діяльність менеджменту. Замість 

того, щоб працювати в межах бухгалтерських бюджетів зі своїм спотвореним 

поглядом на поняття «прибуток» й «інвестиції капіталу», менеджерів закликають 

оцінювати, чи зможуть їх нові стратегії та ініціативи принести акціонерам 

дисконтований потік коштів, що перевищує вкладений капітал. Замість винагороди 

за бухгалтерську рентабельність, вони отримують винагороду за відповідний вклад 

в акціонерну вартість з точки зору довгострокових перспектив. Замість того, щоб 

задовольнятися невеликими грошовими потоками, що генерують активи компанії, 

оскільки величина прибутку здається задовільною, менеджери повинні розглядати 

можливість отримання більшого прибутку за рахунок розпродажу таких активів або 

продажу самої компанії тим, хто зможе краще налагодити в ній роботу. Щодо 

отриманих коштів, то знову ж таки необхідно вирішити, чи вкладати їх у нові види 

бізнесу, чи віддати акціонерам. 

Екстраполюючи підходи Г. Арнольда [7, с. 115] на діяльність страхової 

компанії, можна зробити висновок, що складовими управління страхової компанії, 

що орієнтуються на вартість, є її стратегія, організаційні можливості (корпоративне 

управління) та фінанси (рис. 2.7). 

В класичній праці американських дослідників А.А. Томпсона-мол. та 

А.Дж. Стрікленда ІІІ наводиться наступне визначення стратегії компанії: «це методи 

конкуренції і ведення бізнесу, які вибирає менеджмент для задоволення клієнтів, 

успішної конкуренції і досягнення глобальних цілей організації» [341, с. 41]. 

Створюючи стратегію, менеджмент страхової компанії повинен сформувати бачення 

досягнення поставлених цілей, виходячи з положення та перспектив страховика. 
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«Цілі – це «місце призначення», а стратегія – засіб його досягнення» [341, с. 41]. Для 

досягнення цілей потрібні продумані та цілеспрямовані дії, за необхідності – реакція 

на непередбачувані події, зміни кон’юнктури страхового ринку та посилення 

конкуренції, а також неперервне колективне навчання персоналу страхової компанії. 

Тобто, стратегія – це дещо більше, ніж просто комплексний план. Стратегія 

коригується за рахунок включення одних параметрів та відмови від інших у 

відповідь на зміни страхового ринку, потреб та інтересів страхувальників, 

стратегічних маневрів страховиків-конкурентів, розроблення нових страхових 

продуктів тощо. Стратегія розвитку страхової компанії показує як вона має досягати 

створення або збільшення її вартості. 

 

Рис. 2.7. Складові управління страхової компанії, орієнтованої на 

створення вартості 

Джерело: побудовано автором на основі [7, с. 115] 

Організаційні можливості страхової компанії фактично характеризує 

структура її корпоративного управління. Корпоративне управління ми вже 

розглядали, тому лише відзначимо, що з точки зору створення вартості – це 

основний носій або рушій. Створення вартості не можливе без людей, без їхніх 

цілеспрямованих зусиль, без їх координації, без менеджменту, який би забезпечував 

виконання управлінської функції. В свою чергу VBM дає можливість розробити 

ефективну систему оцінки та мотивації менеджменту та персоналу, налагодити 

відносини з зацікавленими особами страховика. Щодо складової «фінанси», то вона 
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додаткових пояснень не потребує, оскільки фінансові відносини охоплюють 

діяльність всієї страхової компанії і безпосередньо впливають та зазнають впливу в 

процесі VBM. 

Ми повністю поділяємо думку Г. Арнольда про те, що «вартість створюється 

тоді, коли інвестиції дають більший рівень рентабельності, ніж потрібно при тому ж 

рівні ризику інвестицій» [7, с. 130]. Страхова компанія створює вартість, коли 

доходи на капітал перевищують витрати на його залучення. Різниця, яка виникає 

між фактичною ставкою рентабельності капіталу та необхідною ставкою 

рентабельності, називається спредом (розривом) продуктивності. Страховий бізнес, 

як вже зазначалося, є досить специфічним. Під залученням коштів страховою 

компанією ми розуміємо надходження страхових премій за укладеними договорами 

страхування (перестрахування), а під витратами – суму страхових виплат за 

відомими страховими випадками. Згідно такого припущення вартість залучення цих 

коштів буде характеризувати показник рівня виплат. Відповідно, розмір спреду 

дорівнюватиме наступній різниці (100 – рівень виплат). Чим більшою буде така 

різниця, або спред, тим більшими будуть величина економічного прибутку, ринкова 

вартість капіталу та вартість всієї компанії. Звичайно, в жодному разі мова не йде 

про те, що страховики свідомо не повинні виплачувати з тим, щоб збільшити спред. 

Вони мають ефективно працювати і з точки зору збільшення обсягів страхових 

надходжень, і з точки зору мінімізації страхових виплат виключно в рамках умов 

договорів страхування та чинного законодавства. Як висновок, позитивний спред 

між доходами та витратами на залучений капітал означає створення страховиком 

вартості, а негативний – її знищення. 

Страховій корпорації, перед якою стоїть мета створення вартості, потрібно 

визначитися з тими елементами її поточних операцій, а також значними 

інвестиційними рішеннями, які більш за все впливають на вартість. На думку 

Т. Коупленда, Т. Колера та Дж. Муріна [184, с. 115], визначення факторів вартості 

допомагає менеджерам в трьох смислах: 

1. Керівникам бізнес-одиниць та їх персоналу це допомагає зрозуміти, яким 

чином їх підприємства створюють та максимізують вартість; 
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2. Це дозволяє встановити пріоритетність факторів вартості та визначити, 

куди потрібно в першу чергу направити (або перемістити) ресурси; 

3. Це допомагає керівникам бізнес-одиниць та їх персоналу усвідомити вищі 

пріоритети компанії та підлаштуватися під них. 

Т. Коупленд, Т. Колер та Дж. Мурін під фактором вартості розуміють «якусь 

змінну, від якої залежить результативність підприємства (наприклад, ефективність 

виробництва або задоволення споживачів)» [184, с. 115]. Такі фактори обов’язково 

повинні вимірюватися, тому одиниці їх виміру називають ключовими показниками 

діяльності (КПД). Набір КПД використовується як для встановлення цільових 

нормативів, так і для оцінки результатів роботи. 

Правильне визначення факторів вартості вимагає дотримання трьох важливих 

принципів [184, с. 115-117]: 

1. Фактори вартості повинні бути безпосередньо прив’язані до створення 

вартості для акціонерів та з необхідною деталізацією доведені до всіх рівнів 

організації аж до самого нижнього. Це дозволить і менеджменту, і співробітникам 

страхової компанії розуміти як повсякденна операційна діяльність відображається 

на її вартості. Також у менеджменту з’явиться можливість забезпечити рівновагу та 

пріоритетність між різними факторами вартості, керуючись довгостроковою 

перспективою; 

2. При встановленні цільових нормативів та при оцінці результатів діяльності 

фактори вартості слід виражати як фінансовими, так та операційними КПД. 

Менеджери не в змозі безпосередньо впливати на фінансові показники, вони це 

можуть робити опосередковано за рахунок операційних важелів. Наприклад, якщо 

керівництво філії страхової компанії бажає з’ясувати, як збільшити фінансовий 

результат своєї бізнес-одиниці, то йому потрібно цей показник розбити на складові: 

фінансовий результат, сума страхових виплат, витрати на виплату комісійної 

винагороди та заробітної плати, витрати на утримання офісу. Потім потрібно 

виділити фактори, які визначають кожен вид витрат. Так, витрати на виплату 

комісійної винагороди можна відобразити через розмір винагороди за кожним 

видом страхування, обсягами продажу страхових полісів та величиною агентської 
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мережі. Така ступінь деталізації дозволить керівництву філії аналізувати конкретні 

заходи з покращення результатів її діяльності; 

3. Фактори вартості повинні відображати як поточну діяльність, так і 

довгострокові перспективи зростання. Менеджмент повинен постійно шукати 

можливості зростання. Аналіз факторів вартості має виявляти параметри, від яких 

залежить зростання рентабельності капіталу. Для страхової компанії це може бути 

кількість філій або центрів продажу, які потрібно відкрити в майбутньому, або 

кількість нових страхових продуктів, які потрібно випустити на ринок. 

З цих принципів можна зробити висновок про те, що кожний підрозділ або 

бізнес-одиниця повинні мати власний набір факторів вартості й КПД. Навіть коли 

дві філії компанії працюють в суміжних регіонах все одно їм потрібно мати 

індивідуальні фактори вартості, оскільки кожен регіон, з точки зору страхування, 

може бути унікальним (за потребами та інтересами потенційних страхувальників, їх 

статево-віковою структурою, рівнем доходів, профільними галузями економіки 

тощо). 

Процес визначення факторів вартості складається з трьох стадій [184, с. 119-

120]: 

1. Розпізнавання. Найперше завдання – побудувати дерева вартості, які 

виявляли б систематичний зв’язок оперативних елементів бізнесу з процесом 

створення вартості. Суть даного інструменту полягає в тому, щоб розкласти на 

складові частини якийсь цільовий параметр (цільовий індикатор), обраний в якості 

основного критерію бізнесу, окремого проекту або підрозділу в контексті 

управління вартістю компанії [100, с. 42]. Цільовий індикатор поступово 

розкладається на менші індикатори, які не являються кінцевими ланками такого 

дерева. Ці менші індикатори будуть називатися проміжними індикаторами. Перелік 

параметрів, на які будуть остаточно розкладені проміжні індикатори, і буде нашим 

переліком факторів вартості; 

2. Встановлення пріоритетів. Необхідно визначити, які чинники здійснюють 

найбільший вплив на вартість. Т. Коупленд, Т. Колер та Дж. Мурін пропонують 

починати з побудови моделі дисконтованого грошового потоку, яка дозволяє по 
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черзі випробувати, наскільки чутливою є вартість бізнес-одиниці до змін кожного з 

факторів вартості; 

3. Інституціоналізація. Фактори вартості вводяться в набір цільових 

нормативів і в систему оцінки роботи підприємства. 

Детально визначившись з методологією визначення факторів вартості, 

побудови дерев факторів вартості та їх впровадження в систему управління 

компанією на основі вартості, можна застосувати її для страхових компаній. 

Проаналізуємо, які фактори вартості виділяють провідні вчені, що займаються 

цією проблематикою. Г. Арнольд виділяє чотири ключових елементи створення 

вартості [7, с. 130]: 

1) сума інвестованого капіталу; 

2) фактична ставка рентабельності від капіталу; 

3) необхідна ставка рентабельності; 

4) період планування (для збереження розриву продуктивності). 

Різниця між другим та третім елементами складає спред продуктивності. 

Абсолютне значення створеної вартості визначається сумою інвестованого капіталу, 

помноженою на спред продуктивності компанії. Четвертий елемент відображає той 

факт, що спред продуктивності не буде залишатися таким завжди. Він може 

зменшуватися (бути від’ємним), тоді менеджмент повинен вжити заходів для 

уникнення подальших збитків або він буде звільнений акціонерами, чи 

збільшуватися, тоді це свідчитиме про привабливість галузі та 

конкурентоспроможність компанії в межах цієї галузі. Як бачимо, ці фактори є 

універсальними і можуть застосовуватися в будь-якій сфері діяльності. Але 

універсальні фактори вартості не в змозі забезпечити безумовну максимізацію 

вартості компанії, оскільки потрібно обов’язково враховувати специфіку конкретної 

галузі та конкретної компанії. 

Марк К. Скотт [298, с. 140] виділяє наступні фактори вартості: фінанси, 

управління людськими ресурсами, інформаційні технології, відносини з органами 

влади, нововведення. До заслуг цього підходу можна віднести виділення таких 

факторів, як інформаційні технології та нововедення.  
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Ірландський дослідник К. Уолш визначає такі фактори вартості [343, с. 272]: 

1) зростання продажів; 

2) прибутковість продажів; 

3) процентна ставка оподаткування прибутку; 

4) інвестиції в нові фіксовані активи; 

5) інвестиції в новий робочий капітал; 

6) ставка дисконтування. 

У К. Уолша факторів вартості більше, також робиться акцент на продажах 

(пропонується аж два фактори, що характеризують цей напрям), оподаткуванні та 

ставці дисконтування. Два останніх фактори викликають у нас сумнів щодо 

необхідності їх застосування взагалі та можливості це зробити в Україні зокрема. І 

на один, і на другий фактори компанія впливати безпосередньо не може. Вона може 

застосовувати їх лише в своїх проміжних розрахунках, оскільки це безпосередньо 

буде впливати на величину грошових потоків, що їх генерують компанії. Уявімо 

собі ситуацію, коли для філії страхової компанії у Хмельницькій області одним з 

факторів вартості визначається процентна ставка оподаткування. Звичайно, що ні 

менеджменту, ні співробітникам філії такий фактор нічим не допоможе. Для 

головного офісу компанії цей фактор може відігравати певну роль, але не більше. 

Також необхідно дослідити підходи до визначення факторів вартості в роботах 

вітчизняних науковців. О.Г. Мендрул [213, с. 36] визначає фактори формування 

вартості підприємства, скоріш за все промислового: механізм ціноутворення 

фондового ринку, модель корпоративного управління та грошові потоки, які 

створюються та визначаються внутрішньогосподарською системою управління 

вартістю, факторами виробництва та державною політикою використання факторів 

виробництва і формування грошових потоків. Такий підхід теж є загальним, при 

бажанні під ці фактори можна підвести будь-яку компанію залежно від трактування 

факторів виробництва. Деякий сумнів у нас викликає механізм ціноутворення 

фондового ринку, оскільки в Україні він майже не виконує свою роль. І.Б. Івасів 

[151, с. 78] виділяє такі рушійні сили (чинники) вартості банку: 
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 прибутковість, яка визначається здатністю банку генерувати прибуток, 

який перевищує витрати на залучення капіталу; 

 масштаб, котрий поєднує в собі обсяг операцій на часовий інтервал 

позитивного спреду; 

 капіталізація банку; 

 вартість залучення ресурсів, яка відображає ризики банку. 

З таким підходом важко не погодитися. Прибутковість характеризує 

позитивний спред між доходами та витратами на капітал, масштаб відображає 

наявність цього спреду протягом тривалого часу та по відношенню до вищої 

капітальної бази. Стосовно ризику, то «його роль у створенні банком вартості є 

визначальною, позаяк діяльність банку пов’язана з: 1) наданням фінансових послуг 

та 2) управлінням ризиком» [151, с. 78]. Цей підхід підтверджуює тезу про те, що 

фактори вартості повинні розроблятися для окремих галузей економіки та 

конретних компаній. 

Ще в одній вітчизняній праці [96, с. 123-128] наводиться дещо інший перелік 

факторів формування вартості банківського бізнесу: державне регулювання, 

механізм формування доходів, здатність ефективно управляти ризиками, місце на 

ринку банківських послуг, ефективність менеджменту, майновий комплекс, гудвіл, 

власний капітал, централізація контролю та фактор часу. Слід відмітити, що цей 

перелік є більшим, проте всі фактори, виділені І.Б. Івасівим, він включає. Цікавими з 

точки зору вітчизняних реалій виглядають такі фактории, як державне регулювання, 

майновий комплекс, гудвіл, централізація контролю. Також не всі фактори можна 

чисельно оцінити, але це не є недоліком їх виділення, а скоріше деякою 

незручністю. 

Цікавою є вітчизняна праця [117], в якій автор виділяє три основні способи 

виявлення факторів, які впливають на вартість компанії: 1) шляхом аналізу 

послідовності (ланцюжка) створення вартості; 2) на основі аналізу джерел вартості і 

3) через побудову дерева факторів вартості. Обґрунтуванням такого виділення 

способів є лише праці різних вчених, які виходячи з власних міркувань, при 

виділенні віддають перевагу тим чи іншим факторам вартості. Наприклад, П. Дойль 
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у своїй праці «Маркетинг, орієнтований на вартість» [130, с. 318-336] при створенні 

вартості віддає перевагу так званим маркетинговим джерелам вартості (знанню 

ринку, торговельним маркам, лояльності споживачів продукції та відносинам із 

конрагентами). Ми не заперечуємо важливість впливу таких факторів на 

формування вартості, але це не є окремим підходом до пошуку факторів вартості. 

Так само побудова дерева факторів вартості не є окремим підходом, це просто 

інструмент, який дає можливість показати весь цикл взаємозв’язків, починаючи від 

вартості через різноманітні проміжні індикатори, закінчуючи факторами вартості. 

Розглянемо всі можливі фактори вартості, які можна застосувати в управлінні 

страховою компанією. За основу візьмемо класифікацію факторів вартості, яку 

наводять російські дослідники О.С. Волков, М.М. Куліков та А.О. Марченко [100, с. 

36-39]. Вони розділяють всі фактори на 3 групи: 

1. Фактори ефективності діяльності компанії, що вимірюються, в цілому; 

2. Фактори вартості (впливу на загальну вартість) окремих активів; 

3. Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища компанії. 

До першої групи можна віднести рентабельність інвестицій, економічний 

прибуток, грошовий потік, рівень прибутку, рентабельність оборотного капіталу, 

рентабельність власного капіталу. Інші фактори, які наводять дослідники в цій 

групі, наприклад, фондомісткість та продуктивність праці, не є актуальними для 

діяльності страхової компанії. З другої групи факторів можемо вибрати вкладення 

(інвестиції); борги; управлінська команда; торгова марка, бренд; контакти, зв’язки; 

унікальні компетенції, спеціальні знання та технології; система управління та інші 

нематеріальні активи. До факторів зовнішнього середовища можне віднести: ринок, 

продукти, конкуренти; ліцензування та інші бар’єри входу на ринок; зміни 

законодавства; значення компанії для економіки; до факторів внутрішнього 

середовища: ступінь прозорості компанії; наявність якісної стратегії; структура і 

ступінь ліквідності активів; рівень корпоративної культури; рівень відносин з 

інвесторами; кадровий потенціал; імідж, досвід і репутація компанії. 

Класифікація, наведена російськими дослідниками, є цікавою з позиції того, 

що вони намагалися всі можливі й неможливі фактори вартості зібрати разом, але 
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поділ на групи не є вірним. Окремі фактори з другої та третьої груп між собою 

повторюються, оскільки фактори внутрішнього середовища компанії включають в 

себе фактори вартості окремих активів. 

З погляду нашого дослідження, позитивною є можливість з певного переліку 

вибрати ті фактори, які можуть впливати на формування вартості страхової 

компанії. При підборі таких факторів ми будемо керуватися трьома критеріями: 

наявністю прямого та суттєвого зв’язку між фактором та вартістю страховика, 

можливістю менеджмента компанії безпосередньо впливати на фактор з метою 

подальшого зростання вартості, а також побудови ланцюжка створення вартості від 

найвищого до найнижчого рівнів. 

Здійснений аналіз факторів, що можуть впливати на кінцеву вартість 

страховика, з врахуванням зазначених вище критеріїв дав можливість побудувати 

дерево факторів вартості страхової компанії (рис. 2.8). Ці фактори присутні на всіх 

рівнях організаційної структури компанії: корпорації в цілому, окремих 

функціоналів, відокремлених структурних підрозділів, бізнес-процесів тощо. 

Основою для розрахунку вартості страховика взято грошовий потік від операційної 

діяльності у поєднанні з дисконтною ставкою, що характеризує середньозважену 

вартість капіталу, який залучається страховою компанією. 

Грошовий потік від операційної діяльності визначається на основі отриманого 

прибутку, що формується від цієї діяльності, з врахуванням низки коригувань, які 

мають врахувати амортизаційні відрахування, відрахування до страхових резервів 

тощо, та розміру інвестицій, які компанія залучає для забезпечення основних 

операцій. На прибуток здійснюють вплив обсяг отриманих страхових премій, 

операційна рентабельність продажів та величина податків. Розмір інвестицій, які 

компанія залучає для забезпечення основних операцій, пов’язаний з необхідністю 

покрити робочий капітал та витрати страхової компанії на залучення цього капіталу. 

Вищезазначені індикатори, на які ми розклали цільовий індикатор, будуть 

називатися проміжними. Вони відносяться до корпоративного рівня і притаманні 

майже всім компаніям. 
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Рис. 2.8. Дерево факторів вартості страхової компанії 
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Менеджмент кожної компанії прагне до зростання обсягів продажів, 

збільшення прибутку від операційної діяльності, підвищення оборотності капіталу 

тощо. Такі індикатори для них є зрозумілими, загальними та такими, які можна 

розраховувати, планувати та контролювати на рівні всієї компанії. Вони 

безпосередньо будуть визначати вартість компанії. 

Проміжні індикатори потрібно далі декомпозувати з метою визначення 

факторів вартості, які будуть враховувати особливості страхування як 

підприємницької діяльності, зазначені у попередніх підрозділах. Ці фактори будуть 

придатними для використання на рівні функціональних та відокремлених 

структурних підрозділів або бізнес-процесів. 

Обсяг отриманих премій забезпечується розміром страхового поля, кількістю 

укладених договорів страхування та асортиментом страхових продуктів, які й є тими 

факторами, що формують вартість страхової компанії. Величина страхового поля є 

певною обмежувальною величиною, яка характеризує максимальну кількість 

об’єктів, що можуть бути прийняті на страхування або місткість страхового ринку. 

Особливо така величина є важливою в розрізі окремих видів страхування. На її 

основі компанія приймає рішення про вихід на окремий ринок, розроблення нових 

страхових продуктів, вибір каналів їх продажу тощо. Чим більшим є страхове поле, 

тим більшими є можливості компанії з пошуку клієнтів, прийняття потенційних 

ризиків на страхування та розширення обсягів своєї діяльності. Значно простіше та 

дешевше зайняти свою нішу на ринку. Якщо страхове поле показує максимальну 

кількість об’єктів для страхування, тобто потенційну межу для розвитку, то 

кількість укладених договорів характеризує фактичний обсяг діяльності компанії на 

конкретному відрізку часу. Сукупність всіх договорів страхування зі своїми 

фінансовими та страховими параметрами визначає не тільки математичну величину, 

але й описує якісні та кількісні характеристики страхового портфеля за обсягом 

премій та величиною відповідальності. Відповідно чим більше компанією буде 

укладено договорів страхування, тим більше вона отримає грошових надходжень, 

доходів, прибутку, тим більші сформує страхові резерви, тим більшою буде сума 

коштів для інвестування. Асортимент страхових продуктів характеризує ті 
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конкретні пропозиції, які компанія може зробити для своїх потенційних клієнтів. 

Адже продуктова лінійка показує кількість видів страхування, на які компанія 

отримала ліцензії та за якими може здійснювати діяльність, широту вибору 

продуктів для потенційного споживача, які б змогли задовольнити будь-які його 

страхові потреби. З одного боку, цей показник характеризує якісні параметри 

діяльності компанії з розробки страхових продуктів та андерайтингу, а з іншого – 

безпосередньо впливає на кількість укладених договорів страхування. Компанія з 

більшим асортиментом страхових продуктів апріорі має більше можливостей щодо 

їх збільшення та нарощення своїх обсягів діяльності. Всі ці три фактори будуть 

визначати обсяг отриманих страхових премій на рівні компанії, а впливати на них 

будуть на рівні відділів продажу головного офісу, дирекцій, філій тощо. Це не 

означає, що на обсяг премій не впливають інші фактори, це свідчить про те, щі три 

фактори є ключовими, тобто тими, що відносяться до тих 20% факторів, які 

забезпечують формування 80 % вартості компанії. 

Рентабельність продажів визначається наступними факторами вартості: 

структурою страхових тарифів (ціновою політикою), каналами продажу, що 

використовуються для просування страхових послуг на ринок, а також величиною 

комісійної винагороди страховим посередникам. Два з трьох елементів страхового 

тарифу, а саме витрати на ведення справи, які мають включати всі витрати на 

функціонування страхової компанії, та прибуток, який має забезпечити беззбиткову 

діяльність компанії, безпосередньо впливають на розмір рентабельності продажів. 

Зростання витрат буде пропорційно зменшувати рентабельність продажів, а 

закладений в тариф розмір прибутку буде пропорційно її збільшувати. Проблема 

виникає у тому, що розмір цих витрат та прибутку потрібно прораховувати наперед, 

тобто до того часу, коли компанія буде реально знати їх фактичну величину. 

Управління каналами продажу, що передбачає їх розширення та диверсифікацію, 

навіть при незмінних інших умовах, може збільшити обсяги продажів, але також 

може призвести до зростання вартості їх використання. Комісійна винагорода 

страхових посередників є однією з найбільших статей витрат після величини 

страхових виплат. Зменшення цієї винагороди призведе до зростання рентабельності 
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продажів, але лише у короткостроковій перспективі. Страхові посередники будуть 

масово переходити до тих компаній, де їм будуть пропонувати вищий розмір 

винагороди. 

Щодо величини податків, то вона визначається системою оподаткування 

страховиків згідно Податкового кодексу України. Крім податку на прибуток, 

страховики сплачують податок на страхові премії, ставки за яким можуть складати 0 

або 3 %, а також податок на страхові виплати та перестраховувальні премії, що 

здійснюються на користь нерезидентів (0, 4, 12 %). Тобто розмір оподаткування 

залежить від видів страхування, які здійснює страховик, обсягу отриманих премій та 

здійснених виплат. 

Управління робочим капіталом безпосередньо впливає на результативність 

діяльності будь-якої компанії, у тому числі страхової. Якщо не дотримуватися 

наявності певної його величини, то це може призвести до погіршення ліквідності у 

короткостроковому періоді та неплатоспроможності у довгостроковому. Оскільки 

страхові компанії не мають відношення до виробництва та торгівлі, володіють 

переважно ліквідними активами, то для них на перший план виходить ефективне 

управління дебіторською та кредиторською заборгованістю за продукцією, 

послугами та розрахунками. 

Для забезпечення своєї операційної діяльності страховій компанії потрібно 

фінансувати витрати, пов’язані з нею. До таких витрат можна віднести виплати 

страхових сум і відшкодувань та витрати на ведення справи, які включають 

аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні та інші витрати. Ці витрати будуть зменшувати 

операційний прибуток та величину грошового потоку, який може генерувати 

страхова компанія. Не зважаючи на це, їх фінансування необхідне, оскільки в цьому 

проявляється сутність діяльності та призначення страхових компаній в економіці 

країни. Єдине, що вона може робити – це ефективно ними управляти з тим, щоб 

мінімізувати розмір витрат на ведення справи та не допустити необґрунтованих 

виплат. 

Знаючи та розуміючи ключові фактори вартості на рівні структурних 

підрозділів або бізнес-процесів, можна розробляти та доводити до їх персоналу 
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плани та завдання їхньої діяльності. Наприклад, для філії вони можуть полягати у 

максимізації кількості укладених договорів в розрізі окремих продуктів та видів 

страхування; формуванні страхового портфеля з наперед заданими показниками 

прибутковості, диверсифікованості та ризикованості; мінімізації витрат на ведення 

справи; забезпеченні обґрунтованості виплат страхових сум та відшкодувань; 

контролі за виконанням розрахунків із страхувальниками тощо. Всі ці завдання 

можуть бути виміряні та поставлені з прив’язкою до певних строків їх виконання. 

Дерево факторів вартості показує як виконання цих завдань та досягнення планів 

відобразиться на проміжних індикаторах та в кінцевому рахунку на вартості 

компанії в цілому. Тобто, в кінцевому рахунку ключові фактори вартості мають 

трансформуватися у конкретні показники діяльності структурних підрозділів або 

бізнес-процесів. У цьому полягає власне одна з основних ідей застосування 

вартісно-орієнтованого підходу в управлінні страховою компанією.  

На рис. 2.8 представлено дворівневу систему факторів вартості страхової 

компанії, але її можна розширити за рахунок третього рівня – оперативного. На 

цьому рівні потрібна гранична деталізація факторів, яка дозволить їх поєднати з 

конкретними рішеннями, які знаходяться в компетенції менеджерів нижньої ланки. 

До таких деталізованих факторів вартості можна віднести: 

 рівень крос-продажів; рівень охоплення страхового поля; кількість й 

оцінка застрахових об’єктів; питова вага договорів страхування, що 

переукладаються (новоукладених договорів страхування); нараховані та отримані 

суми страхових премій; середній розмір страхової премії на один договір 

страхування (об’єкт страхування, страхувальника); середній розмір премії на одного 

менеджера з продажу (страхового агента, брокера, партнера); середній розмір 

страхової суми; 

 величина нетто-тарифу, витрат на ведення справи та прибутку за 

страховим продуктом (видом страхування); розмір комісійної винагороди на одного 

продавця (агента, брокера, партнера); середній розмір комісійної винагороди за 

каналом продажу; собівартість утримання каналу продажу; витрати на навчання 

агентської мережі; 
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 умови, суми й терміни стягнення дебіторської заборгованості (погашення 

кредиторської заборгованості); 

 середній розмір страхової виплати на один договір страхування (страховий 

випадок); збитковість страхової суми; кількість страхових випадків, що відбулися; 

кількість постраждалих об’єктів; витрати на виготовлення одного договору 

страхування; витрати на врегулювання одного страхового випадку; витрати на 

залучення експертів (сюрвейєра, аварійного комісіра, аджастера тощо); чисельність і 

заробітна плата персоналу тощо. 

Цей перелік можна далі деталізовувати залежно від конкретного підрозділу, 

для якого він буде розроблятися. Адже кожен з них характеризується своєю 

специфічною діяльністю, яка буде проявлятися в особливостях таких факторів. 

Наприклад, для підрозділу з продажів – це будуть кількісні та якісні показники, що 

будуть характерузвати кількість укладених договорів, отриманих премій, 

застрахованих об’єктів тощо; для підрозділу з андерайтингу – кількість заяв на 

страхування, андерайтерських висновків, відмов у страхуванні тощо. 

Враховуючи зміст факторів вартості, сформуємо основні завдання, які повинні 

вирішуватися на кожному рівні управління компанією, для збільшення її вартості 

(табл. 2.7). 

Ці завдання є загальними та придатними до використання будь-якою 

страховою компанією, але вони можуть коригуватися та деталізуватися залежно від 

специфіки діяльності компанії, сегменту страхового ринку, географії продажів, 

підрозділу тощо. Також варто відзначити, що аналіз ключових факторів вартості та 

завдань, які потрібно виконати для збільшення вартості компанії, показав 

важливість окремих функціоналів діяльності, що безпосередньо впливають на 

кінцеву вартість страхової компанії. Це не означає, що інші функціонали або 

напрямки є менш важливими з погляду формування вартості. Мета менеджменту 

зосередитися не на всіх факторах, а лише на ключових, які зможуть призвести до 

найбільшого її прирощення. Результати нашого аналізу дали можливість 

виокремити такі напрями: управління капіталом, який безпосередньо впливає на 

формування, оцінювання та управління вартістю компанії, а також опосередковано 
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визначає організацію всіх інших функціоналів та бізнес-процесів; управління 

страховим та інвестиційним портфелем, які є квінтесенцією самої вартості, а також 

управління ризиками й ціноутворенням та організацією ефективної системи 

продажів страхових послуг. 

Таблиця 2.7 

Характеристика основних завдань для збільшення вартості страхової 

компанії в розрізі рівнів управління 

Рівень 

управління 
Характеристика завдань 

Корпоративний 

(усієї 

корпорації) 

 максимізація грошового потоку від операційної діяльності; 

 зростання розміру операційного прибутку; 

 забезпечення допустимої пропорційності між розміром прибутку та 

величиною ризику; 

 забезпечення ліквідності та платоспроможності компанії; 

 забезпечення потреби компанії у капіталі для фінансування всіх видів 

діяльності; 

 оптимізація стуктури та зменшення вартості капіталу; 

 зменшення витрат компанії, необхідних для забезпечення її діяльності. 

Рівень 

функціональних 

та 

відокремлених 

структурних 

підрозділів або 

бізнес-процесів 

 розширення асортименту страхових продуктів; 

 формування диверсифікованого та прибуткового страхового портфеля; 

 оптимізація структури страхових тарифів; 

 організація ефективної системи просування та продажу страхових 

продуктів; 

 мінімізація витрат на ведення справи; 

 підвищення обґрунтованості здійснення страхових виплат; 

 зменшення вартості власного та залученого капіталу і т.д. 

Оперативний 

(менеджмент 

нижньої ланки) 

 збільшення питомої ваги договорів страхування, що переукладаються; 

 меншення розміру комісійної винагороди продавця (агента, брокера, 

партнера); 

 збільшення суми стягнення дебіторської заборгованості; 

 зменшення накладних витрат на один договір; 

 зменшення витрат на врегулювання одного страхового випадку; 

 оптимізація складу та чисельності персоналу і т.д. 

Джерело: побудовано автором 

У попередньому підрозділі ми визначилися з основним показником, який має 

знаходитися в основі вартісно-орієнтованого управління страховою компанією. 

Саме цей показник буде характеризувати процес створення вартості компанією, її 

підрозділами та бізнес-процесами (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Дерево факторів EVA для страхової компанії 

Джерело: побудовано автором 
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Враховуючи той факт, що не всі фактори вартості, визначені нами на рис. 2.8, 

мають числовий вираз, а відповідно не можливо визначити їх кількісний вплив на 

створення вартості страхової компанії, то на основі моделі EVA нами 

запропоновано дерево факторів вартості страхової компанії, де всі показники є 

кількісними величинами. В основі розрахунку кожного показника знаходяться інші 

показники, які можна виміряти, проаналізувати їх динаміку та міру вливу на 

результат. З погляду управління страховою компанією, таке дерево факторів показує 

конкретні показники, на які її менеджмент може впливати та спостерігати подальші 

зміни, визначаючи результуючий ефект у вигляді створеної економічної доданої 

вартості. Підходи до розрахунку CE та ROCE нами було розглянуто у попередньому 

підрозділі. Кінцеве значення EVA буде прямо пропорційним величині різниці між 

ROCE та WACC, а також обернено пропорційним до величини вкладеного капіталу. 

Зменшувати CE страхова компанія не може, вона, навпаки, повинна розширювати 

обсяг своєї діяльності, а для цього їй потрібно нарощувати величину страхових 

резервів, тому менеджмент має прагнути того, щоб різниця ROCE та WACC 

збільшувалася більшими темпами, ніж вкладений капітал. Цього можна досягти за 

рахунок збільшення операційного прибутку компанії, збільшивши доходи та 

мінімізувавши витрати від операційної діяльності, та зменшення середньозваженої 

вартості залучення капіталу. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що побудова дерева факторів вартості є 

ефективним аналітичним та управлінським інструментом визначення тих драйверів, 

що відповідають за формування вартості страхової компанії. Їх виокремлення має 

враховувати наступні принципи: вони мають безпосередньо впливати на 

формування вартості, бути зрозумілими та такими, які легко можна виміряти, 

повинні відображати як поточну діяльність, так і довгострокові перспективи 

зростання. Керуючись цими принципами нами було сформовано трирівневу систему 

факторів вартості страхової компанії та визначено завдання, які повинні 

вирішуватися на кожному рівні управління. Така система дозволяє управляти 

вартістю страхової компанії через основні рушійні сили, які її формують. 
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2.4. Методичні засади оцінювання вартості страхової компанії 

 

Вітчизняні страхові компанії стають все менш привабливими як об’єкт 

купівлі-продажу зі боку й вітчизняних, й зарубіжних інвесторів. На таку ситуацію 

впливає багато чинників, як загальнонаціонального (низька інвестиційна 

привабливість країни, відсутність чітких «правил гри», непрозорість судової 

системи тощо), так і локального характеру, тобто притаманних самому ринку та 

діяльності страхових компаній (нетранспарентність, низька капіталізація, 

невиконання в повній мірі та вчасно страхових зобов’язань, невисокий рівень 

менеджменту). 

Однією з проблем залишається складність здійснення оцінювання страхової 

компанії через відсутність напрацьованої та пристосованої до вітчизняних реалій 

методології оцінювання, відкритих джерел інформації для порівняння об’єктів 

оцінювання, доступу до реальної фінансової звітності. Є прийняті нормативно-

правові акти, є дослідження окремих науковців та практиків, але жодне з них не 

стосується страхового бізнесу і не враховує його особливості. 

Оцінювання вартості страхової компанії представляє собою впорядкований 

та цілеспрямований процес оцінювання її вартості в грошовому еквіваленті з 

врахуванням потенційного грошового потоку, який вона зможе забезпечити 

протягом певного періоду часу, а також сукупності активів, які вона має у своїй 

власності або розпорядженні. 

Оцінювання вартості є однією з найважливіших складових управління 

страховою компанією, орієнтованого на вартість. Його здійснення необхідне у 

багатьох випадках для прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення 

мети діяльності страхової компанії. На рис. 2.10 нами вперше структуровано 

систему оцінювання вартості для страхових компаній. Вона складається як із 

загальних елементів системи, прийнятних для всіх компаній, насамперед, це 

стосується джерел інформації та забезпечення процесу оцінювання, так із 

специфічних, які повинні врахувати особливості діяльності страхових компаній 

(стейкхолдери, специфіка страхового бізнесу, фактори формування вартості, 



206 
 

алгоритм здійснення аналізу для оцінювання компанії, напрямки використання). 

Інші елементи цієї системи потребують переосмислення через специфіку страхового 

бізнесу, особливості формування залученого капіталу та суттєві відмінності бізнес-

процесів. З рис. 2.10 також можна зробити висновок про те, що багато елементів ми 

уже детально розглядали протягом попередніх підрозділів, а у цьому підрозділі 

зупинимося на розкритті нових елементів – принципів, підходів, методів та моделей 

оцінювання. 

Для здійснення ефективного оцінювання компанії потрібно відштовхуватися 

від основних принципів оцінювання, які власне разом з конкретними методами та 

моделями оцінювання формують методологічний фундамент цієї діяльності. 

Предметом оцінки бізнесу може бути як оцінка ринкової вартості закритої або 

недостатньо відкритої для фондового ринку компанії, так і оцінка майнового 

комплексу компанії в цілому або майнових комплексів з випуску та продажу 

окремих видів її продукції [93, с. 30]. Оцінка будь-якої компанії повинна базуватися 

на певних загальних підходах, насамперед, принципах оцінки. Згідно Національного 

стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» принципи оцінки – 

це покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які 

відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості 

майна [232]. У цьому трактуванні потрібно виділити 2 аспекти, які будуть 

важливими для страхових компаній: по-перше, принципи є основними правилами, 

за якими здійснюється оцінювання страхової компанії, а, по-друге, ці правила 

повинні враховувати особливості факторів та закономірностей формування вартості 

страховиків. Враховуючи те, що кожне майно є індивідуальним та специфічним за 

своєю сутністю, а страхова компанія як об’єкт оцінювання – це взагалі особливе 

майно, то можна зробити висновок про те, що принципи оцінювання повинні 

враховувати особливості кожного об’єкта. 

Принципів, які потрібно враховувати при проведенні оцінювання доволі 

багато, тому потрібно намагатися максимально їх використовувати, пам’ятаючи, що 

вони між собою взаємопов’язані. 
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Рис. 2.10. Система оцінювання вартості страхової компанії 

Джерело: складено автором 
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На нашу думку, принципи оцінювання потрібно розділити на 2 групи: 

1. Загальні принципи оцінювання вартості компанії; 

2. Специфічні принципи оцінювання вартості компанії. 

Під загальними принципами будуть розумітися принципи, які носять 

універсальний характер і не пов’язані зі специфікою об’єкта, який оцінюється. Вони 

можуть бути застосовані до будь-якого об’єкта оцінювання. Під специфічні 

підпадуть ті принципи, які характерні для певної групи об’єктів оцінювання. В 

нашому випадку, це принципи, якими потрібно керуватися при оцінюванні 

виключно страхових компаній як бізнесу або як цілісного майнового комплексу. 

Вони мають враховувати специфіку діяльності страхових компаній, особливості 

страхування як сфери підприємницької діяльності, а також взаємовідносини, які 

складаються у страховиків з іншими контрагентами на страховому ринку та інших 

сегментах фінансового ринку. 

Оцінка майна повинна проводитися з дотриманням принципів корисності, 

попиту і пропонування, заміщення, очікування, граничної продуктивності внеску, 

найбільш ефективного використання [232]. 

Дж. Фрідман і Нік. Ордуей у своїй класичній праці «Аналіз і оцінка 

нерухомості, яка приносить дохід» виділяють 4 групи принципів оцінки 

нерухомості: 

1. Принципи, що базуються на уявленнях користувача (корисності; 

заміщення; очікування); 

2. Принципи, що пов’язані з землею, будівлями та спорудами (залишкової 

продуктивності; вкладу (граничної продуктивності); доходів (віддачі), що зростають 

та зменшуються; збалансованості (пропорційності); економічної величини; 

економічного розподілу); 

3. Принципи, що пов’язані з ринковим середовищем (залежності; 

відповідності; пропозиції та попиту; конкуренції; зміни); 

4. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання [354, с. 12]. 

Незважаючи на те, що ці принципи в першу чергу стосуються оцінювання 

нерухомості, можна провести певні паралелі і на оцінку інших об’єктів – цінних 
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паперів, майнових комплексів, окремих бізнесів. На думку А. Дамодарана, 

наприклад, визначення вартості нерухомості потребує іншої інформації та іншого 

формального її представлення, ніж оцінювання цінних паперів, що знаходяться в 

обігу на публічному ринку. Тим не менше вражають не відмінності в методиках 

оцінки, а ступінь схожості базових принципів [125, с. 1]. 

О.Г. Мендрул, розглядаючи принципи оцінювання вартості підприємства, 

повторює 3 групи принципів, які виділили Дж. Фрідман і Нік. Ордуей, та змінює 

групу принципів, що пов’язані з землею, будівлями та спорудами, на групу 

принципів, пов’язаних з експлуатацією підприємства [214, с. 75-76]. Такий крок є 

цілком логічним, тому ми можемо перейменувати цю групу принципів на принципи, 

пов’язані з функціонуванням страхових компаній. Вони не буду специфічними, 

проте будуть розглядатися лише в площині страхових компаній. Крім цього, 

О.Г. Мендрул [213, с. 82] виділяє специфічні принципи, що відображають умови 

економічної трансформації: обмеження, зниження вартості, невизначеності, 

формалізації, наближення. Виділення таких принципів, на нашу думку, є доволі 

суперечливим, оскільки принципи оцінювання повинні бути сталими та враховувати 

не сучасні трансформації, а специфіку об’єктів, що оцінюються. Можуть 

змінюватися моделі оцінювання, пристосовуючись до нових реалій чи до специфіки 

певної країни, але принципи є загальними правилами здійснення оцінювання, вони 

мають залишатися єдиними для всіх, змінюючись лише залежно від об’єктів. 

Принципи оцінювання вартості страхових компаній представлено на рис. 2.11. 

Принципи, що базуються на уявленнях користувача, є загальними та не 

враховують специфіку об’єкту оцінювання, тому розглянемо їх сутність та 

особливості в страховій сфері. 

Принцип корисності (utility). Дж. Фрідман і Нік. Ордуей дають наступне 

визначення цього принципу: «корисність – це здатність нерухомості задовольняти 

потреби користувача у даному місці та протягом даного періоду часу» [354, с. 14]. 

Аналогічне визначення цього принципу наводиться у Національному стандарті № 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав». Можна припустити, що автори 

цього стандарту або запозичили дане визначення майже повністю у Дж. Фрідмана і 
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Нік. Ордуея, або вони також поділяють думку А. Дамодарана щодо схожості 

принципів оцінювання. Страхова компанія набуває вартості тоді, коли вона може 

бути корисною для потенційних власників, тобто вони повинні мати в ній певну 

потребу, яку вона зможе задовольнити. Якщо страхова компанія не буде 

задовольняти певних потреб, то не буде необхідності в її оцінюванні. Корисність 

страховика для потенційних користувачів може визначатися в наступному: 

 здатності приносити потік грошових коштів у вигляді доходів (наприклад, 

дивідендів) у майбутньому; 

 можливості перепродати компанію через певний проміжок часу для 

отримання доходу у вигляді різниці між ціною продажу та ціною придбання; 

 здатності обслуговувати економічні потреби учасників фінансово-

промислових груп (перерозподіл грошових потоків в межах групи, оптимізація 

оподаткування, забезпечення учасників групи страховим захистом тощо); 

 можливості створити страхову групу, яка була б представлена страховими 

компаніями, що надають послуги зі страхування життя та страхування іншого, ніж 

страхування життя; 

 можливості сформувати у себе почуття володіння власністю; 

 здатності реалізувати свою соціальну функцію у створенні економічного 

механізму забезпечення потенційних споживачів страховим захистом; 

 здатності бути цікавою для потенційного користувача активами, які є в її 

розпорядженні (нерухомість, цінні папери, майнові комплекси). 

Залежно від потреб, які задовольняє страхова компанія, при оцінюванні 

розглядається корисність всієї страхової компанії та корисність окремих груп її 

майна, сучасний стан цієї корисності та розробляються заходи щодо її підвищення. 

Принцип заміщення (substitution) передбачає врахування поведінки покупців 

на ринку, яка полягає у тому, що за придбання майна не сплачується сума, більша 

від мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке продається на ринку [232]. 
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Рис. 2.11. Принципи оцінювання вартості страхових компаній 

Джерело: побудовано автором. 
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Потенційні покупці не бажають сплачувати за страхову компанію більшу ціну, 

ніж та за якою пропонується на ринку аналогічна компанія. Базою для порівняння 

може бути ціна продажу, величина майбутніх доходів або величина витрат для 

створення аналогічної страхової компанії [55]. 

Цей принцип лежить в основі 3-х традиційних підходів до оцінювання 

вартості майна: порівняльного, доходного та витратного. 

Принцип очікування (anticipation) передбачає, що вартість об’єкта оцінки 

визначається розміром економічних вигод, які очікуються від володіння, 

користування, розпорядження ним [232]. Вартість страхової компанії оцінюється на 

підставі величини тих економічних та соціальних вигод, які зможе отримати її 

власник від володіння, користування та розпорядження нею. Цей принцип породжує 

необхідність застосування певного математичного апарату для приведення 

майбутньої вартості вигод до сучасного стану. 

Наступними розглянемо принципи, пов’язані з функціонуванням страхових 

компаній. 

Принцип залишкової продуктивності (residual productivity). З одного боку, цей 

принцип не пов’язаний зі страховою діяльністю, але, з іншого, страховик може бути 

власником земельних ділянок, тому при оцінюванні всіх активів, що є в його 

розпорядженні, може враховуватися і вартість землі. Спочатку оплачуються праця, 

капітал та управління, а лише потім власник землі з залишку прибутку отримує 

ренту або орендну плату. Це пов’язано з тим, що земля, як природний ресурс, не 

амортизується і не потребує витрат на відтворення. 

Принцип вкладу (граничної продуктивності) (contribution, marginal 

productivity) передбачає врахування впливу на вартість страхової компанії оцінки 

таких факторів, як праця, управління, капітал та земля, що є пропорційним їх внеску 

у загальний дохід. Кожен фактор займає своє місце в діяльності компанії і відіграє 

свою роль. Деякі фактори збільшують вартість компанії на більшу величину, ніж 

пов’язані з ними витрати, а деякі – на меншу. Таким чином, включення додаткових 

активів у майновий комплекс ефективно тоді, коли вони підвищують ринкову 

вартість майна [9, с. 26]. Даний принцип використовується при реалізації 
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порівняльного підходу до оцінки для коригування цін угод з об’єктами порівняння 

[91, с. 35]. Він є корисним при оцінюванні структурних недоліків або надлишків 

якого-небудь фактора виробництва в складі страхової компанії. 

Принцип доходів (віддачі), що зростають або зменшуються (income (returns), 

which grows or decreases). У міру додавання ресурсів до основних факторів 

виробництва чистий прибуток має тенденцію збільшуватися зростаючими темпами 

до певного моменту, після якого загальна віддача хоча і зростає, але 

сповільнюються темпи [137, с. 48]. Таке сповільнення продовжується до тих пір, 

поки приріст вартості не стає меншим за приріст витрат на залучення ресурсів. 

Принцип використовується при виборі варіанту найкращого і найбільш ефективного 

використання ресурсів страховою компанією. 

Принцип збалансованості (пропорційності) (balance (proportionality)) означає, 

що діяльності страхової компанії відповідає певне оптимальне співвідношення 

факторів виробництва, при якому досягається максимальна величина прибутку, а, 

отже, її максимальна вартість. 

Принцип економічної величини (масштабу) (economic size (scale)) полягає в 

тому, що будь-який фактор виробництва повинен мати оптимальні розміри. Для 

страхових компаній це може бути ефект від збільшення обсягів продажу, 

синергетичний ефект від об’єднання її активів в один, додаткові вигоди від злиття з 

іншою страховою компанією. 

Принцип економічного розподілу (economic distribution) означає, що майнові 

права необхідно розділяти й з’єднувати так, щоб збільшити загальну вартість 

страхової компанії. Російські вчені Є.С. Озеров та С.В. Пупенцова пропонують 

розглядати: 

 просторовий (фізичний) розподіл об’єкту на частини (розподіл і продаж 

активів страховика по частинам, виокремлення його структурного підрозділу в 

самостійний суб’єкт господарювання тощо); 

 юридичний поділ пакету прав на об’єкт (роздільний продаж прав 

користування, прав володіння та прав розпорядження на активи страховика, 

обмежене право користування чужим майном, співоренда, опціони тощо); 
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 розподіл часу володіння або користування об’єктом (продаж різним 

користувачам права користування активом в різний час доби і в різні сезони). 

Цей принцип використовується при виборі найефективнішого варіанту 

управління активами страхової компанії з метою збільшення її вартості. 

Далі розглянемо принципи, пов’язані з ринковим середовищем. Вони мають 

більш виражену специфіку в страхуванні, що пов’язано з особливостями 

функціонування страхового ринку та специфікою страхової послуги. 

Принцип залежності (dependence) відображає взаємозв’язок між 

місцезнаходженням об’єкту та його вартістю. Можна стверджувати, що 

місцезнаходження офісу страхової компанії у центрі міста, де нерухомість, як 

правило, є найдорожчою, призведе до збільшення її вартості на відміну від компанії, 

яка знаходиться на околиці міста, де нерухомість є набагато дешевшою. Проте це 

твердження можна застосувати лише в тих випадках, коли купівля-продаж компанії 

відбувається заради окремих об’єктів майна, які є в розпорядженні страховика, а не 

для купівлі-продажу страхового бізнесу. 

Звичайно, розглядаючи страхову компанію як відповідний вид бізнесу, а не як 

майновий об’єкт, можна зробити висновок про відсутність чітко вираженої 

залежності між місцезнаходженням страхової компанії та її вартістю. Враховуючи 

специфіку діяльності страхової компанії, можна принцип залежності 

трансформувати у інший принцип, який би враховував наявність, величину та 

розгалуженість мережі представництв компанії на страховому ринку. Для ведення 

успішного бізнесу кожна страхова компанія повинна мати свою власну 

територіальну мережу структурних підрозділів, що інформують про компанію та її 

продукти населення, забезпечують продажі страхових продуктів, здійснюють 

андерайтинг, урегулювання страхових претензій, тобто виконують більшу частину 

функцій страхової компанії. Ця мережа може бути представлена дирекціями, 

філіями, представництвами, генеральними агентствами тощо. Наявність та величина 

мережі є одним з факторів, що впливають на вартість страхової компанії. Зростання 

мережі компанії призводить до збільшення її вартості за рахунок і більшої кількості 

об’єктів, які в себе буде включати компанія як об’єкт оцінки, і більшого 
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представництва компанії у регіонах країни, що буде впливати на розвиток її бізнесу. 

Розгалужена мережа також впливає на підвищення якості обслуговування клієнтів 

та територіальну розосередженість об’єктів страхування, що в свою чергу прямо або 

опосередковано впливає на зростання прибутковості страхового бізнесу. 

Принцип відповідності (conformity). Для страхових компаній це буде означати 

наскільки їхня діяльність відповідає запитам та очікуванням з боку потенційних 

страхувальників та страхового ринку в цілому. Чим більшим буде такий 

взаємозв’язок, тим більшою буде вартість страхової компанії. 

Принцип попиту та пропонування (supply and demand) відображає 

співвідношення пропонування та попиту на подібне майно. Відповідно до цього 

принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові коливання цін на 

подібне майно та інші фактори, що можуть призвести до змін у співвідношенні 

пропонування та попиту на подібне майно [232]. 

Повинен існувати ринок купівлі-продажу страхових компаній, на якому 

продавці пропонують продати страхову компанію, а покупці – її придбати. Залежно 

від величини попиту та пропонування встановлюється ринкова ціна страхової 

компанії. Таке трактування цього принципу для будь-яких інших видів майна 

(нерухомість, цінні папери тощо) виглядає логічним та безпосередньо реалізується 

на практиці. Щодо страхових компаній, то, звичайно, важко представити такий 

ринок, на якому діють закони попиту та пропонування. Укладання таких угод може 

носити епізодичний характер і мати свою специфіку. Також потрібно врахувати і 

той факт, що вітчизняний страховий ринок є повністю нетранспарентним. Отже, 

інформація про такі угоди не є надбанням її потенційних користувачів. Це свідчить 

про слабкий зв’язок між проведенням оцінки страхової компанії та кон’юнктурою 

ринку купівлі-продажу. Погоджуємося з думкою О.О. Гаманкової, що інформаційна 

недосконалість вітчизняного ринку страхових послуг є однією з найголовніших 

причин незацікавленості іноземних інвесторів вкладати кошти в його розвиток [107, 

с. 177]. 

Принцип конкуренції (competition) звертає увагу на існування ринкового 

механізму, який намагається в довгостроковому періоді спрямовувати величини 



216 
 

 

прибутків до нормальних або середніх значень. Якщо страховий ринок починає 

продукувати надприбутки, то з’являться велика кількість інвесторів, що бажають 

вкласти кошти в цей бізнес, згодом такий перерозподіл капіталу на страховий ринок 

призведе до зниження прибутків. Частина інвесторів підуть з ринку, а прибутки 

зменшаться до рівня нормальних по ринку, які покривають лише витрати на 

залучення капіталу. Цей принцип лежить в основі аналізу достовірності прогнозів 

щодо майбутніх доходів страхової компанії та реакції (поведінки) інвесторів щодо 

такої інформації. 

Принцип зміни (change) полягає у врахуванні фактору часу при оцінюванні 

вартості страхової компанії. З часом можуть змінюватися кон’юнктура страхового 

ринку, уподобання та інтереси потенційних страхувальників, асортимент страхових 

продуктів, політична та економічна ситуації в країні, що відповідним чином буде 

впливати на вартість компанії. Якщо страховик не буде встигати реагувати на нові 

запити ринку вчасно та в повній мірі, то його вартість буде зменшуватися через 

зниження його доходів. 

Принцип найбільш ефективного використання (highest and best use) полягає в 

урахуванні залежності ринкової вартості об’єкта оцінки від його найбільш 

ефективного використання. Під найбільш ефективним використанням розуміється 

використання майна, в результаті якого вартість об’єкта оцінки є максимальною. 

При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно 

можливими, дозволеними та економічно доцільними [232]. 

В процесі дослідження принципів оцінювання вартості ми дійшли таких 

висновків: по-перше, оскільки страхова компанія є специфічним об’єктом та видом 

бізнесу, що має свої особливості, пов’язані з інверсією страхового циклу, 

необхідністю формувати страхові резерви та враховувати територіальну й часову 

розкладку збитку, то принципи оцінювання її вартості також повинні мати свої 

особливості; по-друге, переважну більшість принципів оцінювання, наведених у 

Національному стандарті № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», 

можна використати при оцінюванні вартості страхових компаній, але з врахуванням 

специфіки їх діяльності, то-третє, результатом попередніх двох висновків є 
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необхідність виокремлення загальних та специфічних принципів оцінювання 

вартості страхових компаній. Це дасть можливість врахувати при оцінюванні 

вартості компанії загальні підходи, сформовані зарубіжними та вітчизняними 

науковцями та практиками, а також специфічні підходи, які відображатимуть 

особливості організації страхового бізнесу. 

Після визначення принципів оцінювання страхової компанії перейдемо до 

розгляду основних підходів, методів та моделей оцінювання, які застосовуються у 

міжнародній та частково вітчизняній практиці. Основна задача при оцінюванні 

вартості страхової компанії полягає у виборі відповідної моделі, яка допоможе 

найбільш повно та ефективно визначити її вартість. Цей вибір на практиці буде 

залежати від двох основних факторів: 1) специфіки діяльності страхової компанії як 

фінансової інституції та 2) інтересів учасників процесу оцінювання. З точки зору 

специфіки діяльності, оцінювання страховика вимагає підбір найбільш ефективної 

моделі для врахування особливостей страхової діяльності, таких як інверсія 

страхового циклу, необхідність формування страхових резервів та спеціалізація 

страхової компанії. З точки зору інтересів учасників, страхова компанія може 

розглядатися як окремий вид бізнесу, який цікавий для його власників та 

менеджменту, а також як об’єкт купівлі-продажу, який буде цікавий для його 

продавців та майбутніх покупців. Власникам і менеджменту цікавою є можливість 

компанії генерувати грошові потоки. Продавці зацікавлені в оцінюванні вартості 

активів, які знаходяться у власності компанії, а покупців цікавлять майбутні грошові 

потоки, які зможе генерувати страхова компанія, та вартість активів, яких можна 

буде позбутися. Крім цього, і покупці, і продавці орієнтуються на практику купівлі-

продажу аналогічних компаній на ринку. Тому не поодинокими є випадки, коли для 

оцінювання компаній використовують декілька моделей, на основі результатів яких 

і приймаються відповідні рішення. 

Залежно від факторів вартості, що є основними змінними в алгоритмах, 

методи оцінки поділяються на методи дохідного, порівняльного і витратного 

підходу. Порівняльний аналіз цих підходів до оцінювання вартості страхових 

компаній наведено у табл. 2.8. Всі ці підходи взаємопов’язані між собою, оскільки 
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базуються на інформації, яка збирається на одному й тому самому ринку, але 

стосується різних його аспектів. В умовах досконалого ринку результати 

оцінювання за всіма трьома підходами мали би призвести до отримання однакової 

величини вартості, але більшість ринків, в тому числі страховий, є недосконалими. 

Таблиця 2.8 

Порівняльний аналіз сучасних підходів до оцінювання вартості страхових 

компаній 
Дохідний Витратний Порівняльний 

1 2 3 

Об’єкт оцінювання 

Дохід, як основний фактор, що 

визначає величину вартості 

страхової компанії 

Витрати, необхідні для 

відтворення чи заміщення 

активів страхової компанії 

Вартість страхових компаній-

аналогів, які виступали 

об’єктом купівлі-продажу на 

ринку 

Часові аспекти оцінювання 

Орієнтований на перспективну 

інформацію 

Орієнтований на ретроспективну 

інформацію 

Орієнтований на поточну 

інформацію фондового ринку 

та ретроспективну інформацію 

На яких принципах оцінювання базується 

Принцип очікування Принцип заміщення, принцип 

найкращого та найбільш 

ефективного використання, 

збалансованості, економічної 

величини й економічного 

розподілу 

Принцип заміщення, принцип 

вкладення 

Передумови застосування 

Наявність інформації, що 

дозволяє прогнозувати (в 

умовах невизначеності – з 

допустимими інтервалами 

довіри) величини майбутніх 

доходів, які страхова компанія 

здатна приносити, а також 

величини витрат, пов’язаних з 

нею. 

Існування можливості 

визначення всіх видів витрат на 

створення страхової компанії або 

є можливість замінити її іншою 

компанією, яка зможе 

забезпечити рівну корисність. 

Існування активного ринку 

купівлі-продажу страхових 

компаній та наявність доступу 

до достовірної інформації про 

умови таких угод. 

Переваги 

 враховується прибутковість 

страхової компанії, що 

відображає основну мету її 

функціонування – отримання 

доходу власниками; 

 враховується ступінь 

ризику (через ставку 

дисконтування); 

 

 враховується вплив 

господарських факторів на зміну 

вартості активів; 

 дається оцінка рівня розвитку 

технології з урахуванням ступеня 

зносу активів; 

 розрахунки спираються на 

фінансові та облікові документи, 

тобто результати оцінювання є 

більш обґрунтованими; 

 базується на реальних 

ринкових даних; 

 відображає існуючу 

практику купівлі-продажу 

страхових компаній; 

 враховує вплив галузевих 

(регіональних) чинників на ціну 

акцій страхової компанії. 
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Продовження табл. 2.8 
1 2 3 

 застосування підходу 

необхідно при прийнятті 

рішень про фінансування, 

аналізі доцільності 

інвестування, при 

обґрунтуванні рішень про 

купівлю-продаж страховика; 

 враховуються інтереси 

інвестора; 

 враховуються перспективи 

розвитку страхової компанії. 

 можливість застосування для 

оцінювання новостворених та 

збиткових страхових компаній. 

 

Недоліки 

 прогнозування 

довгострокового потоку доходу 

ускладнено через нестійку 

економічну ситуацію, що 

склалася в Україні, через що 

ймовірність неточності 

прогнозу збільшується 

пропорційно довгостроковості 

прогнозованого періоду; 

 складність розрахунку 

ставок капіталізації і 

дисконтування; 

 в процесі прогнозування 

грошових потоків або ставок 

дисконтування встановлюються 

різні припущення та 

обмеження, що носять умовний 

характер; 

 можливі кілька норм 

прибутковості, що ускладнює 

прийняття рішення; 

 вплив факторів ризику на 

прогнозований дохід; 

 багато страхових компаній 

не показують у звітності 

реальний дохід, на аналізі якого 

базується дохідний підхід, або 

ж показують збитки; 

 не враховує кон’юнктуру 

ринку; 

трудомісткість розрахунків. 

 відображає минулу вартість; 

 не враховується ринкова 

ситуація на дату оцінювання; 

 не враховуються 

перспективи розвитку страхової 

компанії; 

 не враховуються ризики; 

 статичний; 

 відсутні зв’язки з поточними 

та майбутніми результатами 

діяльності страхової компанії. 

 дієвість такого підходу 

знижується в разі, якщо угод 

було мало, якщо останній 

момент їх здійснення і момент 

оцінювання розділяє тривалий 

період часу; якщо ринок 

знаходиться в нестійкому стані, 

так як швидкі зміни на ринку 

призводять до спотворення 

показників; 

 відмінності між страховими 

компаніями за спеціалізацією 

діяльності, обсягом діяльності, 

організаційно-правовою та 

формою власності; 

 недостатньо чітко 

характеризує особливості 

організаційної та  фінансової 

підготовки страхової компанії; 

 в розрахунок приймається 

тільки ретроспективна 

інформація; 

 складно, а іноді неможливо 

зібрати фінансову інформацію 

про аналоги (через недостатній 

розвиток фондового ринку 

багато акціонерних товариств 

не дають свої котирування на 

фондовий ринок, а закриті 

акціонерні товариства, яких 

дуже багато, не розкривають 

фінансову інформацію); 

 вимагає внесення безлічі 

поправок в інформацію, що 

аналізується; 

 не беруться до уваги 

майбутні очікування інвесторів. 

Джерело: складено автором на основі [92; 137; 224; 382] 
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Перед проведенням аналізу окремих підходів та методів оцінювання вартості 

варто визначити у чому буде проявлятися специфіка страхового бізнесу у процесі 

оцінювання страховиків. По-перше, у діяльності страхових компаній борг або 

залучений капітал відіграє іншу роль, ніж у діяльності інших суб’єктів 

господарювання. Він є радше не джерелом капіталу, а чимось, що залучається та 

перетворюється у страхові резерви, призначені для подальших виплат страхових сум 

і відшкодувань. 

Навіть потенційний прибуток від інвестування цих коштів спрямовується на 

страхові виплати. Залучення цих коштів здійснюється для забезпечення виконання 

страхових зобов’язань, тобто майбутніх виплат, а не для отримання доходу. Дохід 

може виникати у разі, якщо фактична збитковість за окремими видами страхування 

або страховими продуктами буде меншою за очікувану розрахункову збитковість, 

закладену на момент обчислення страхових тарифів. Вплинути на виникнення цього 

доходу прямо страхова компанія не може, він буде залежати від зовнішніх факторів 

по відношенню до неї, які діють в різних галузях та секторах економіки. Саме тому, 

на думку А. Дамодарана, «в фірмах, які надають фінансові послуги, капітал 

визначається вужче і включає тільки власний капітал» [125, с. 769]. По-друге, 

створення, функціонування та банкрутство страхових компаній у всіх країнах світу 

досить жорстко регулюється законодавчо з тим, щоб не допустити невиконання 

ними страхових зобов’язань. На практиці це проявляється у регулюванні 

мінімального розміру статутного капіталу, платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій тощо. Відповідно 

управлінські рішення щодо майбутніх реінвестицій будуть залежати від обмежень, 

пов’язаних із таким регулюванням. Зміна обмежень також буде впливати на 

майбутню величину ризику, що враховується при визначенні вартості компанії. По-

третє, для страхових компаній проблематичним є визначення чистих капітальних 

витрат та оборотного капіталу. Вони переважно не інвестують кошти в основні 

засоби, які є важливими для промислових компаній. Страховики обмежуються лише 

тими приміщеннями, меблями, автомобілями, комп’ютерами та іншою оргтехнікою, 

яка необхідна їм для здійснення своєї операційної діяльності. Основні їх 
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капіталовкладення пов’язані з нематеріальними активами, такими як: бренд, 

комп’ютерні програми, інформація, людський капітал тощо, які складно оцінити. 

Зміна оборотного капіталу залежить від зміни поточних активів та пасивів страхової 

компанії, а це не завжди пов’язано із здійсненням реінвестицій. А. Дамодаран 

вважає, що це може призвести до неможливості оцінити грошові потоки та 

очікуваний майбутній темп зростання. 

Дохідний підхід до оцінки бізнесу полягає в тому, щоб визначати вартість 

підприємства на основі тих доходів, які воно здатне в майбутньому принести своєму 

власникові (власникам), включаючи виручку від продажу того майна 

(«нефункціонуючих» або «надлишкових» активів), яке не знадобиться для 

отримання цих доходів [92, с. 28]. У межах цього підходу виокремлюють два 

основних методи: метод капіталізації доходу та метод грошових потоків. 

Метод капіталізації доходу базується «на основі капіталізації доходу за 

перший прогнозний рік при припущенні, що величина доходу буде такою ж і в 

наступні прогнозні роки» [382, с. 103]. 

Метод грошових потоків може включати в себе низку моделей. Грошові 

потоки розрізняються залежно від виду активу, який їх генерує, – це можуть бути 

дивіденди (в разі акцій), купони (відсотки) і номінальна вартість (в разі облігацій), а 

також грошові надходження після сплати податків (у разі компаній). 

Головними перевагами цього методу, що базується на прогнозі грошових 

потоків, є: 

 «майбутні прибутки від бізнесу прямо враховують лише очікувані поточні 

витрати» [92, с. 65], пов’язані із здійсненням операційної діяльності страховика, в 

той час як майбутні капіталовкладення з підтримки та розширення страхового 

бізнесу в прогнозі прибутків відображаються тільки частково; 

 «недолік прибутку (збитку) як показника в інвестиційних розрахунках з 

оцінювання бізнесу також пояснюється тим, що прибуток, будучи чисто 

бухгалтерським звітним показником, схильний до значних маніпуляцій» [92, с. 65-

66]. Його величина залежить від зарахування страхової премії, від перетворення її на 

зароблену, відрахувань на формування страхових резервів тощо. 



222 
 

 

На думку А. Дамодарана [125, с. 16] існують тисячі різних моделей 

дисконтованих грошових потоків, проте, незважаючи на це, моделі можуть 

розрізнятися лише деякими деталями. 

Вчений розрізняє три способи оцінювання DCF [125, с. 16]: 

1. Дозволяє оцінити власний капітал компанії; 

2. Передбачає оцінювання компанії в цілому, що включає, окрім власного 

капіталу, необхідність врахування інших видів капіталу; 

3. Вартість компанії визначається по частинам – оцінювання починається з 

основних операцій, а потім додається вплив на вартість боргів та інших претензій, 

що не відносяться до акцій. 

Всі ці три способи, не зважаючи на те, що мова йде про дисконтування 

очікуваних грошових потоків, передбачають використання різних грошових потоків 

та ставок дисконтування. 

Враховуючи прояв специфіки страхового бізнесу у процесі оцінювання 

страховиків, більш доцільним є використання грошового потоку на власний капітал 

(Equity Cash Flow). Грошові потоки на власний капітал – це грошові потоки, що 

залишилися в інвесторів після виплат за боргами і задоволення потреб в 

реінвестиціях [125, с. 785-786]. Власний капітал можна оцінювати через 

дисконтування за вартістю залучення власного капіталу грошових потоків на акції. 

Вартість власного капіталу визначається за наступною формулою: 

,                (2.3) 

де  – строк функціонування страхової компанії;  – 

очікувані грошові потоки, що припадають на власний капітал за період  

(обчислюється як сальдо грошових потоків після всіх витрат, реінвестування, виплат 

за податковими зобов’язаннями, а також платежів за процентами і за основною 

сумою боргу);  – вартість залучення власного капіталу (тобто норми 

прибутковості, яку вимагають пайовики власного капіталу компанії). 

Ще одним проявом специфіки страхового бізнесу є неможливість чіткого 

виокремлення грошових потоків від операційної, фінансової та інвестиційної 
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діяльності. Залучення коштів у вигляді страхових премій та формування страхових 

резервів є невіддільною частиною операційної діяльності будь-якого страховика. 

Такі операції впливають на зміну величини та структури капіталу компаній, тобто їх 

потрібно тлумачити як фінансову діяльність. Окрім цього, важко виокремити за 

рахунок яких джерел здійснюється фінансування активів: власних коштів чи коштів 

страхових резервів. Розміщення коштів страхових резервів також має відноситися до 

операційної діяльності страховика. Враховуючи наведені аргументи, доцільно 

розглядати з метою визначення вартості власного капіталу страхової компанії 

грошовий потік від страхового бізнесу загалом, не розбиваючи його за видами 

діяльності. Тобто можна тлумачити його як сальдо грошових надходжень та відтоків 

страхової компанії за конкретний проміжок часу. Визначення елементів грошового 

потоку від страхового бізнесу представлено у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Елементи грошового потоку від страхового бізнесу 

Притоки Відтоки 

Зароблені страхові премії Страхові виплати та страхові відшкодування 

Доходи від надання послуг для інших страховиків Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви 

незароблених премій 

Доходи від надання послуг (виконання робіт), що 

безпосередньо пов’язані із видами діяльності, 

зазначеними у ст. 2 ЗУ «Про страхування» 

Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну 

шкоду 

Суми, що повертаються із технічних резервів, 

інших, ніж резерви незароблених премій 

Відрахування у централізовані страхові резервні 

фонди 

Частки страхових виплат і відшкодувань, 

компенсовані перестраховиками 

Аквізиційні витрати: 

 витрати на оплату послуг із розроблення умов, 

правил страхування та проведення актуарних 

розрахунків; 

 комісійна винагорода страховим посередникам; 

 витрати на оплату послуг андерайтерів, 

сюрвейєрів та інших оцінювачів ризиків; 

 витрати на виготовлення бланків страхової 

документації. 

Суми, що повертаються із централізованих 

страхових резервних фондів 

Ліквідаційні витрати: 

 витрати на оплату послуг аварійних комісарів, 

аджастерів та інших експертів; 

 витрати на оплату послуг асистанс-компаній; 

 судові витрати; 

 банківські витрати, пов’язані з перерахуванням 

страхових відшкодувань; 

 витрати на отримання різних довідок, експертиз, 

висновків щодо настання страхових випадків. 
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Продовження табл. 2.9 
1 2 

Суми, що отримуються в результаті реалізації 

переданого страхувальником або іншою особою 

права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні 

збитки 

Інкасаційні витрати: 

 витрати на оплату праці співробітників, які 

забезпечують отримання страхових премій у 

готівковій формі; 

 витрати на виготовлення бланків квитанцій і 

відомостей щодо прийому страхових премій; 

витрати на оплату банківських послуг, пов’язаних з 

інкасацією страхових премій. 

Суми отриманих комісійних винагород за 

перестрахування 

Інші витрати, що належать до собівартості 

реалізованих послуг 

Інші операційні доходи: 

 доходи у вигляді курсових різниць від 

переоцінки валютних активів; 

 доходи від списання кредиторської 

заборгованості; 

 зміна резерву дебіторської заборгованості 

тощо. 

Інші адміністративні витрати: 

 витрати на персонал; 

 витрати на превентивні заходи у страхуванні; 

 витрати на утримання та експлуатацію основних 

засобів; 

 транспортні витрати; 

 витрати на оренду приміщень та оплату 

комунальних послуг; 

 витрати на зв’язок тощо. 

Фінансові доходи: 

 відсотки за банківськими депозитами; 

 купонний дохід за ОВДП тощо. 

Інші витрати на збут послуг: 

 витрати на рекламу та маркетинг. 

Інші доходи Інші операційні витрати: 

 витрати у вигляді курсових різниць від 

переоцінки валютних активів; 

 витрати на врегулювання регресів; 

 витрати від зміни резерву сумнівної та 

безнадійної заборгованості тощо. 

Надзвичайні доходи Фінансові витрати 

 Інші витрати 

 Надзвичайні витрати 

Джерело: складено автором 

Аналізуючи специфіку грошового потоку страхового бізнесу, можна дійти 

висновку, що він умовно складається з 2 частин, одна з яких описує результативну 

частину діяльності страхової компанії – фінансовий результат від різних видів 

діяльності за певний період, а друга відображає зміну капіталу та зобов’язань 

протягом того ж періоду. 

Значна частка грошового потоку страхової компанії йде на формування 

страхових резервів, але вони не вилучаються з обороту і їх не можна розглядати як 

втрачену можливість, вони інвестуються у визначені активи у встановлених 

законодавством розмірах. Вкладення коштів страхових резервів дає можливість 

страховику отримувати інвестиційний дохід, який можна розглядати й як 
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додатковий дохід для компанії, й як додаткові фінансові ресурси для забезпечення 

майбутніх страхових зобов’язань. 

У табл. 2.9 показано як розраховується грошовий потік на власний капітал для 

страхової компанії. Як було нами відзначено вище ключовою проблемою, 

породженою специфікою страхового бізнесу, є визначення реінвестицій. Страхові 

компанії здебільшого інвестують у нематеріальні активи та створення вільних 

резервів. 

Інвестиції в нематеріальні активи, такі як бренд, людський капітал, програмні 

та інформаційні продукти, зазвичай, обліковуються як операційні витрати. 

«Індикаторами вартості людських ресурсів є розмір витрат на підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, а також коефіцієнт 

плинності кадрів: збільшення першого показника загалом підвищує вартість 

людських ресурсів, тоді як зростання коефіцієнта плинності кадрів їх зменшує» 

[151, с. 113]. 

Таблиця 2.10 

Розрахунок грошового потоку на власний капітал 

 Чистий прибуток після сплати податків 

Плюс Амортизаційні відрахування 

Плюс (мінус) Приріст (зменшення) кредиторської заборгованості 

Плюс (мінус) Зменшення (приріст) капітальних інвестицій 

Плюс (мінус) Приріст (зменшення) довгострокової заборгованості 

Плюс (мінус) Приріст (зменшення) чистих страхових резервів 

Разом Грошовий потік на власний капітал 

Джерело: складено автором на основі [10; 96, с. 177-187; 125, с. 767-793; 151, с. 109-114; 

224, с. 201-205] 

Реінвестиції страхової компанії в створення вільних резервів та гарантійного 

фонду визначаються законодавчими вимогами та нормативами. В Україні створення 

вільних резервів є добровільною справою страхових компаній, а щодо гарантійного 

фонду, то вимагається просто його наявність, ніяких кількісних вимог немає, на 

відміну від європейських країн, де все це чітко регламентується. Збільшення вільних 

резервів необхідне страховій компанії для розширення її операційної діяльності. 

Чим більшими вони будуть на рівні зі статутним капіталом та страховими 

резервами, тим більші за обсягом відповідальності ризики страховики зможуть 
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приймати на страхування. Інвестування прибутку у вільні резерви сприяє зростанню 

ділової активності компанії та підвищенню її фінансової стійкості. 

Показник грошового потоку на власний капітал є результативним показником 

діяльності страхової компанії, який дозволяє врахувати фактично понесені витрати і 

фактично одержані надходження грошових коштів протягом визначеного періоду 

часу. «Цей показник найкращим чином відповідає меті встановлення вартості 

бізнесу шляхом використання методу дисконтування грошового потоку, адже 

розкриває лише результативну складову бізнесу, яка саме і становить інтерес для 

інвесторів» [96, с. 187]. Запропонований підхід до визначення грошового потоку на 

власний капітал може бути використаний для аналізу ефективності здійснення 

страхової діяльності, обґрунтування нових проектів страхової компанії, оцінювання 

та управління вартістю страхової компанії. 

У Додатку Е наведено розрахунок грошового потоку на власний капітал п’яти 

провідних вітчизняних страхових компаній згідно алгоритму, визначеному у табл. 

2.10. Варто відзначити, що всі показники, які використовуються при розрахунку 

грошового потоку на власний капітал, є дуже мінливими, про що свідчить значення 

більшості коефіцієнтів варіації, які сягають декількох сотень п.п. При такій значній 

мінливості дуже складно прогнозувати кінцеве значення грошового потоку на 

власний капітал. Також варто відзначити, що найбільший вплив на це кінцеве 

значення у всіх компаніях здійснює приріст (зменшення) кредиторської 

заборгованості та чистих страхових резервів, тобто зміна показників, які 

безпосередньо визначають діяльність будь-якої страхової компанії. Незначний 

вплив здійснює приріст (зменшення) довгострокової заборгованості або він взагалі 

відсутній. Це вкотре підтверджує неважливість довгострокової заборгованості для 

діяльності страховика. У більшості компаній значення цього показника знаходиться 

на рівні нуля або дуже близьке до нього. Винятком є лише компанія АХА 

Страхування, у якої така заборгованість протягом п’яти років була на досить 

високому рівні (79,99 - 260,92 млн. грн.). Якщо подивитися її структуру, то вона 

складається фактично з довгострокових забезпечень. Ця стаття відображає 

нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату 
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майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання 

балансу може бути визначений тільки щляхом попередніх (прогнозних) оцінок. 

Майже половину цих забезпечень складають довгострокові забезпечення витрат 

персоналу. Ці забезпечення постійно протягом аналізованого періоду зростали. 

Врахування цього показника досить серйозно вплинуло на визначення величини 

кінцевого грошового потоку, що, на наш погляд, є не зовсім коректним і потребує 

коригування. 

Ми пропонуємо з алгоритму розрахунку грошового потоку на власний капітал 

виключити такий показник, як приріст (зменшення) довгострокової заборгованості, 

через його неважливість у діяльності страхової компанії, що підтверджується і 

фактичними розрахунками, і теоретичними умовиводами. Особливо цей показник не 

можливо прогнозувати на п’ять і більше років, оскільки не зрозуміло як і навіщо 

обґрунтовувати необхідність його залучення. 

Амортизаційні відрахування у всіх компаніях є невеликими, що пов’язано з 

незначною кількістю основних засобів, які є в розпорядженні компанії. Це 

об’єктивна тенденція, яка перегляду не підлягає. На сучасному етапі страховики 

взагалі можуть не мати офісів та інших матеріальних засобів, здійснюючи свою 

діяльність віртуально або онлайн. Тобто для них більш важливими будуть 

нематеріальні активи та їх накопичена амортизація. 

Для розрахунку значень показників на постпрогнозний період нами 

запропоновано такий алгоритм: середнє значення показника за період, що 

аналізувався, коригується на значення прогнозного рівня інфляції на наступний рік. 

У нашому конкретному випадку такий рівень інфляції склав 107,4 % (прогноз уряду 

на 2019 р.). Використовуючи такий алгоритм, нами було розраховано значення 

показників – складових грошового потоку на власний капітал для вітчизняних 

страхових компаній на 2019П рік (Додаток Е). 

Для подальшого розрахунку нам потрібно продисконтувати отримані грошові 

потоки за ставкою, в основі якої буде знаходитися вартість залучення власного 

капіталу, та додати їх згідно з формулою (2.3) (Додаток Е). Для вітчизняних 

страхових компаній у 2018 р. вона буде становити 21,63 %, тобто саме таку норму 
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прибутковості вимагатимуть пайовики власного капіталу компанії. Підходи до її 

обчислення будуть розглянуті у наступному розділі. 

Отриманий результат, а саме загальний дисконтований грошовий потік, 

визначений за формулою (2.3), необхідно ще скоригувати на дисконтовану 

постпрогнозну вартість. Це грошовий потік, який можна отримати від продажу чи 

ліквідації страхової компанії після нашого 5-річного періоду аналізу. Компанії, які 

ми аналізували, є лідерами вітчизняного страхового ринку, мають іноземних 

інвесторів, впроваджують передові інноваційні технології в покращення своїх 

бізнес-процесів. Протягом 2014-2018 рр. вони дотримувалися наступальної стратегії, 

активно інвестуючи в розроблення нових страхових продуктів, освоєння нових 

сегментів ринку, розширення своєї регіональної мережі тощо. Фінансування цих 

заходів призвело до того, що грошовий потік на власний капітал протягом 

аналізованого періоду був невеликим, незважаючи на довгострокову тенденцію до 

зростання вартості. Відповідно, що питома вага залишкової вартості у загальній 

ринковій вартості страхової компанії буде значною у порівнянні з тією вартістю, яку 

ми визначили за формулою (2.3). На наш погляд, для визначення постпрогнозної 

вартості в нашому випадку можна скористатися вартістю компанії, визначеної за 

методом чистих активів у постпрогнозний період, тобто станом на 2018 р. (див. 

табл. 2.15), та продисконтованою за коефіцієнтом, який характеризує вартість 

власного капіталу. Отримані результати вартостей компаній представлено у табл. 

2.11. 

Таблиця 2.11 

Розрахунок вартості страхової компанії методом дисконтування 

грошового потоку на власний капітал 

Страхова компанія 

Загальний 

дисконтований 

грошовий потік 

Дисконтована 

постпрогнозна 

вартість 

Вартість 

страхової 

компанії 

УНІКА 0,90 0,27 1,17 

ПЗУ Україна 1,02 0,23 1,25 

АХА Страхування 0,56 0,38 0,94 

Українська страхова група 0,20 0,18 0,38 

Княжа 0,20 0,05 0,25 

Джерело: розраховано автором на основі даних звітності страхових компаній 
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Результати підтверджують важливість постпрогнозної вартості для наших 

компаній, тому точності її обчислення потрібно приділяти значну увагу. 

«Співвідношення у загальній вартості підприємства теперішньої вартості грошових 

потоків, які прогнозується отримати протягом прогнозного періоду, та вартості 

реверсії залежить від обраної стратегії розвитку компанії» [331, с. 199]. При 

наступальній стратегії розвитку питома вага вартості реверсії буде значною за 

рахунок великих вкладень у прогнозний період, а при захисній – буде набагато 

меншою за рахунок мінімізації інвестиційних вкладень та максимізації грошових 

потоків у прогнозний період. 

Підходи щодо визначення вартості залучення власного капіталу будуть нами 

розглянуті у наступному розділі. 

Порівняльний підхід до оцінювання компанії передбачає можливість 

використання: 

 методу ринку капіталу; 

 методу угод; 

 методу галузевих коефіцієнтів. 

Як правило, цей підхід є привабливим для оцінювання «закритих» компаній, 

тобто тих, які створені не у формі публічних акціонерних товариств або акції яких 

не мають відповідного обігу на фондовому ринку. Особливо це актуально для 

більшості вітчизняних страхових компаній, які по своїй суті є «закритими». У цій 

ситуації підшукується компанія-аналог схожа на компанію, яку потрібно оцінити, 

акції якої обертаються на фондовому ринку й мають відповідну ринкову вартість. 

На основі співвідношення цієї вартості та показників результативності компанії-

аналога розраховуються відповідні коефіцієнти, які переносяться на компанію, що 

оцінюється, та коригуються відповідно до її показників результативності. 

Метод ринку капіталу заснований на тому, щоб оцінити вартість компанії, 

виходячи з реальних цін на акції публічних акціонерних товариств, що склалися на 

фондовому ринку. Це означає, що потрібно знайти схожу страхову компанію у 

формі акціонерного товариства, акції якої знаходяться в обігу на біржовому або 

позабіржовому фондовому ринку та є ліквідними. С.В. Валдайцев [92, с. 84] 
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відмічає, що підбір схожої компанії має відповідати певним критеріям. Для 

страховиків такими критеріями будуть спеціалізація, розмір компанії, частка 

страхового ринку, стадія життєвого циклу, місцезнаходження, структура власного й 

залученого капіталу тощо. На основі інформації про компанію-аналог 

розраховуються коефіцієнти, які будуть називатися мультиплікаторами: ціна/чиста 

балансова вартість, ціна/прибуток, ціна/грошовий потік. Загальна ідея методу 

зводиться до оцінювання сьогоднішньої або прогнозованої майбутньої ринкової 

вартості страхової компанії за аналогією з ринковою вартістю компаній, акції яких 

котируються на фондовому ринку (як правило, відкритиx акціонерниx товариств), за 

якими вже було пораховано відповідні мультиплікатори. Використовується 

переважно для оцінювання неконтрольного пакета акцій, у зворотному разі – 

потрібно враховувати «премію за контроль». Єдиним обмеженням цього методу є 

необхідність функціонування ефективного фондового ринку, чого в Україні на 

сучасному етапі немає. Крім того, як ми вже зазначали, кількість страховиків у 

формі публічних акціонерних товариств є невеликою, навіть компанії-лідери ринку 

створюються у формі приватних акціонерних або товариств з додатковою 

відповідальністю. 

Серед найбільш розповсюджених мультиплікаторів вартості компаній можна 

виділити «вартість/EBITDA», «вартість/EBIT», «ціна/прибуток» (price-earnings ratio, 

P/E), «ціна/балансова вартість» і «ціна/обсяг продажів». Перші два коефіцієнти 

важко застосувати до страхових компаній, оскільки виникає та ж сама проблема, яку 

ми розглядали вище в рамках моделі дисконтування грошових потоків, оскільки 

важко оцінити і вартість, і операційний прибуток страховика. Тому більш доцільним 

є використання мультиплікаторів власного капіталу. 

Мультиплікатор P/E для страхових компаній визначається аналогічно як і для 

інших компаній та є співвідношенням ціни однієї акції до прибутку, що припадає на 

одну акцію. «Це функція трьох змінних: очікуваних темпів зростання прибутку, 

коефіцієнта виплат і вартості залучення власного капіталу» [125, с. 795]. Іншими 

словами страхова компанія з вищими очікуваними темпами зростання прибутку, 

більшим коефіцієнтом виплат і нижчою вартістю залучення власного капіталу 
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матиме вищий показник P/E. Ми погоджуємося з твердженням І.Б. Івасіва [151, с. 

101-102], що у розрахунку даного показника не враховується ризик, який як у 

банківському, так і в страховому бізнесі відіграє вирішальну роль в оцінці 

майбутньої діяльності. У короткострокову періоді P/E може зростати, але у 

довгостроковому періоді вартість може зменшитися, якщо зростання відбувалося за 

рахунок погіршення якості страхового портфеля. Наприклад, зростання обсягів 

автотранспортного страхування у страховому портфелі спочатку веде до збільшення 

отриманих страхових премій, але з часом необхідність здійснення виплат 

призводить до суттєвого зменшення величини прибутку і, як результат, до 

зменшення вартості компанії. Тому ми вважаємо, що при порівнянні компаній-

аналогів потрібно обов’язково враховувати подібність величини та структури 

страхового портфеля. Також потрібно пам’ятати про те, що страхові компанії 

повинні формувати страхові резерви для забезпечення майбутніх виплат, а це 

зменшує величину майбутнього доходу та впливає на фактичне значення 

мультиплікатора P/E. Тому компанії, які проводять більш консервативну політику 

щодо формування таких резервів (формують обов’язкові та додаткові резерви, 

використовують більш точні методи їх розрахунку тощо), будуть отримувати 

менший прибуток і мати більше значення мультиплікатора P/E, у той час як 

компанії, що здійснюють менш консервативно політику, отримуватимуть більший 

прибуток і матимуть менший мультиплікатор P/E. 

Іншим мультиплікатором, що може використовуватися у страховому бізнесі, є 

P/BV, який розраховується шляхом співвідношення ціни однієї акції до балансової 

вартості власного капіталу, що припадає на 1 акцію. Цей показник залежить від тих 

змінних, що й P/E, а також від прибутковості капіталу. Причому А. Дамодаран [125, 

с. 798-799] наголошує на тому, що взаємозв’язок між P/BV та прибутковістю 

капіталу для компаній, які надають фінансові послуги, є найсильнішим серед всіх 

інших компаній. Це пояснюється близькістю значень балансової та ринкової 

вартості власного капіталу для страхових компаній. З іншого боку, цей 

мультиплікатор зазнає впливу наявного ризику страхової компанії. Компанії, які 

проводять більш ризикову політику при будь-якій дохідності капіталу, матимуть 
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менше значення цього мультиплікатора і навпаки. Тобто P/BV, враховуючи 

величини одночасно і ризику, і прибутковості, є більш оптимальним для страхового 

бізнесу. 

Ще один мультиплікатор P/S розраховується як співвідношення ринкової 

вартості власного капіталу та обсягу продажів. У табл. 2.12 наведено результати 

розрахунку мультиплікаторів для найбільших страхових компаній світу на основі 

даних Додатків Г та Є. 

Таблиця 2.12 

Основні мультиплікатори найбільших страхових компаній світу 

за 2019 р. 

Компанія P/E P/BV P/S Активи/Капіталізація 

Ping An Insurance Group 13,51 2,72 1,45 4,72 

Allianz 11,63 1,46 0,86 10,36 

MetLife 8,51 0,82 0,65 15,96 

AXA Group 28,91 0,89 0,46 16,27 

China Life Insurance 60,11 10,61 1,16 4,16 

Japan Post Holdings 10,35 0,46 0,38 58,87 

Zurich Insurance Group 12,89 1,58 1,02 7,84 

Generali Group 11,15 1,12 0,33 19,55 

Munich Re 13,44 1,20 0,58 8,58 

Dai-ichi Life Insurance 5,83 1,09 0,29 30,14 

MS&AD Insurance 8,57 1,26 0,39 11,48 

Tokio Marine Holdings 11,55 2,11 0,75 5,92 

CNP Assurances 10,31 0,81 0,35 27,30 

Swiss Re 75,62 1,09 0,82 6,60 

Talanx 12,42 1,03 0,25 17,39 

Джерело: розраховано автором на основі [401-402] 

Метод угод схожий до попереднього, але для порівняння та розрахунку 

мультиплікаторів беруться дані не з котирувань акцій на фондовому ринку, а з 

продажу контрольних пакетів акцій компаній або про продажі компаній цілком, 

наприклад, при поглинаннях або злиттях. Включає аналіз мультиплікаторів. У 

Додатку Ж наведено інформацію про найбільші такі угоди за останні 5 років на 

теренах України та світу. У табл. 2.13 виокремлено інформацію про найбільші угоди 

за 2018 рік. 
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Таблиця 2.13 

Найбільші угоди щодо злиття-поглинання у світі у 2018 р. 

Покупець Сума угоди, млрд дол. США Об’єкт злиття/ поглинання 

CVS 69,0 Aetna 

AXA 15,3 XL Group 

AIG 5,6 Validus 

Pheonix Group 3,2 Standard Life Aberdeen 

Axis Capital 0,5 Novae 

Джерело: [408] 

Щодо 2019 р., то «загальна сума M&A угод на глобальному ринку 

страхування в 3-му кварталі 2019 р. зросла на 51 % до 15,2 млрд дол. США» [199]. 

На найбільші 5 угод прийшлося 65,5 % або 9,93 млрд дол. США загальної вартості, 

серед них можна виділити придбання Prudential Financial страховика Assurance IQ за 

3,5 млрд дол. США та купівлю групою FWD компанії зі страхування життя SCB Life 

Assurance Public за 3,0 млрд дол. США. Аналіз угод у Додатку Ж показав, що 

більшість угод, які здійснюються в Україні, є непрозорими, детальну інформацію 

про їх здійснення знайти майже неможливо. До найбільших угод на вітчизняному 

ринку загального страхування можна віднести купівлю-продаж таких компаній, як 

АХА Страхування, ІНГО Україна, Провідна, Універсальна, Allianz Україна, Альфа 

Страхування та QBE Україна, на ринку страхування життя – Ейгон Лайф Україна. В 

переважній більшості компанії купувалися іноземними інвесторами (Fairfax 

Financial Holdings Limited Group LTD, Allianz Holding eins GMBH та Euroins 

Insurance Group AD). Канадський фінансовий холдинг Fairfax за п’ять років увійшов 

у капітал відразу трьох вітчизняних страховиків. Варто також відміти зацікавленість 

у страховому бізнесі вітчизняних інвесторів: Олександра Ярославського і Сергія 

Тігіпка, які через свої кіпрські структури придбали ІНГО Україна та Ейгон Лайф 

Україна відповідно. Ще дві великі угоди купівлі-продажу такими назвати не 

можливо, оскільки акціонер там змінився лише номінально (Провідна та Альфа 

Страхування). Ці операції пов’язані з приведенням резидентності акціонерів 

страхових компаній до вимог чинного законодавства, а саме неможливості ними 

бути інвесторів країни-агресора. Загалом варто відмітити низьку ділову активність 

на ринку купівлі-продажу страхових компаній протягом останніх п’яти років, що 
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можна пояснити складною загальноекономічною та політичною ситуацією в країні, 

яка погіршує умови функціонування і так нетранспарентного страхового ринку. 

Відповідно застосовувати метод угод доволі складно, на відміну від 

розвинутих країн, де такі угоди укладаються прозоро і більшість інформації про їх 

деталі відомі ринку. Єдиним нещодавнім прикладом угоди щодо купівлі-продажу 

вітчизняної страхової компанії, де експертами орієнтовно визначено її вартість, є 

АХА Страхування. Компанія була продана у 2018 р. французькою групою «АХА» 

канадському фінансовому холдингу Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD. За 

оцінками експертів 26 193 416 акцій номіналом 10 грн було продано за ціною 0,62 

дол. США за 1 акцію за курсом НБУ 16,55 грн за 1 дол. США. Відповідно до цієї 

інформації АХА Страхування оцінили у 268,77 млн грн, що, на наш погляд, є досить 

низькою ціною, як для компанії – одного з лідерів вітчизняного страхового ринку. 

Власний капітал компанії перевищував ціну продажу на 220,31 млн грн, активи – 

більше, ніж у 7 разів, страхові резерви – більше, ніж у 4 рази, валові страхові премії 

– більше, ніж у 7 разів. Компанія за 2018 р. згенерувала один з найбільших 

грошових потоків серед компаній ТОП-10 у розмірі 150,89 млн грн та отримала 

найбільший чистий прибуток у розмірі 69,89 млн грн. Пояснити таку ситуацію 

можна лише поганим станом сучасної кон’юнктури ринку купівлі-продажу 

страхових компаній та низьким рівнем зацікавленості іноземних інвесторів у ньому. 

Французька корпорація «АХА» уже декілька років шукала покупця на свою дочірню 

структуру в Україні через глобальну трансформацію стратегії розвитку та 

зосередження своєї діяльності лише на найбільш прибуткових ринках, до яких 

вітчизняний не відносився. За 2018 р. материнська структура в цілому по світу 

отримала прибуток, величиною 2,5 млрд дол. США, тоді як вклад української 

дочірньої компанії в цей результат склав лише близько 2,5 млн дол. США або 0,1 %. 

Тим менше ця угода є єдиним прикладом, яким можна скористатися для 

застосування методу угод на практиці для розрахунку вартості компаній-аналогів. 

Для визначення відповідних мультиплікаторів ми використали наступні показники, 

які характеризують діяльність АХА Страхування: активи, власний капітал, страхові 

резерви, страхові премії, Cash Flow, NOPAT, EBIT, EBITDA тощо. Отримані 
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мультиплікатори були перемножені на відповідні показники діяльності дев’яти 

інших компаній із ТОП-10, які за специфікою діяльності, величиною, структурою 

страхового портфеля є співставними з АХА Страхування. У результаті ми отримали 

значення вартостей компаній за вісьмома показниками, на основі яких визначили 

середню вартість як середньоарифметичне. Узагальнити алгоритм розрахунку 

можна наступною формулою: 

,                                                   (2.4) 

де  – середня вартість страхової компанії за методом угод;  – 

мультиплікатор, визначений шляхом співвідношення  показника до оціночної 

вартості страхової компанії-аналога, стосовно якої була здійснена угода купівлі-

продажу;  – показник, який характеризує діяльність компанії і за яким 

відбувається порівняння зі страховиком-аналогом;  – кількість мультиплікаторів, 

використаних при розрахунку. 

Єдиний принцип якого ми дотримувалися при розрахунках полягає у тому, що 

від’ємний показник діяльності не може створювати від’ємну вартість. Тобто така 

вартість не враховувалася при визначенні середньої. Результати проведених 

розрахунків представлено у табл. 2.14. 

Здійснені розрахунки підтверджують висновки, які були зроблені вище, про 

складність використання таких мультиплікаторів, як «вартість/EBITDA», 

«вартість/EBIT», оскільки не просто виникають складнощі при їх розрахунку в 

страхових компаніях, але й у багатьох випадках показники прибутку можуть 

приймати від’ємні значення. У той час як мультиплікатори «ціна/балансова 

вартість», «ціна/обсяг продажів» є більш придатними та інформативними. Тільки 

обсяг продажів ми пропонуємо замінити на обсяг валових страхових премій, а також 

використати новий специфічний мультиплікатор «ціна/страхові резерви». 

Аналіз показників діяльності страхових компаній показав, що, окрім прибутку, 

у багатьох компаніях від’ємне значення показав і такий показник, як чистий 

грошовий потік. Це також підтверджує складність використання цього показника 

при розрахунку вартості як за допомогою порівняльного чи ринкового, так і 
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доходного підходу. Тому нами була обґрунтована необхідність використання при 

доходному підході саме грошового потоку на власний капітал, а не будь-якого 

іншого варіанту грошового потоку. 

Таблиця 2.14 

Оцінка середньої вартості страхових компаній за методом угод у 2018 р.  

Показники 

А
Х

А
 С

т
р

а
х
у

в
а

н
н

я
 

У
Н

ІК
А

 

А
р

се
н

а
л

 

С
т
р

а
х
у

в
а

н
н

я
 

П
З

У
 У

к
р

а
їн

а
 

С
Г

 Т
А

С
 

ІН
Г

О
 У

к
р

а
їн

а
 

А
С

К
А

 

У
к

р
а

їн
сь

к
а

 

ст
р

а
х
о

в
а

 г
р

у
п

а
 

У
н

ів
ер

са
л

ь
н

а
 

К
н

я
ж

а
 

Активи 1932,70 3374,47 1604,58 2188,34 1606,30 1843,09 894,01 1001,21 908,17 831,32 

Власний 

капітал 
489,08 430,79 343,68 341,04 450,73 639,85 195,33 308,36 268,09 150,65 

Страхові 

резерви 
1096,43 1780,28 812,59 1277,62 1078,64 934,50 517,20 611,30 476,31 488,98 

Валові страхові 

премії 
1891,48 2041,62 1886,71 1516,95 1387,74 1213,99 1000,80 951,80 826,33 600,69 

Чистий рух 

грошових 

коштів 

150,89 61,01 -41,18 47,15 64,30 -40,97 -18,58 -93,89 142,52 164,61 

Прибуток від 

операційної 

діяльності 

62,31 -40,93 65,41 -20,09 -93,51 2,01 24,77 9,54 2,64 -81,22 

Прибуток до 

оподаткування 
129,92 40,53 73,41 40,06 41,93 65,98 32,50 69,16 21,57 -33,22 

Чистий 

прибуток 
69,89 25,15 8,06 44,69 4,15 24,77 2,89 34,58 -3,36 -51,33 

Оціночна 

вартість 
268,72 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Середня 

вартість 
Х 245,97 192,04 194,17 164,27 178,56 97,98 130,14 116,81 139,37 

Джерело: розраховано автором за даними звітності страхових компаній 

На наш погляд, розрахунок саме середньої вартості компаній показав свою 

доцільність на відміну від використання вартостей, розрахованих лише за окремими 

мультиплікаторами. Показники, які характеризують діяльність страхових компаній, 

є дуже мінливими. Наприклад, компанії Арсенал Страхування, ІНГО Україна, 

АСКА та УСГ зібрали приблизно по 1 млрд грн премій та отримали позитивні 

значення прибутку, але при цьому мали від’ємні чисті грошові потоки. Компанія 

УНІКА отримала збиток від операційної діяльності в розмірі майже 41 млн грн, але 

згенерувала позитивний чистий грошовий потік у розмірі 61 млн грн. Тобто 

сподіватися на використання окремого кращого мультиплікатора не приходиться. А 

ось застосування багатьох або певної системи мультиплікаторів (у нашому випадку 

їх було 8) дає можливість здійснювати бульш ґрунтовний аналіз. По-перше, не 
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враховувати ті мультиплікатори, за якими показники мають від’ємні значення. По-

друге, наочно бачити, які саме мультиплікатори вносять найбільший або найменший 

вклад у значення середньої вартості компанії. Це дає можливість приймати рішення 

про перегляд системи мультиплікаторів залежно від поставлених цілей при 

оцінюванні або трансформувати її індивідуально під кожну компанію залежно від її 

значень показників діяльності. По-третє, залежно від пріоритетності 

мультиплікаторів можна розраховувати не середню, а середньозважену вартість 

компанії, здійснюючи певне їх ранжування. По-четверте, середня вартість, 

розрахована одночасно з врахуванням багатьох мультиплікаторів, дає більш 

адекватне значення загальної вартості, скориговане фактично на багато 

визначальних при її діяльності показників. 

Ще одним цікавим висновком з аналізу табл. 2.14 є те, що середня вартість 

компанії не обов’язково залежить тільки від кількісних величин, що характеризують 

обсяги її діяльності. Важливими є і якісні показники, що характеризують 

результативність компанії. Тому компанія Княжа, володіючи найменшими 

активами, найменшим власним капіталом та збираючи найменше страхових премій 

серед ТОП-10, має не найнижчу вартість, випереджаючи за цим показником такі 

компанії, як АСКА, Універсальна та УСГ, які генерують або від’ємні грошові 

потоки або отримують збитки. 

Важливим є введення до системи мультиплікаторів такого показника, як 

«ціна/страхові резерви». Його вклад у середнє значення вартості компанії є одним з 

найбільших, тобто підтверджуючи безпосередню залежність вартості компанії від 

величини та вартості її страхових резервів. Сформовані страхові резерви є основним 

капіталом будь-якої страхової компанії. Чим більшим є такий капітал, тим більшою 

є вартість страхової компанії (це підтверджує аналіз відповідних показників табл. 

2.14). 

Метод галузевих коефіцієнтів припускає використання співвідношень або 

показників, заснованих на даних про продажі компаній по галузям і відображають їх 

конкретну специфіку. Галузеві коефіцієнти розраховуються спеціальними 

дослідними інститутами на основі тривалих статистичних спостережень за ціною 
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продажу підприємств і їх найважливішими виробничо-фінансовими 

характеристиками. 

О.Г. Мендрул [213, с. 96-97] наводить низку найвідоміших співвідношень між 

вартістю та показниками діяльності компаній (за результатами продажу на активних 

західних ринках), серед яких зокрема пропонується оцінювати вартість страхової 

компанії у розмірі 1-2 річних обсягів отриманих страхових премій. А.А. Супрун 

[320], також оцінюючи зарубіжну практику, наводить дещо інше значення 

співвідношення між вартістю компанії та обсягом премій, а саме 0,8, при цьому 

уточнюючи, що для України воно має бути більшим у 2,5-3,75 рази. Тобто вартість 

вітчизняної компанії має складати 2-3 річних обсяги страхових премій. 

Ми також здійснили розрахунок співвідношення між вартістю компанії та 

обсягом отриманих нею страхових премій на основі даних страхових компаній, що 

входять до списку Forbes Global 2000 (Додаток Є) за останні декілька років і 

отримали такі значення: 

 компанії, що здійснюють багатогалузеве страхування – діапазон коливань 

знаходиться у межах 0,18 - 2,72, середнє значення становить 0,85; 

 компанії, що здійснюють страхування життя та здоров’я – діапазон 

коливань знаходиться у межах 0,26 - 3,09, середнє значення становить 0,92; 

 компанії, що здійснюють страхування майна та від нещасних випадків – 

діапазон коливань знаходиться у межах 0,23 - 2,69, середнє значення становить 1,15. 

Результати розрахунків показали досить наближені значення, не зважаючи на 

спеціалізацію страхових компаній. Загалом можна зробити висновок, що діапазон 

коливань знаходиться у межах 0,18 - 3,09, середнє значення становить 0,85 - 1,15. 

Оскільки в Україні немає такого розподілу страхових компаній, як це пропонує 

Forbes Global 2000, то ми пропонуємо використовувати діапазон середніх значень, 

тим паче, що він приблизно відповідає цифрам, наведеними вищезазначеними 

дослідниками. Розрахунок вартості п’яти страхових компаній методом галузевих 

коефіцієнтів наведено у табл. 2.16. Варто відзначити, що галузевий коефіцієнт або 

інакше кажучи мультиплікатор «вартість/валова страхові премії», нами був 

розрахований для найбільших страхових корпорацій світу, які є публічними та акції 
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яких перебувають в обігу на провідних фондових ринках світу. Тому безпосередньо 

застосовувати отримане значення для вітчизняних компаній, які є закритими та акції 

яких ніде не обертаються, буде не правильним. Це значення потребує певного 

коригування, підходи до якого ми розглянемо у наступних розділах. 

І метод угод, і метод галузевих коефіцієнтів є модифікаціями методу ринку 

капіталу. Алгоритм розрахунків та побудови відповідних мультиплікаторів є 

схожим, вирізняється тільки інформація, яка використовується. 

Витратний підхід ґрунтується на принципі заміщення: актив коштує не 

більше, ніж склали б витрати на заміщення всіх його складових частин. Цей підхід 

реалізується за допомогою методу накопичення активів, що передбачає оцінювання 

компанії за сумою ринкової або ліквідаційної, але не балансової, вартості її активів 

за вирахуванням сукупної кредиторської заборгованості на момент її оцінювання. 

Інакше кажучи, відповідно до «ідеології» цього методу, компанія, що оцінюється 

вартує стільки, скільки коштує її майно (за вирахуванням заборгованості компанії) 

[92, с. 97]. 

Таблиця 2.15 

Оцінка вартості провідних страхових компаній України за методом 

розрахунку чистих активів у 2018 р. (млрд грн) 

Компанія 
Загальна сума 

активів 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

Чисті 

активи 

УНІКА 3,37 1,78 1,16 0,43 

ПЗУ Україна 2,19 1,28 0,57 0,34 

АХА Страхування 1,93 1,36 0,09 0,48 

Українська страхова 

група 
1,00 0,61 0,08 0,31 

Княжа 0,83 0,49 0,19 0,15 

Джерело: розраховано автором за даними страхових компаній [145; 280; 281; 349; 350] 

Метод накопичення активів є найбільш адекватним для оцінювання компаній, 

які ліквідуються, оскільки лише в такому разі для інвестора, який купує компанію, її 

вартість буде полягати у виручці від продажу всіх активів. Якщо процес продажу 

активів буде здійснюватися в необмежені строки часу, то слід розраховувати на 

отримання їх ринкової вартості. Якщо строки будуть обмеженими, тобто потрібно 
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буде здійснювати терміновий продаж активів, то слід враховувати їх за 

ліквідаційною вартістю. 

Для страхових компаній виникає проблема оцінювання фактично величини 

страхового портфеля, тобто діючих на певний момент часу договорів страхування, 

від яких потрібно відняти суму очікуваних майбутніх виплат, а також інших 

зобов’язань, щоб визначити вартість власного капіталу такої компанії. Одним із 

підходів може бути визначення вартості передачі страхового портфеля іншому 

страховику. Таке оцінювання повинно враховувати структуру сформованого 

страхового портфеля, асортимент страхових продуктів, строки виконання 

зобов’язань, ймовірність настання страхових випадків та середній розмір збитку. 

Основними недоліками цього підходу є складність розрахунку вартості 

страхового портфеля, не врахування вартості нематеріальних активів, а також 

перспектив щодо можливості у майбутньому генерувати грошові потоки. 

Аналіз підходів, методів та моделей оцінювання показав, що для страхових 

компаній доцільно застосовувати методи всіх трьох підходів залежно від стадії їх 

життєвого циклу (табл. 2.16). 

Система оцінювання вартості страхової компанії є досить складною, включає 

в себе багато елементів та етапів, яких потрібно дотримуватися та враховувати. 

Вони можуть бути загальними, тобто схожими до аналогічних елементів інших 

суб’єктів господарювання, та специфічними, тобто унікальними, притаманними 

тільки страховій компанії. В будь-якому разі всі елементи та етапи потрібно 

розглядати крізь призму специфіки страхового бізнесу. Вище ми їх вже визначили. 

Це і фактори формування вартості, і економічні інтереси стейкхолдерів, і принципи 

оцінювання, і види вартостей тощо. 

Аналіз отриманих результатів показав їх велику варіативність залежно від 

підходу та методу, що використовується для визначення вартості страхової 

компанії. Якщо для компаній УСГ та Княжа різниця між вартостями є більш-менш 

прийнятною (0,31-0,67 та 0,15-0,38 млрд грн відповідно), то для інших трьох 

УНІКА, ПЗУ Україна та АХА Страхування вона є дуже великою (0,43-1,30, 0,34-

1,25 та 0,48-1,46 млрд грн відповідно). Величина відмінностей між окремими 
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вартостями можна сягати від 2 до 4 разів, тим самим абсолютно нівелюючи 

можливість їх порівняння або використання одного з методів. 

Таблиця 2.16 

Вартість провідних страхових компаній України у 2018 р. (млрд грн) 

Компанія 

Метод 

дисконтування 

грошового потоку на 

власний капітал 

Метод чистих 

активів 

Метод 

галузевих 

коефіцієнтів 

УНІКА 1,17 0,43 1,30 

ПЗУ Україна 1,25 0,34 0,64 

АХА Страхування 0,94 0,48 1,46 

Українська страхова група 0,38 0,31 0,67 

Княжа 0,25 0,15 0,38 

Джерело: розраховано автором за даними страхових компаній [145; 280; 281; 349; 350] 

Крім цього, аналіз сутності та особливостей різних підходів, методів та 

моделей оцінювання показав, що для страхових компаній не можливо вибрати лише 

один оптимальний варіант. Кожна модель потребуж певних коригувань для 

врахування специфіки діяльності страхових компаній та обмежених можливостей 

щодо отримання тієї чи іншої інформації, необхідної для розрахунків. Кожен підхід 

та метод має свої переваги та недоліки щодо їх застосування та складності 

розрахунків, можливості здійснювати прогнозування, враховувати ризики, 

кон’юнктуру ринків, використання ретроспективної або проспективної інформації 

тощо. Об’єктивно не можливо обрати єдиний метод, який був би оптимальним для 

оцінювання вартості страхової компанії. 

Отже, для визначення вартості компанії не потрібно зосереджуватися на 

одному методі чи моделі, враховуючи, що кожен з них має свої переваги та 

недоліки, а також застосування кожного з них дає дуже різні результати, які важко 

потім між собою порівнювати. Ми вже вище обґрунтовували переваги визначення 

так званої середньої вартості для ринкового підходу. Ті ж самі переваги дає 

одночасне поєднання різних підходів, методів та моделей в один комплексний 

підхід, який дасть змогу врахувати всі особливості та переваги, нівелювавши всі 

недоліки. Для визначення підсумкової вартості страховика запропоновано 

враховувати результати, отримані за кожним з методів, застосовуючи такі вагові 

коефіцієнти: для дохідного підходу – 50 %, для порівняльного – 25 %, для 
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витратного – 25 %. Система вагових коефіцієнтів є загальною, вона може 

коригуватися залежно від специфіки компанії або даних, які використовуються при 

розрахунках. Конкретні значення цих коефіцієнтів можна пояснити наступним: 

 дохідний підхід є найбільш презентативним, він враховує конкретні 

показники розвитку страхової компанії, її можливість генерувати грошові потоки у 

прогнозному періоді, а також вартість реверсіїї у постпрогнозному, відображає 

результати проспективного аналізу тощо. Вага цього підходу має бути більшою за 

вагу інших двох. Найбільш простим буде припущення про те, що вага цього підходу 

має бути не менше за вагу двох інших підходів разом узятих; 

 ринковий та витратний підходи орієнтовані або на теперішній стан справ у 

компанії, або на її минулі досягнення, тобто відображають результати 

ретроспективного аналізу. Це не є поганим, просто це зменшує цінність результатів, 

отриманих за цими підходами. Визначити важливість одного з них складно, тому 

найпростішим припущенням буде їх значення врівноважити. 

В результаті наших припущень отримуємо наступну формулу визначення 

вартості страхової компанії: 

,                                                                                                                                        (2.5) 

де ЗВСК – залишкова вартість страхової компанії, яку пропонується визначати 

на основі методу чистих активів; t – строк прогнозного періоду, від 1 до n років; m – 

кількість мультиплікаторів від 1 до l, які використовуються для визначення 

середньої вартості за ринковим підходом;  – мультиплікатор за m-цільовим 

показником;  – m-цільовий показник; Нетто-активи – вартість, розрахована за 

методом чистих активів. 

Використання формули (2.5) дасть можливість розраховувати 

середньозважену вартість страхової компанії за допомогою всіх трьох підходів 

оцінювання, підставляючи різні методи та моделі або навіть їх комбінації залежно 

від стадії життєвого циклу компанії. Не за всіма вітчизняними страховиками можна 
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отримати точну та детальну інформацію, необхідну для використання її кожним з 

підходів. Найбільш зручним з точки зору простоти та можливості його щоденного 

використання є порівняльний підхід. Проте його потрібно застосовувати з іншими 

підходами. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що нами було структуровано систему 

оцінювання вартості для страхових компаній, яка складається як із загальних 

елементів системи, прийнятних для всіх компаній, так із специфічних, які повинні 

врахувати особливості діяльності страхових компаній. Виокремлено та 

охарактеризовано дві групи принципів оцінювання вартості страхової компанії. 

Здійснено порівняльний аналіз підходів та методів до оцінювання вартості страхової 

компанії. Модифіковано підходи до окремих методів, а саме, дисконтованих 

грошових потоків, угод, галузевих коефіцієнтів, виокремлено нові мультиплікатори 

та запропоновано їх коригування з врахуванням особливостей діяльності страхових 

компаній. Обгрунтовано необхідність розраховувати середньозважену вартість 

страхової компанії за допомогою всіх трьох підходів оцінювання, підставляючи 

різні методи та моделі або навіть їх комбінації залежно від стадії життєвого циклу 

компанії. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Детальний аналіз особливостей діяльності страхових компаній дав 

можливість поділити їх на дві групи: особливості, породжені специфікою 

страхування загалом як важливого елементу перерозподільних відносин, та 

особливості, породжені специфікою організації діяльності компанії. Такий поділ є 

досить умовним, оскільки друга група особливостей опосередковано породжується 

першою, проте він розмежовує особливості на ті, які є об’єктивними, та ті, які 

носять суб’єктивний характер. Перша група особливостей не може бути змінена 

волею менеджменту компанії, ці особливості лише можна враховувати при 

управлінні страховою компанією, зокрема, при визначенні стратегічної мети 

відповідного управління. На другу групу особливостей керівництво страховика 
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опосередковано впливає, тим самим пристосовуючи до свого бачення розвитку 

компанії. 

2. Структуровано систему вартісно-орієнтованого менеджменту в страхових 

компаніях, яка включає такі елементи: керуючу й керовану системи, методи, функції 

та принципи впливу першої на другу, а також кінцеву мету й конкретні завдання 

управління. Величина вартості страховика одночасно виступає і результатом, і 

мірилом його діяльності, і об’єктом, на який здійснюють вплив суб’єкти управління, 

і метою управління компанією. Управління здійснюється на основі вартості для 

збільшення цієї вартості. Менеджери повинні управляти страховими компаніями, 

враховуючи інтереси всіх зацікавлених сторін, а також відстоювати соціальні 

інтереси, такі як захист інтересів споживачів страхових послуг, підвищення 

страхової грамотності, захист навколишнього середовища тощо. Збільшення 

вартості призводить до задоволення потреб всіх стейкхолдерів. 

3. Побудовано структурно-логічну модель управління страховою компанією, 

яка включає всі необхідні елементи: керуючу й керовану системи, методи, функції 

та принципи впливу першої на другу, а також кінцеву мету й конкретні завдання 

управління. Деякі елементи цієї моделі є загальними, оскільки в управлінні 

страховою компанією та іншими підприємницькими структурами є багато 

подібного, а окремі – є специфічними, враховуючи ті особливості, які притаманні 

страхуванню як виду підприємницької діяльності. 

4. Визначено основні переваги та недоліки використання вартісного підходу 

в страховому бізнесі. Перехід на управління, орієнтоване на створення вартості, 

передбачає не просто зміну підходів або інструментів управління, воно потребує 

повної зміни філософії управління страховою компанією, формування нового 

способу мислення менеджменту, перебудови організаційної структури страховика, 

впровадження нової системи мотивації персоналу, а також розроблення системи 

показників, що дадуть змогу вимірювати вартість компанії. 

5. Виявлено, що вартісно-орієнтоване управління є більш притаманним 

англо-американській моделі корпоративного управління через низку причин: 

суцільну корпоратизацію економік цих країн, головну роль фондового ринку у 
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фінансуванні корпорацій, широке залучення всього суспільства безпосередньо 

(через володіння цінними паперами) або опосередковано (через інституційних 

інвесторів) до діяльності корпорацій. Значну роль у цій моделі корпоративного 

управління відіграють інституційні інвестори, серед яких страхові корпорації. Це не 

означає, що у країнах з іншими моделями управління не може впроваджуватися 

вартісно-орієнтоване управління. І західноєвропейська, і японська моделі також 

мають передумови для її впровадження. Корпорації країн з такими моделями 

можуть безпосередньо її впроваджувати або поєднувати таке впровадження з 

досягненням інших цілей. 

6. Аналіз положень основних концепцій управління вартістю компаній (А. 

Раппапорта (SHV-концепція), Стерна-Стюарта (ЕVА-концепція), А. Дамодарана, 

Коупленда-Коллера-Муріна, Т. Левіса (CVА-концепція), К. Уолша, С. Мордашова, І. 

Єгерєва, Ю. Блеха і У. Гетце) дозволив зробити такі висновки: жодна з них не 

описує повністю механізм створення вартості компанії та не пропонує показників, 

які б дозволили швидко та просто оцінити її [вартості] величину; кожна з цих 

концепцій має свої переваги та недоліки; не всі концепції є затребуваними і широко 

застосовуються на практиці в сучасних умовах розвитку фінансового ринку та ринку 

корпоративного контролю. Протягом еволюції вартісно-орієнтованого управління 

було розроблено низку різних показників, які заклали фундамент формування, 

створення та оцінювання вартості компанії: RE (чистий залишковий прибуток), EP 

(економічний прибуток), EVA, MVA, SVA, CVA, CFROI, TSR (загальна віддача 

акціонерам). Обгрунтовано,що в основі вартісно-орієнтованого управління 

страховиком має бути EVA, а інші показники можуть використовуватися як 

допоміжні для більш точного прогнозування вартості компанії на довгострокову 

перспективу. На основі аналізу результатів цих показників можна коригувати 

фінансові стратегії та плани компанії. 

7. Зазначено, що ефективність управління страховим бізнесом буде залежати 

від того, як менеджменту вдасться налагодити взаємозв’язок між елементами його 

структури (страхові послуги, страхувальники, бренд (торгова марка), бізнес-

процеси, система продажу та просування страхових послуг, корпоративні плани, 



246 
 

 

корпоративні проекти, персонал компанії). З точки зору вартісного підходу ці 

елементи та взаємозв’язок між ними набувають ще більшої ваги, оскільки від них 

буде залежати створення вартості компанії. Вони будуть визначати та прямо 

впливати на основні драйвери створення вартості, а персонал, зокрема, буде 

втілювати їх безпосередньо в діяльності страховика. Тобто управління страховим 

бізнесом має бути невід’ємною складовою загального вартісно-орієнтованого 

управління страховою компанією. 

8. Розроблено дерево факторів вартості страхової компанії. За основу 

розрахунку вартості страховика взято дисконтований грошовий потік від 

операційної діяльності. Дисконтна ставка характеризує вартість і структуру 

капіталу, який залучається страховою компанією: і власного, і залученого, і 

позикового. Грошовий потік від операційної діяльності визначається прибутком, що 

формується від цієї діяльності, та розміром інвестицій, які компанія залучає для 

забезпечення основних операцій. На прибуток здійснюють вплив обсяг отриманих 

страхових премій, операційна рентабельність продажів та величина податків. Розмір 

інвестицій, які компанія залучає для забезпечення основних операцій, пов’язаний з 

необхідністю покрити робочий капітал та витрати страхової компанії на залучення 

цього капіталу. 

9. Побудовано структурно-логічну модель оцінювання вартості страхової 

компанії, яка включає всі види забезпечення такого оцінювання та необхідні 

джерела інформації, основні складові та характеристики, алгоритм здійснення 

аналізу для оцінювання, стейкхолдерів та напрями використання результатів такого 

процесу оцінювання. Всі ці елементи є частинами єдиної системи оцінювання, що 

взаємодіють між собою. 

10. Обґрунтовано, що грошовий потік від страхового бізнесу умовно 

складається з 2 частин, одна з яких описує результативну частину діяльності 

страхової компанії – фінансовий результат від різних видів діяльності за певний 

період, а друга відображає зміну капіталу та зобов’язань протягом того ж періоду. 

Значна частка грошового потоку страхової компанії йде на формування страхових 

резервів, але вони не вилучаються з обороту та їх не можна розглядати як втрачену 
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можливість, вони інвестуються у визначені активи у встановлених законодавством 

розмірах. 

11. Визначено, що основна задача при оцінюванні вартості страхової 

компанії полягає у виборі відповідної моделі, яка допоможе найбільш повно та 

ефективно визначити її вартість. Цей вибір на практиці буде залежати від двох 

основних факторів: 1) специфіки діяльності страхової компанії як фінансової 

інституції (інверсія страхового циклу, необхідність формування страхових резервів 

та спеціалізація страхової компанії) та 2) інтересів учасників процесу оцінювання 

(як об’єкт купівлі-продажу, який буде цікавий для його продавців та майбутніх 

покупців). Для визначення підсумкової вартості страховика запропоновано 

враховувати результати, отримані за кожним з методів, застосовуючи такі вагові 

коефіцієнти: для дохідного підходу – 50 %, для порівняльного – 25 %, для 

витратного – 25 %. 

Основні результати цього розділу опубліковані в наукових працях автора [23; 

27; 33; 35; 37; 46; 48; 51; 55; 59; 68; 70; 72; 154]. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ 

 

3.1. Сутність капіталу та його вплив на вартість страхової компанії 

 

Підґрунтям діяльності будь-якої страхової компанії є її капітал. Він завжди 

відіграв, відіграє і буде відігравати головну роль. Від його величини та структури 

залежить ефективність роботи страховика, спроможність вчасно та у повній мірі 

виконувати взяті на себе зобов’язання, можливість продукувати нову вартість тощо. 

Чим більший власний капітал страховика, тим більші за величиною ризики він може 

приймати на страхування і утримувати їх на власній відповідальності. Розмір всього 

капіталу страховика свідчить про його платоспроможність та майбутню фінансову 

надійність. Розмір і структура капіталу страховика безпосередньо визначають його 

вартість, а, отже, вартість всієї компанії. Тому капітал компанії повинен постійно 

перебувати в полі зору її менеджменту і власників. 

Окремі аспекти проблеми капіталу страхових компаній і пошуку шляхів його 

ефективного функціонування висвітлені в роботах низки українських вчених – 

В.Г. Баранової, О.О. Гаманкової, Н.М. Добоша, Н.Г. Нагайчук, Л.М. Чиж, 

О.В. Шевчук та ін., а також зарубіжних – Д. Бланда, Ф. Мишкіна, Л.О. Орланюк-

Малицької, Дж. Д. Хемптона та ін. Незважаючи на велику кількість дослідників, які 

в тій чи іншій мірі займалися питанням визначення сутності капіталу страхових 

компаній, залишається дуже багато проблем з визначенням його структури та 

вартості окремих складових. Теоретичні напрацювання дослідників не завжди 

відповідають підходам, які застосовуються в страховому бізнесі. 

Для подальшого дослідження проблем капіталу страхової компанії потрібно 

визначитися з економічною сутністю капіталу загалом. Нині існує багато різних 

підходів до розуміння та трактування цієї категорії. 

Протягом існування економічної науки переважна більшість дослідників 

зосереджувала свою увагу на з’ясуванні сутності цієї категорії та її ролі в 
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суспільному відтворенні. Слово «капітал» походить від латинського «capitalis», що 

означає основний, головний. В роботах перших дослідників капітал розглядався як 

основне багатство, основне майно. Згодом капітал почали трактувати як засоби 

виробництва або як працю, уречевлену в цих засобах виробництва. Цікаве 

визначення запропонував англійський вчений Дж.С. Мілль [219], який визначив 

капітал як джерело вартості, а прибуток – як продукт функціонування капіталу. 

Системне дослідження капіталу здійснив К. Маркс. Він відкидав тлумачення 

капіталу як сукупності речей (засобів виробництва) і доводив, що капітал – це не 

річ, а певні суспільні виробничі відносини, які представлені в речах і надають їм 

специфічного суспільного характеру. Він довів, що капітал у процесі кругообігу 

набуває трьох форм – грошової, виробничої й товарної [251, с. 303]. 

Англійський вчений А. Маршалл розглядав капітал «як сукупність речей, без 

яких виробництво не могло б здійснюватися з рівною ефективністю, але які не є 

безплатними дарами природи» [209, с. 234]. 

На противагу класичному розумінню, Й. Шумпетер по своєму трактував 

капітал: «Ми визначаємо капітал як суму грошей та інших платіжних засобів, що в 

будь-який момент можуть бути надані в розпорядження підприємцеві» [380, с. 239]. 

Вагомий внесок у науковий аналіз капіталу зробив англійський економіст 

Дж.Р. Хікс, який у своїй книзі «Вартість і капітал» [359] надавав перевагу 

визначенню капіталу як «грошової вартості, відображеної на бухгалтерських 

рахунках фірми». 

До більш сучасних визначень можемо віднести трактування капіталу 

американськими вченими П. Самуельсоном та В. Нордгаузом: «Капітал (засоби 

виробництва) – це створений людиною фактор виробництва, який використовується 

впродовж тривалого часу й сам є результатом виробництва» [295, с. 67]. 

Найбільш розгорнуте визначення дав вітчизняний вчений І.О. Бланк: «Капітал 

являє собою накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у формі 

грошових коштів та реальних капітальних товарів, що залучаються його власниками 

в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою 
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отримання доходу, функціонування яких в економічній системі базується на 

ринкових принципах і пов’язане з факторами часу, ризику і ліквідності» [79, с. 17]. 

Розглянувши низку визначень категорії «капітал», можна простежити 

еволюцію її розвитку, зміну поглядів учених залежно від економічних шкіл, до яких 

вони належать, поступову трансформацію економічних систем. Велика кількість 

визначень і трактувань породила необхідність у їх систематизації, у результаті чого 

виокремлено три підходи до трактування капіталу [128-129]: матеріально-речовий 

(капітал прирівнюється до сукупності засобів і предметів праці, які призначені для 

подальшого виготовлення товарів), суспільно-економічний або марксистський 

(джерелом формування капіталу вважають додаткову вартість, утворену працею 

найманих працівників, а виробничі відносини капіталістичного суспільства 

розглядають як відносини з приводу розподілу додаткової вартості) та монетарний 

(сукупність грошових коштів, що приносять прибуток їх власнику). Причому всі три 

підходи потрібно розглядати комплексно, лише тоді можна розкрити сутність цієї 

категорії. Адже капітал є і засобами та предметами праці, і грошовими коштами як 

універсальним товаром, щодо яких виникають специфічні економічні відносини. 

Багатогранність і складність капіталу як економічної категорії суттєво 

вплинули на трактування сутності капіталу страхової компанії. Так, у класичній 

британській книзі з основ страхового бізнесу Д. Бланд зазначає: «Гроші, які 

власники пускають в справу, називаються «капітал». У бухгалтерії капітал – це 

вкладення коштів з наміром їх повернення» [311, с. 175]. Слід зазначити, що таке 

визначення є дуже загальним і не враховує специфіку діяльності страхової компанії. 

Вітчизняні вчені також ґрунтовно підходять до визначення сутності поняття 

«капітал страховика», розглядаючи водночас ще одне поняття «фінансові ресурси». 

Так, на думку О.О. Гаманкової [107, с. 26], поняття «фінансові ресурси» і «капітал» 

можна ототожнювати, оскільки перші є капіталом, представленим в грошовій формі. 

Цю думку поділяють і Л.М. Чиж [363], і частково Н.Г. Нагайчук і О.В. Шевчук [373] 

та ін. 

Ми дотримуємося погляду І.О. Бланка, що таке ототожнення не можна 

визнати коректним. По-перше, «капітал, який використовується підприємством, має 
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як грошову, так і інші форми – матеріальну і нематеріальну, які не можна 

трактувати як фінансові ресурси» [80, с. 13], по-друге, «капітал діючого 

підприємства в основній своїй масі виступає перетвореною формою певної частини 

власних фінансових ресурсів, яка була спрямована на накопичення на попередній 

стадії його розвитку (власний капітал) або характеризує обсяг залучення позикових 

коштів, інвестованих в його активи на початок періоду, що розглядається 

(позиковий капітал)» [80, с. 14]. Незважаючи на те, що капітал страховика повинен 

бути представлений переважно у вигляді фінансових ресурсів (статутний капітал 

повинен оплачуватися в грошовій формі, страхові резерви формуються за рахунок 

страхових премій), можна виділити його частину, яка знаходиться в матеріальній 

або нематеріальній формі (наприклад, основні засоби або гудвіл). Ототожнювати ці 

поняття можна тільки на етапі створення страхової компанії, коли її капітал 

фактично дорівнює статутному капіталу, внесеному в грошовій формі, але це лише 

окремий випадок. Щодо другої причини неможливості ототожнення понять, то, на 

наш погляд, вона не стосується страхових компаній. Вона більше стосується 

промислових компаній, які можуть вкладати фінансові ресурси, що є у їх 

розпорядженні, в певні проекти, у процесі реалізації яких ці ресурси 

перетворюватимуться в матеріальні або нематеріальні. Таким чином це 

перетворення породжує відмінність між фінансовими ресурсами та капіталом. 

Страхові компанії не займаються виробництвом. Вони, будучи фінансовими 

посередниками, мають справу з фінансовими ресурсами своїх клієнтів. Вони їх 

акумулюють, зберігають та примножують, інвестуючи в ліквідні активи (переважно 

фінансові інструменти), повертають окремим клієнтам, які зазнали збитків, у 

більшому розмірі. Ці ресурси постійно перебувають у обороті страхової компанії, 

приносячи прибуток або від страхової діяльності, або від інвестиційної. 

Варто також пам’ятати, що капіталом можуть бути тільки ті фінансові 

ресурси, які спрямовані в оборот і безпосередньо використовуються страховою 

компанією для отримання прибутку, тобто вартість яких самозростає. Взаємозв’язок 

між капіталом і фінансовими ресурсами узагальнено нами на рис. 3.1. 
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На наш погляд, капітал страхової компанії – це сукупність усіх фінансових, 

матеріальних та нематеріальних ресурсів, які є в розпорядженні страховика і які 

використовуються для забезпечення його діяльності, а також отримання прибутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Взаємозв’язок між поняттями «капітал» та «фінансові ресурси» 

страхової компанії 

Проводячи паралелі між діяльностями страхової компанії та банку, оскільки 

вони є фінансовими інституціями, які надають фінансові послуги, що проявляються 

у роботі з грошовими коштами клієнтів, скористаємося висновками науковців, які 

досліджували капітал банку. Економічна природа капіталу банку (в нашому випадку 

капіталу страхової компанії – А.Б.) виявляється у такій його характеристиці, як 

інвестиційний ресурс, призначений для інвестування з подальшим набуттям прав 

розпорядження та отримання доходу [128]. З огляду на це, страхові компанії можуть 

вкладати капітал, який є у їхньому розпорядженні, у різноманітні інвестиційні 

проекти інших підприємницьких структур з метою отримання додаткового 

прибутку. 

Для власників й акціонерів страхової компанії капітал є головним джерелом 

формування їхнього добробуту. Капітал, як економічний та інвестиційний ресурс, 

що спрямований на забезпечення операційної та інвестиційної діяльностей, 

приносить страховику дохід. Зауважимо, що саме ефективне використання капіталу 

страховиком потенційно завжди може забезпечувати доходом його власників. 

Будь-який інвестор, обираючи напрямок чи проект інвестування, порівнює 

можливі вигоди, які він зможе від цього отримати, й обирає той варіант, який йому 
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забезпечить найбільшу вигоду. Як вже було зазначено, ця вигода може приймати 

форму прибутку, отриманого від інвестованого капіталу, або позитивної різниці від 

майбутнього продажу відповідного активу. Таким чином кожен інвестор 

зацікавлений, щоб ті фінансові ресурси, які він вкладає в певний проект, не 

залишалися ресурсами, а ставали капіталом, тобто самозростали. Власник чи 

акціонер страхової компанії зацікавлений, щоб вкладені ресурси стали її капіталом, 

тобто приносили йому прибуток на вкладений капітал. Оскільки всі ресурси 

страхової компанії спрямовуються на забезпечення її діяльності, то вона [діяльність] 

має бути прибутковою. Лише в цьому випадку вкладені інвестором ресурси будуть 

зростати або вартість капіталу компанії збільшуватиметься. Економічною базою 

прибутку від операційної діяльності страховика є перевищення надходжень 

страхових премій над відповідними виплатами та витратами на ведення справи, від 

інвестиційної – перевищення доходів від продажу або володіння активами над 

витратами на їх придбання. При чому для страховиків доволі актуальною є 

проблема розмежування цих прибутків, адже зарубіжна практика свідчить про 

врахування прибутку від інвестування коштів, які надійшли у вигляді страхових 

премій, при визначенні ціни на страхову послугу. Таким чином для цих страховиків 

немає потреби розмежовувати прибутки, оскільки під операційною діяльністю вони 

розуміють не тільки надання страхового захисту своїм клієнтам за рахунок коштів 

страхових резервів, сформованих зі страхових премій, але й інвестування цих 

коштів протягом дії договорів страхування. Цю проблему більш детально ми 

розглянемо далі. 

Варто зауважити, що використання капіталу страхової компанії безпосередньо 

пов’язане з фактором часу. «Економічна цінність теперішніх і майбутніх доходів 

щодо використання капіталу є для власників банку (в нашому випадку страхової 

компанії – А.Б.) нерівнозначною. Через це альтернативні форми тимчасових переваг 

виникають на всіх стадіях функціонування капіталу, що ставить перед власниками 

проблему вибору, пов’язану з часом його використання» [128]. До загальних 

проблем вибору споживання чи реінвестування прибутку, довгострокових чи 

короткострокових вкладень тощо у страховиків додаються ще специфічні: вибір 
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строку, на який укладається договір страхування; неспівпадання у часі надходження 

страхових премій та здійснення страхових виплат; достатність капіталу для 

покриття всіх страхових зобов’язань. 

Також безпосередньо на капітал страховика впливає фактор невизначеності 

або ймовірності. Насамперед, це пов’язано з випадковим характером настання 

страхових випадків, а отже, здійснення страхових виплат. Оскільки основна частина 

розміру витрат компанії від операційної діяльності є випадковою величиною, то й 

дохід, й прибуток від цієї діяльності є також випадковою величиною. 

Невизначеність щодо строків та величини страхових виплат породжує таку ж 

невизначеність щодо строків та величин здійснення інвестицій за рахунок коштів 

страхових резервів. Прибуток від операційної та інвестиційної діяльностей зазнає 

прямого впливу з боку фактора невизначеності, що породжує проблеми із 

самозростанням та вартістю капіталу страхової компанії. 

Діяльність страхової компанії не просто зазнає впливу з боку фактора ризику, 

її зміст складає робота з ризиками інших суб’єктів господарювання та населення. 

Операційна діяльність страховика пов’язана з управлінням ризиками, причому як 

ризиками, прийнятими на страхування, так і ризиками, породженими ними. Від 

ефективності налагодженої системи управління ризиками в компанії залежатиме 

прибутковість її діяльності, а також вартість її капіталу. 

Оскільки строки здійснення страхових виплат є випадковим процесом, який 

залежить від чинників, на які страхова компанія вплинути не може, то страховик має 

бути готовий на будь-яку дату до будь-яких виплат. Це потребує від нього 

врахування у своїй діяльності фактора ліквідності. Капітал завжди має бути у 

ліквідній формі, щоб страховик міг виконувати взяті на себе страхові зобов’язання у 

повному обсязі та у строки, передбачені договором страхування. Як бачимо, 

операційна діяльність компанії тісно пов’язана з інвестиційною, вона на неї прямо 

впливає, а також зазнає відповідної дії з боку інвестиційної діяльності. 

Формування та використання капіталу страхової компанії потребує 

обов’язкового врахування факторів часу, невизначеності, ризику та ліквідності. Це 
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дасть змогу забезпечити прибуткову діяльність страховика та підвищення вартості 

його капіталу. 

На рис. 3.2. наведено динаміку розміру капіталу вітчизняних страхових 

компаній за останні 11 років. 

 

Рис. 3.2. Динаміка розміру капіталу страхових компаній України за 2008-

2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [156] 

Як бачимо з рис. 3.2 на початок 2019 р. капітал усіх вітчизняних страховиків 

складав 63,5 млрд. грн., що на 21,6 млрд. грн. або 51,6 % більше за значення 

одинадцятилітньої давності цього показника. Максимального значення цей показник 

досяг у 2014 р., коли його значення становило 70,3 млрд. грн. Динаміка розміру 

капіталу страховиків протягом цих 11 років доволі тісно корелює з тими процесами, 

що відбувалися у політичному та економічному житті країни. Протягом 2009-2014 

рр. розмір капіталу поступово зростав, демонструючи пожвавлення страхового 

ринку після фінансової кризи. Найбільший темп приросту був зафіксований у 2013 

р. порівняно з 2012 р. – 18,1 %. Після початку війни з Російською Федерацією (РФ) 

та захоплення частини нашої території (Автономна Республіка Крим, частково 

Донецька та Луганська області) вітчизняні страховики втратили своє майно та 

бізнес, які там знаходилися. Це проявилося у 2015 р., коли капітал страховиків 

зменшився на 13,6 % порівняно з 2014 р. У 2017 р. та 2018 р. ми бачимо поступове 
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відновлення темпу приросту розміру капіталу на 2,3 % і 10,7% відповідно, що, 

звичайно, корелює з подібним невеликим зростанням ВВП країни. Варто відзначити, 

що протягом 2014-2018 рр. також відбувалися зміни на самому страховому ринку в 

результаті посилення регуляторних вимог до діяльності страховиків. Якщо у 2014 р. 

на ринку було 382 компанії, то у 2018 р. їх було вже 281 (див. рис. 1.9). Зменшення 

кількості страховиків на 101 також вплинуло на зменшення загального розміру 

капіталу. 

Ми цілком поділяємо погляд І.О. Бланка [79, с. 18] на те, що з метою 

забезпечення ефективного цілеспрямованого управління формуванням і 

використанням капіталу компанії необхідно в першу чергу систематизувати 

термінологію, пов’язану з цим процесом. Крім цього, класифікація страхового 

капіталу дасть можливість краще зрозуміти його сутність. 

Взявши за основу класифікацію капіталу підприємства І.О. Бланка [79, с. 18-

27], ми розробили класифікацію капіталу страхових компаній, зважаючи на 

специфіку страхової діяльності. 

Поділ капіталу страховика на власний, залучений і позиковий є найбільш 

поширеним. Він використовується і науковцями, і практиками, і законодавцями, але 

виділення видів капіталу в різних працях відрізняється. Далі ми зупинимося на 

цьому підході до класифікації більш детальніше. 

Капітал, що залучається з внутрішніх джерел, характеризує власні й позикові 

кошти, що формуються безпосередньо в страховій компанії для забезпечення її 

фінансової надійності та подальшого розвитку. Основу власних коштів, 

сформованих із внутрішніх джерел, становить частина чистого прибутку, що 

капіталізується («нерозподілений прибуток») [79, с. 21]. Сюди також можна 

віднести вільні резерви, якщо вони формуються страховиком. Основу позикових 

фінансових коштів, що формуються всередині страхової компанії, складають 

поточні зобов’язання за розрахунками. Капітал, що залучається із зовнішніх джерел, 

характеризує ту його частину, яка формується поза межами страхової компанії. 

Вона охоплює власний, позиковий та залучений капітал. 
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Таблиця 3.1 

Класифікація капіталу страхової компанії 

Ознака класифікації Види капіталу страхової компанії 

І. За джерелами залучення 

1. За титулом власності капіталу, що 

формується 
 власний капітал; 

 залучений капітал; 

 позиковий капітал. 

2. За групами джерел залучення капіталу по 

відношенню до страхової компанії 
 капітал, що залучається з внутрішніх джерел; 

 капітал, що залучається з зовнішніх джерел. 

3. За національною приналежністю власників 

капіталу, які надають його в господарське 

використання (за резидентністю) 

 національний (вітчизняний) капітал (капітал, 

що належить власникам-резидентам); 

 іноземний (капітал, що належить власникам-

нерезидентам). 

4. За формами власності капіталу, що 

надається страховій компанії 
 приватний капітал; 

 колективний капітал; 

 державний капітал. 

ІІ. За формами залучення 

1. За організаційно-правовими формами 

залучення капіталу страховою компанією 
 акціонерний капітал; 

 пайовий капітал. 

2. За натурально-речовою формою залучення 

капіталу 
 капітал в грошовій формі; 

 капітал у матеріально-речовій формі; 

 капітал у формі фінансових активів; 

 капітал у формі нематеріальних активів. 

3. За тимчасовим періодом залучення капіталу  довгостроковий (перманентний) капітал; 

 короткостроковий капітал. 

ІІІ. За характером використання 

1. За рівнем ризику використання  безризиковий капітал; 

 низькоризиковий капітал; 

 середньоризиковий капітал; 

 високоризиковий капітал. 

2. За ступенем використання в діяльності 

страховика 
 робочий капітал; 

 неробочий («мертвий») капітал. 

3. За характером використання власниками  капітал, що нагромаджується; 

 капітал, що споживається. 

Джерело: складено автором на основі [79] 

За резидентністю виділяють національний (вітчизняний) капітал, що належить 

власникам-резидентам України й іноземний капітал, що належить власникам-

нерезидентам. 

За формами власності капіталу, що надається страховій компанії, можна 

виділити приватний, колективний та державний капітали. Приватний капітал 

заснований на власності фізичної особи, колективний – на власності колективу, 



258 
 

 

різних видів господарських товариств і компаній, державний – на власності 

держави. 

За організаційно-правовими формами залучення капіталу страховою 

компанією виділяють акціонерний та пайовий капітал. Акціонерний капітал можуть 

формувати страхові компанії, створені у формі акціонерних товариств, шляхом 

початкової та додаткових емісій акцій. Пайовий капітал формується за рахунок 

внесків коштів (паїв) у статутний капітал страховика. Такий капітал формується 

неакціонерними товариствами, тобто командитними, повними та товариствами з 

додатковою відповідальністю. Крім цього, пайовий капітал може формуватися 

товариствами взаємного страхування. 

За натурально-речовою формою залучення капітал поділяється на капітал в 

грошовій формі, у матеріально-речовій формі, у формі фінансових активів та капітал 

у формі нематеріальних активів. Чинним законодавством України передбачено 

формування статутного капіталу лише у грошовій формі, як виняток у формі 

фінансових активів – державних цінних паперів. Страхові резерви також 

формуються виключно грошовими коштами. Грошова форма капіталу є 

універсальною та ліквідною. Такий капітал в будь-який момент можна перетворити 

на будь-яку іншу форму. Щодо інших видів капіталу, то вони можуть формуватися у 

різних натурально-речових формах. Капітал у матеріально-речовій формі 

формується у вигляді будівель, споруд, обладнання, комунікацій, комп’ютерів, 

програмного забезпечення тощо. Капітал у формі нематеріальних активів 

залучається страховою компанією «у вигляді різноманітних нематеріальних активів, 

які не мають речової форми, але беруть безпосередню участь в його господарській 

діяльності й формуванні прибутку» [79, с. 23]. До цього капіталу можна віднести 

патентні права на використання винаходів, «ноу-хау», товарні знаки, бренд тощо. 

До довгострокового капіталу можна віднести власний капітал та інші капітали 

зі строком використання більше одного року. Для компаній зі страхування життя 

залучений капітал переважно буде довгостроковим. Саме тому вони на рівні з 

пенсійними та інвестиційними фондами являються єдиними постачальниками 

«довгих» грошей для економіки країни. До короткострокового капіталу можна 
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віднести залучений та позиковий капітал зі строком використання менше одного 

року. 

За рівнем ризику капітал можна поділити на безризиковий, низькоризиковий, 

середньоризиковий та високоризиковий. Безризиковий капітал характеризує ту його 

частину, яка використовується для здійснення безризикових операцій, пов’язаних з 

операційною або інвестиційною діяльністю страхової компанії. Враховуючи, що 

операційна діяльність пов’язана безпосередньо з ризиком, то залишається тільки 

інвестиційна діяльність. Наприклад, вкладення в безризикові фінансові інструменти. 

Але в Україні навіть державні цінні папери з великою натяжкою можна повністю 

вважати безризиковими. Низькоризиковий та середньоризиковий капітали 

характеризують ту його частину, яка використовується для здійснення відповідно 

низько- та середньоризикових операцій, пов’язаних з операційною або 

інвестиційною діяльністю страхової компанії. Це звичайні операції страхової 

компанії. Високоризиковий капітал характеризує його використання в операційній 

діяльності, заснованій на принципово нових технологіях й пов’язаної з випуском 

принципово нових продуктів (так званий «венчурний капітал»), або в інвестиційній 

діяльності, пов’язаній з фінансовим інвестуванням в високоризикові інструменти 

(так званий «спекулятивний капітал»). Щодо венчурного капіталу, то, на перший 

погляд, здається, що нібито в страхуванні він не застосовується. Але й в операційній 

діяльності страховиків використовуються нові технології (страхова телематика, 

блокчейн) та розробляються нові продукти. Навіть з’являються нові форми 

страховиків. У Чехії починають з’являтися peer-to-peer (P2P) страхові компанії, 

клієнти яких можуть безпосередньо впливати на послуги, якими вони користуються. 

Першою peer-to-peer страховою компанією, яка з’явилася в Чехії, стала Перша 

клубна страхування компанія (První klubová pojišťovna), якій Чеський Нацбанк видав 

ліцензію в липні минулого року [104]. Така технологія передбачає, що невелика 

група страхувальників, об’єднаних в соціальній мережі, сплачує страхові внески, 

частина яких направляється до страхової компанії, а решта – в груповий фонд, що 

використовується для відшкодувань при незначних збитках (як правило, не 

перевищують розмір встановленої страховиком франшизи). Якщо страхових 
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випадків протягом дії договору не було, то кошти фонду повертаються учасникам 

або зараховуються до майбутніх платежів [264]. Щодо спекулятивного капіталу, то 

страховики не повинні інвестувати кошти, особливо страхових резервів, у 

високоризикові інструменти, оскільки це може негативно відобразитися на їх 

фінансовій надійності. 

Робочим є капітал, який приносить страховику дохід, неробочим – капітал, 

вкладений в активи, що не тільки не приносять страховику доходів, а іноді є 

фактично його збитками. 

За характером використання власниками виділяють капітал, що 

нагромаджується, та капітал, що споживається [4, с. 54]. Перший використовується 

у виробничих цілях, тобто для надання страхових послуг, а другий споживається, 

тобто використовується, зокрема, на матеріальне стимулювання й соціальний 

розвиток колективу страховика. 

Виділення всіх цих видів капіталу страховика дає можливість більш детально 

його дослідити, побачити всю багатогранність цього поняття, а також впровадити у 

оборот теорії управління страховою компанією відповідну термінологію. Надалі ми 

будемо застосовувати ці дефініції при розгляді питань управління та оцінювання 

вартості капіталом страховика. 

Зупинимося більш детально на поділі капіталу на власний, залучений та 

позиковий (рис. 3.3). Власний капітал представлений статутним капіталом і 

гарантійним фондом. Статутний капітал відіграє першочергову роль в діяльності 

страховика. Він виступає єдиним джерелом забезпечення виконання страхових 

зобов’язань на початку діяльності компанії (у цей час тільки починають надходити 

страхові премії, сформовані страхові резерви ще невеликі, а взяті страхові 

зобов’язання вже можуть бути значними, тому він є єдиною гарантією виконання 

цих зобов’язань), а також додатковою гарантією їх виконання на наступних етапах. 

Тому в більшості країн світу розміру статутного капіталу приділяється значна увага. 

Законодавство України вимагає, щоб мінімальний розмір статутного капіталу 

страховика, який займається загальними видами страхування, був еквівалентний 1 
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млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, – 10 млн. євро за 

валютним обмінним курсом валюти України [273]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Структура капіталу страхової компанії 

Джерело: складено автором 

Гарантійний фонд не виступає відокремленим самостійним фондом і об’єднує 

ті власні кошти страховика, які не є статутним капіталом. До гарантійного фонду 

страхової компанії відноситься додатковий і резервний капітал, а також сума 

нерозподіленого прибутку. Страховики за рахунок нерозподіленого прибутку 

можуть створювати вільні резерви. Вільні резерви – це частка власних коштів 

страховика, яка резервується з метою забезпечення платоспроможності страховика 

відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності [273]. Фактично 

вільні резерви представляють собою частину нерозподіленого прибутку, оскільки 

ніяких вимог до їх виокремлення немає. Якою може бути така частина знає тільки 

менеджмент та власники страхової компанії. 

Ще одним специфічним видом капіталу страховиків є залучений капітал, а 

саме: страхові резерви. Вони зростають поступово відповідно до нарощення 

величини страхового портфеля компанії, з часом перетворюючись на основний його 

елемент. «Поряд зі статутним капіталом страхові резерви – основа фінансової 

стійкості страховика і його платоспроможності» [107, с. 34]. Не всі дослідники 

згодні з окремим виділенням залученого капіталу, вважаючи страхові резерви 
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різновидом позикового капіталу. Погодитися з таким твердженням важко, оскільки 

страхові резерви у вигляді отриманих страхових премій залучаються страховиком 

фактично на безоплатній основі та без обов’язкового повернення страхувальникові 

(навіть коли здійснюється виплата страхового відшкодування, то її величина не 

прив’язана до величини сплаченої премії). Отже, страхові резерви відрізняються за 

своєю суттю від позикових коштів. 

Позиковий капітал представлений банківськими кредитами, кредиторською 

заборгованістю і доходами майбутніх періодів. У діяльності страхових компаній 

позиковий капітал не має чітко виражених особливостей і не відіграє значної ролі. 

Для аналізу капіталу страховиків України розглянемо динаміку й структуру їх 

капіталу за 2012-2018 рр. (табл. 3.2 і табл. 3.3). 

Таблиця 3.2 

Структура капіталу страхових компаній України за 2012-2018 рр. 

Показник 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

млрд 

дол. 
% 

Власний 

капітал 
4,4 62,9 5,0 60,2 2,7 60,0 1,5 60,0 1,1 52,4 1,0 50,0 1,0 42,7 

Залучений 

капітал 
1,5 21,4 1,7 20,5 1,0 22,2 0,7 28,0 0,7 33,3 0,8 40,0 1,0 42,0 

Позиковий 

капітал 
1,1 15,7 1,6 19,3 0,8 17,8 0,3 12,0 0,3 14,3 0,2 10,0 0,3 15,4 

Всього 7,0 100 8,3 100 4,5 100 2,5 100 2,1 100 2,0 100 2,3 100 

Джерело: складено автором за [177] 

Період у 7 років обраний не випадково, справа у тому, що Нацкомфінпослуг 

до 2011 р. на своєму сайті у рубриці «Консолідовані звітні дані» не публікувала 

зведену по страховому ринку форму «Баланс», а інших джерел отримання 

інформації щодо капіталу страхових компаній в Україні немає. Це є черговим 

підтвердження нетранспарентності вітчизняного страхового ринку. У табл. 3.2 

наведено інформацію щодо структури капіталу вітчизняних страховиків за 2012-

2018 рр. Значення абсолютних показників свідомо перераховані нами у доларах 

США для більш адекватного порівняння даних різних років, оскільки за цей час 

різко девальвувала національна валюта гривня (більш ніж у 3 рази), а також зріс 

рівень інфляції (індекс споживчих цін склав у 2014 р. – 112,1 %, 2015 р. – 148,7 %, 
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2016 р. – 113,9 %, 2017 р. – 114,4 %, 2018 р. – 110,9 % [135]). Для перерахунку 

використовувалося значення офіційного курсу долара США до гривні на 31 грудня 

кожного відповідного року. 

На основі аналізу структури капіталу, наведеної в табл. 3.2, можна зробити 

такі висновки. По-перше, головним елементом капіталу страхових компаній 

протягом 2012-2018 рр. залишається власний капітал. Його частка у 2018 р. 

становить 42,7 %, що на 20,2 % менше відповідного значення у 2012 р. Причиною є 

зменшення кількості компаній з 414 у 2012 р. до 281 у 2018 р. через неспроможність 

виконувати свої зобов’язання. Значна частка саме власного капіталу пояснюється 

слабким розвитком страхового ринку України, коли страхуванням охоплено не 

більше 10-15 % всіх потенційних об’єктів, а рівень проникнення становить 

приблизно 1,5 %. Кількість укладених договорів та сума отриманих премій не дають 

можливості значно наростити обсяг страхових резервів. По-друге, відбулося суттєве 

зменшення обсягу страхових резервів в абсолютних цифрах, не зважаючи на його і 

так невелике значення. Обсяг резервів безпосередньо пов’язаний з величиною 

отриманих премій, а вони також зменшилися з 2,7 млрд. дол. у 2012 р. до 1,8 млрд. 

дол. у 2018 р. Це значно менше, ніж відповідні суми страхових премій, зібрані 

страховиками у невеликих європейських країнах, неспівставних з Україною ні за 

територією, ні за населенням, у 2018 р. (Австрія – 17,3 млрд. євро, Люксембург – 2,7 

млрд. євро, Словаччина – 2,2 млрд. євро, Словенія – 2,3 млрд. євро, Угорщина – 3,2 

млрд. євро, Чехія – 5,7 млрд. євро) [407]. По-третє, варто відзначити тенденцію до 

поступового зростання частки залученого капіталу з 21,4 % у 2012 р. до 42,0 % у 

2018 р. Проте, таке зростання частки відбулося за рахунок зменшення інших 

елементів капіталу. По-четверте, зменшується залежність вітчизняних страховиків 

від позикового капіталу, причому як у абсолютних (з 1,1 млрд. дол. у 2012 р. до 0,3 

млрд. дол. у 2018 р.), так і відносних цифрах (з 15,7 % у 2012 р. до 15,4 % у 2018 р.). 

Усереднена структура капіталізації страхового ринку України протягом 2012-

2018 рр. приблизно була наступною: власний (58 %), залучений (27 %) і позиковий 

капітал (15 %). Необхідно відзначити невелику частку залученого капіталу, що 

свідчить про незначний розмір сформованих страхових резервів, а, отже, малі 
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обсяги діяльності страховиків України. У той час, коли частка власного та 

позикового капіталу є великими. Подібна тенденція свідчить про нерозвиненість 

українського страхового ринку та невиконання страховиками своєї ролі в захисті 

населення і господарюючих суб’єктів від настання несприятливих подій. В таких 

умовах страховикам слід збільшувати обсяги своєї діяльності за рахунок 

подальшого зростання кількості укладених договорів страхування та отриманих 

страхових премій. 

У табл. 3.3 наведено інформацію щодо динаміки капіталу вітчизняних 

страховиків у 2012-2018 рр. 

Таблиця 3.3 

Динаміка капіталу страхових компаній України за 2012-2018 рр. 

Показник 

Темп приросту, % 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Власний капітал 13,6 -46,0 -44,4 -26,7 -9,1 0 

Залучений капітал 13,3 -41,2 -30,0 0,0 14,3 25,0 

Позиковий 

капітал 
45,5 -50,0 -62,5 0,0 -33,3 50,0 

Всього 18,6 -45,8 -44,4 -16,0 -4,8 15,0 

Джерело: складено автором за [177] 

На основі аналізу динаміки капіталу, наведеної в табл. 3.3, можна зробити такі 

висновки. Капітал страховиків, а також всі його елементи, мали тенденцію до 

зростання протягом 2012-2013 рр., після чого почалося різке падіння (майже всі 

цифри чотирьох останніх колонок зі знаком «-»). Так, у 2012 р. розмір капіталу всіх 

вітчизняних страховиків сягнув 7,0 млрд. дол., що на 1,0 млрд. дол., або 16,7 %, 

перевищує його значення у 2011 р., а вже у 2017 р. його значення зменшилося на 5,0 

млрд. дол., або 71,4 %, порівняно з 2012 р., аж до 2,0 млрд. дол. Така тенденція 

зумовлена зменшенням всіх елементів капіталу за відповідний період (2012-2017 

рр.): власного – на 2,8 млрд. дол., або 73,7 %, залученого – на 0,6 млрд. дол., або 42,9 

% і позикового – на 0,6 млрд. дол., або 75,0 %. Лише у 2018 р. спостерігалося 

незначне зростання залученого та позикового капіталу при незмінній величині 

власного. Варто відзначити, що найменше змінилося значення залученого капіталу, 
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що пов’язано із зосередженням левової частки надходжень страхових премій та 

сформованих страхових резервів у найбільших страховиків, тоді як ринок за цей 

період залишили компанії з невеликими значеннями відповідних показників. Серед 

основних причин такої негативної тенденції можна назвати і окупацію Автономної 

Республіки Крим, і військові дії на сході України, і девальвацію національної 

валюти, і величезний рівень інфляції, і політичну нестабільність в країні, і 

непродумані та неефективні дії Національного банку України, і невизначеність із 

майбутнім Нацкомфінпослуг тощо. Ці, а також ще багато інших причин, призвели 

до того, що страховий ринок нікому нецікавий. Особливо він нецікавий іноземним 

та вітчизняним інвесторам, які не готові вкладати кошти у цей бізнес. Як результат, 

банкрутство цілого ряду страховиків, неспроможність окремих компаній виконувати 

свої зобов’язання, скорочення ринку за більшістю показників. 

Для нарощення обсягів вітчизняного страхового ринку потрібно збільшувати 

капітал страховиків, щоб вони мали можливість утримувати на своїй 

відповідальності більші за величиною ризики, а, отже, залишати собі більше премій. 

Згідно Закону України «Про страхування» «якщо страхова сума за окремим 

предметом договору страхування перевищує 10 % суми сплаченого статутного 

капіталу і сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик 

зобов’язаний укласти договір перестрахування» [273]. У табл. 3.4 наведено 

розрахунки щодо місткості страхового ринку України або можливості утримувати 

на своїй відповідальності ризики. 

Аналіз показників місткості страхового ринку за 2012-2018 рр., наведених в 

табл. 3.4, показав досить сумні результати. У 2018 р. максимальний ризик, який весь 

страховий ринок України, міг залишити на своїй відповідальності за одним 

договором страхування склав лише 160 млн дол. США. Звичайно, для договорів 

страхування майна фізичних осіб – це більше, ніж достатньо, але для страхування 

майна юридичних осіб, авіаційних та морських ризиків, тощо – це дуже мало. 

Не маючи змоги залишати на своїй відповідальності більші за розмірами 

ризики, а, отже, утримувати більші премії, вітчизняні страховики не можуть 

нарощувати обсяги страхових резервів. 
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Таблиця 3.4 

Місткість страхового ринку України за 2012-2018 рр., млрд дол. США 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зареєстрований (статутний) 

капітал (СК)  
1,8 1,9 1 0,6 0,5 0,5 0,46 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) (НП) 
1,5 1,9 0,9 0,3 0,2 0,2 0,13 

Страхові резерви (СР) 1,5 1,7 1 0,7 0,7 0,7 0,96 

Місткість страхового ринку 

(0,1∙(СК+НП+СР) 
0,48 0,55 0,29 0,16 0,14 0,15 0,16 

Джерело: складено автором за: [177]. 

Залучення статутного капіталу на сучасному етапі видається малоймовірним. 

Тому єдиною можливістю підвищити місткість ринку, а, отже, всіх компаній, є 

формування та збільшення ними вільних резервів за рахунок нерозподіленого 

прибутку. 

Розглянувши сутність та основні види капіталу, перейдемо до розгляду 

особливостей його кругообороту в страховій компанії. На рис. 3.4 схематично 

представлено процеси формування та використання капіталу страховиком. 

Діяльність страхової компанії, а відповідно і кругооборот її капіталу, 

починається з формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників. Далі 

при необхідності можуть проводитися додаткові емісії акцій або внесення часток 

для збільшення статутного капіталу. Акціонери, як плату за свої вкладення, 

отримують дивіденди, а також можуть продавати свої акції. Величина прибутку для 

акціонерів, який забезпечує їм діяльність страховика на вкладений капітал, повинна 

бути не менше за альтернативні інвестиційні проекти на ринку. 

В разі необхідності залучення капіталу страховики можуть вступати у 

фінансові відносини з кредиторами для отримання позикового капіталу. Такий 

капітал кредиторами надається на умовах платності, повернення та на певний строк. 

За користуванням таким капіталом страхові компанії мають сплачувати 

проценти. Ці відносини сприяють створенню позикового капіталу в загальній його 

структурі, що може також впливати на його вартість. 
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Рис. 3.4. Кругооборот капіталу страхової компанії 

Джерело: складено автором. 
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Подальша діяльність веде до появи інших форм власного капіталу 

(формується капітал резервний і додатковий, утворюється нерозподілений прибуток 

як результат страхової, фінансової та інвестиційної діяльності страховика), а також 

до появи залученого капіталу (переважно у вигляді страхових резервів, створюваних 

за рахунок страхових премій) [107, с. 20]. Страхувальники сплачують страхові 

премії, переважна частка яких йде на формування страхових резервів (згідно ЗУ 

«Про страхування» не менше 80 %), і в разі настання страхових випадків отримують 

виплати з цих резервів. Також страхові компанії можуть користуватися послугами 

перестраховиків, що дає їм можливість диверсифікувати свої ризики та отримувати 

надійне перестрахове покриття на випадок непередбачуваних подій або кумуляції 

ризику. Це потребує також розподілу отриманих коштів від страхувальників на 

користь перестраховиків, але в разі настання страхових випадків за договорами, за 

якими були перестраховані ризики, ті відшкодують частину виплат відповідно до 

взятих на себе зобов’язань. Страхові компанії можуть залучати страхові премії 

також від інших страховиків, виступаючи по відношенню до них перестраховиком. 

Додаткові надходження можна отримувати і за допомогою членства в об’єднаннях 

страховиків, наприклад, страхових пулах тощо.  

Окремо виникають фінансові відносини з персоналом компанії, який за свою 

працю, отримує заробітну плату, премії, пільги тощо. 

Тісні відносини складаються між страховиком та державними фіскальними 

органами «з приводу сплати податків до бюджету, цільових внесків на соціальне 

страхування до відповідних фондів загальнодержавного соціального страхування, 

застосування штрафних санкцій тощо» [107, с. 18]. 

Розширення діяльності страхової компанії веде до формування значних за 

обсягом власних коштів та коштів страхових резервів, які вона може інвестувати у 

різні активи. Таким чином страховик стає потужним інституційним інвестором, 

який виходить на фінансовий ринок, вкладаючи кошти у різноманітні фінансові 

інструменти (корпоративні та державні цінні папери), банківські інструменти, 

капітал інших компаній, економіку України за напрямами, визначеними КМУ, 

житлове будівництво тощо. Активна інвестиційна діяльність веде до отримання 
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значних прибутків від цієї діяльності (дивіденди, проценти, інші доходи від 

володіння фінансовими та іншими інструментами, а також їх продажу), які можуть 

бути спрямовані і на збільшення капіталу страховика, і на виплату дивідендів, і на 

виплати страхувальникам. 

Процес формування та використання капіталу страхової компанії доволі 

складний та суттєво відрізняється від інших підприємницьких структур, зокрема 

решти фінансово-кредитних інституцій. Основну роль у діяльності страховика 

відіграє залучений капітал, який формується за рахунок надходження премій, за 

укладеними договорами страхування та перестрахування. Відповідно за своїми 

характеристиками він суттєво відрізняється від власного та позикового капіталів. 

Постачальники цього капіталу – страхувальники та перестрахувальники – 

переслідують на меті зовсім інші цілі, а ніж власники та кредитори. Їх цікавить в 

першу чергу можливість страховика виконувати вчасно та в повній мірі страхові 

зобов’язання, тобто бути платоспроможним, а не величина прибутку на вкладений 

капітал. 

Тим не менше питання визначення оптимальної структури капіталу 

страховика залишається важливим, оскільки від неї залежатиме його фінансова 

стійкість та незалежність, ймовірність банкрутства, а також створення діапазону 

затребуваної інвесторами дохідності. «Крім того, від структури капіталу та вартості 

його складових залежить вартість самого підприємства (в нашому випадку страхової 

компанії – А.Б.), що виходить із тих методик, що застосовуються при оцінці його 

вартості» [77]. 

Незважаючи на те, що цілі окремих власників капіталу можуть відрізнятися, їх 

поєднує в межах страхової компанії єдина мета – прирощення її вартості. Це дає їм 

можливість задовольнити свої власні інтереси через досягнення загальних. 

Сформована структура капіталу страховика повинна сприяти максимізації 

його [страховика] вартості за рахунок використання переваг власного, залученого та 

позикового капіталів. Варто відзначити, що важливе питання нарощення боргового 

капіталу для решти підприємницьких структур з метою використання податкового 

щита, оскільки сума сплачених відсотків за користування ним вираховується із 
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загальної величини оподатковуваного прибутку, для страховиків не є актуальним. 

Страхові компанії використовують позиковий капітал доволі рідко, фактично для 

них у цьому немає потреби. На перших порах компанія працює за рахунок 

статутного капіталу, а згодом – власного та залученого, причому останній відіграє 

головну роль. У табл. 3.5. наведено переваги та недоліки залучення та використання 

різних видів капіталу страховиком. 

Виходячи з методики розрахунку вартості компанії, яку ми розглядали вище, 

вартість страхової компанії знаходиться у прямо пропорційній залежності від 

грошових потоків, що нею генеруються, та у обернено пропорційній – від вартості 

та структури її капіталу. Таким чином мета щодо максимізації вартості страховика 

досягається через збільшення його грошових потоків та/або через зниження вартості 

капіталу, що реалізується за допомогою мінімізації витрат на його залучення. 

Оскільки в діяльності страхової компанії головну роль відіграє залучений 

капітал, то мінімізація витрат щодо нього буде полягати у зменшенні витрат на 

ведення справи. Але просто нарощувати частку залученого капіталу неможливо, 

оскільки він доволі тісно пов’язаний з власним через величину відповідальності 

перед страхувальниками, яку може приймати страхова компанія. Збільшення 

залученого капіталу не можливе без певного зростання власного. Останній виступає 

додатковою гарантією виконання страхових зобов’язань, що вливає на імідж та 

популярність компанії, а отже на розширення її діяльності і залучення більшого 

обсягу страхових премій. 

Незважаючи на окремі специфічні підходи щодо залучення та використання 

капіталу в страховій компанії, метою формування оптимальної його структури 

повинно бути забезпечення її фінансової стійкості та незалежності, достатнього 

рівня платоспроможності та прирощення вартості. 

На практиці визначити оптимальну структуру капіталу для страховика «можна 

із застосуванням двох стандартних методів, а саме порівняльного бенчмаркінгу та 

фундаментального аналізу, пов’язаного із побудовою фінансових моделей» [78]. 

Сутність першого методу полягає у пошуку певного еталону – страхової 

компанії, діяльність якої, організація та використання капіталу, а також формування 
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його оптимальної структури детально аналізуються, а кращі рішення 

імплементуються у діяльність власного страховика. Другий метод є доволі 

трудомістким, що потребує побудови сценарних моделей поведінки страхової 

компанії в умовах різних співвідношень між окремими видами капіталу. 

Таблиця 3.5 

Переваги та недоліки залучення та використання різних видів капіталу 

страховиком 

Вид капіталу 

Власний Залучений Позиковий 

1 2 3 

Переваги 

Запорука високої фінансової 

стійкості, ліквідності та 

незалежності (зменшується 

ризик банкрутства) 

Значні можливості до 

залучення коштів та 

диверсифікації 

страхувальників для 

розширення масштабів 

діяльності 

Значні можливості до 

залучення коштів та вибору 

фінансового контрагента для 

розширення масштабів 

діяльності 

Простота процедури залучення Можливість безупинного 

ведення операційної діяльності 

в разі нестачі власних коштів 

Можливість створення умов 

для позитивної кредитної 

історії компанії 

Відсутність необхідності 

сплати відсотків за 

використання 

Відсутність необхідності 

сплати відсотків за 

використання 

Сплата відсотків є частиною 

фінансових витрат, що 

відповідно зменшує базу 

оподаткування компанії 

(податковий щит) 

Можливість формування 

вільних резервів 

Менші за розміром витрати на 

залучення цього виду капіталу 

Можливість генерувати 

приріст фінансової 

рентабельності 

Збільшення розміру 

відповідальності за договорами 

страхування та 

перестрахування, який 

компанія залишає у себе 

Збільшення розміру 

відповідальності за договорами 

страхування та 

перестрахування, який 

компанія залишає у себе 

 

Здатність генерування 

додаткового прибутку 

Можливість його інвестування 

протягом дії договорів 

страхування з метою 

отримання відповідного 

додаткового доходу 

 

Підвищення балансової та 

ринкової вартості компанії 

  

Недоліки 

Існуючі межі до залучення В умовах невчасного та в 

неповному обсязі погашення 

страхових зобов’язань 

погіршується імідж страховика 

Зменшення фінансової 

стійкості компанії та 

підвищення ризику 

банкрутства через зростання 

коефіцієнту заборгованості 
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Продовження табл. 3.5 
1 2 3 

Складнощі визначення його 

вартості при оцінці вартості 

бізнесу 

Залежність від купівельної 

спроможності страхувальників 

Скорочення рівня 

інвестиційної привабливості 

для компаній із значним рівнем 

позикового капіталу 

Висока вартість у порівнянні з 

альтернативними джерелами 

формування капіталу 

 Залежність від кон’юнктури 

фінансового ринку 

  В умовах невчасного та в 

неповному обсязі погашення 

кредитних зобов’язань 

погіршується кредитна історія 

Джерело: складено автором за [77-78] 

Прийняття рішення щодо формування капіталу, його оптимальної структури, 

його використання нині знаходиться серед найважливіших управлінських рішень 

страхової компанії, адже визначає її політику щодо залучення капіталу та з яких 

джерел, а також є одним з основних вартісно-утворюючих факторів, що сприяє 

збільшенню вартості всієї компанії. Використання різних видів капіталу 

страховиком має окремі переваги та недоліки (див. табл. 3.5), але враховуючи 

специфіку страхового бізнесу, що й підтверджують статистичні дані, проаналізовані 

вище на прикладі вітчизняних страховиків, основним капіталом, який вони мають 

використовувати, є залучений. Сутність цього бізнесу полягає у формуванні та 

використанні залученого капіталу. Цей вид капіталу є мало дослідженим як у 

економічній, так і страховій літературі. У табл. 3.5 ми розглянули його переваги та 

недоліки. Кількість переваг також підтверджує необхідність формування такого 

капіталу. 

Оскільки у страховиків капітал переважно представлений власним та 

залученим, то й вартість всього капіталу буде визначатися вартістю цих двох видів. 

На їх вартість будуть впливати такі фактори, як їх величина, структура та 

співвідношення прибутковість/ризик. Але в будь-якому разі рішення щодо цих 

факторів лежатимуть в площині індивідуальних для кожного окремого страховика, 

оскільки йому потрібно досягти «рівноваги інвестиційної та фінансової 

ефективності поряд із зацікавленістю всіх стейкхолдерів у нарощуванні вартості» 

[78]. 
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Для цілеспрямованого впливу на величину та структуру капіталу, його 

формування та використання потрібно ним управляти. Таке управління «передбачає 

створення системи методів та правил розробки й реалізації управлінських рішень 

щодо формування оптимальної структури капіталу з різних джерел, а також умов, 

які забезпечували б ефективне використання капіталу в операційній, фінансовій та 

інвестиційній діяльності страховика» [229]. Сучасна економічна теорія управління 

капіталом базується на таких концепціях: процес накопичення капіталу, теорія 

функціонування капіталу в системі факторів виробництва, теорія обороту капіталу, 

теорія формування продуктивності й дохідності капіталу, концепція вартості 

капіталу, концепція структури капіталу та ін. [79, с. 9]. 

Управління капіталом є однією зі складових загальної системи управління 

страховою компанією. Управління капіталом являє собою систему принципів і 

методів розробки й реалізації управлінських рішень, спрямованих на формування 

оптимального співвідношення власного, залученого та позикового капіталу, а також 

забезпечення ефективного його використання в операційній, інвестиційній та 

фінансовій діяльності страховика з метою підвищення його ринкової вартості з 

дотриманням інтересів всіх його стейкхолдерів. Базові положення системи 

управління капіталом досліджені вітчизняним вченим І.О. Бланком. 

На думку І.О. Бланка, ефективне управління капіталом компанії 

забезпечується реалізацією ряду принципів, основними з яких є [79, с. 29-31]: 

 інтегрованість із загальною системою управління страховою компанією. 

Управління капіталом є основним та визначальним елементом діяльності страхової 

компанії. Виконуючи роль фінансового посередника на фінансовому ринку, 

менеджмент страховика постійно вирішує питання щодо залучення та використання 

капіталу, його структури, вартості. Управління капіталом має безпосередній зв’язок 

з іншими видами менеджменту: інвестиційним, інноваційним, антикризовим, 

менеджментом персоналу. Тому його потрібно розглядати у тісному взаємозв’язку зі 

всіма іншими видами страхового менеджменту і як невід’ємну складову загальної 

системи управління страховою компанією; 
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 комплексний характер формування управлінських рішень. Всі управлінські 

рішення, що пов’язанні з питаннями обсягу та структури залучення капіталу з різних 

джерел, та вибору напрямків його інвестування, впливають на результати діяльності 

страхової компанії. Тому управління капіталом має розглядатися як комплексна 

функціональна керуюча система, що забезпечує розробку взаємозалежних 

управлінських рішень, кожне з яких вносить свій внесок в загальну результативність 

діяльності страхової компанії [79, с. 30]; 

 високий динамізм управління. Ефективні управлінські рішення, які вже 

були реалізовані в компанії раніше, не завжди можуть бути використані в 

майбутньому або не завжди знову приведуть до позитивних результатів. Це 

пов’язано з постійною зміною зовнішнього середовища страхової компанії, 

кон’юнктури страхового та суміжних ринків, зі зміною внутрішнього середовища 

компанії при переході від однієї до іншої стадії життєвого циклу компанії. Тому 

системі управління капіталом має бути притаманна висока гнучкість та динамізм, 

які б враховували потенціал формування власних фінансових ресурсів, темпи 

економічного розвитку, форми організації операційної та фінансової діяльності, 

фінансовий стан та інші параметри страхової компанії; 

 варіативність підходів до розроблення окремих управлінських рішень. 

Рішення, що розробляються в системі управління капіталом страхової компанії, 

повинні враховувати альтернативні можливості дій. За наявності альтернативних 

проектів управлінських рішень вибір ефективного рішення має лежати в площині 

фінансової філософії, фінансової стратегії та фінансової політики страхової 

компанії; 

 орієнтованість на стратегічні цілі розвитку страхової компанії. Всі 

рішення, які приймаються щодо управління капіталом страховика, повинні бути 

підпорядковані загальній меті компанії та її стратегічним цілям. 

Враховуючи те, що управління капіталом є невід’ємною складовою загальної 

системи страхового менеджменту, то основною метою такого управління також має 

бути максимізація добробуту власників страхової компанії шляхом максимізації її 

вартості. 
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В межах реалізації основної мети управління капіталом страхової компанії має 

бути спрямованим на вирішення наступних завдань: 

 формування необхідного обсягу капіталу для забезпечення визначених 

стратегією темпів економічного зростання; 

 оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності і 

напрямками використання [79, с. 38]; 

 забезпечення максимізації доходу за капіталом при заданому рівні 

фінансового ризику; 

 забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з використанням 

капіталу, при заданому рівні доходу за капіталом; 

 забезпечення постійної фінансової рівноваги страхової компанії в процесі 

її розвитку; 

 забезпечення достатнього рівня фінансового контролю на страховиком з 

боку його засновників; 

 забезпечення достатнього рівня фінансової гнучкості [79, с. 39]; 

 оптимізація обороту капіталу [79, с. 39]; 

 забезпечення своєчасного реінвестування капіталу [79, с. 39-40]; 

 забезпечення високого рівня кваліфікації та відповідальності фінансових 

менеджерів [369, с. 22]. 

Реалізація мети та завдань управління капіталом страховика здійснюється 

через виконання відповідних функцій. На основі загальних функцій, 

запропонованих І.О. Бланком, визначимо функції управління капіталом страхової 

компанії. І.О. Бланк [79, с. 40] поділяє такі функції на дві групи залежно від 

комплексного змісту системи управління. Перша група функцій розглядається з 

погляду підсистеми, яка управляє капіталом, а друга – з погляду підсистеми, якою 

управляють. Всі функції в розрізі цих двох груп представлено на рис. 3.5. 

Оскільки окремі види капіталу мають свої особливості, які проявляються на 

різних стадіях його формування та використання, то, на наш погляд, логічним є 
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поділ загального управління капіталом на управління окремими його видами, про 

що буде йти мова у наступних розділах. 

 

Рис. 3.5. Характеристика основних функцій управління капіталом 

страхової компанії 

Джерело: складено автором на основі [79, с. 40-45] 

Підсумовуючи, потрібно відзначити, що страхові компанії переважно мають 

справу з двома видами капіталу: власним та залученим. Власний капітал має свою 

специфіку, яка пов’язана із законодавчими вимогами щодо його величини, 

формування та використання, оскільки він виступає додатковим джерелом 

забезпечення виконання страхових зобов’язань. Залучений капітал у вигляді 
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страхових резервів – це унікальний капітал, який компанія отримує у своє 

розпорядження на певний час за незначну плату. Від того наскільки ефективно 

страховик буде управляти цим капіталом залежатиме його платоспроможність, 

можливість отримати інвестиційний дохід та розширити обсяги своєї діяльності. 

 

3.2. Управління формуванням капіталу страховика 

 

Основною метою формування капіталу страховика є залучення такого його 

розміру, якого буде достатньо для фінансування придбання необхідних активів, 

виконання всіх законодавчих вимог щодо власного та залученого капіталів, а також 

оптимізація його структури з позиції забезпечення умов його подальшого 

ефективного використання та виконання страхових зобов’язань. Для більш 

детального розуміння мети цього управління розглянемо окремі складові капіталу 

страхової компанії та особливості їх формування. 

Особливе місце в структурі капіталу займає власний капітал. Така його 

складова, як статутний капітал, дає можливість страховику працювати на 

страховому ринку, адже існують вимоги щодо його мінімального розміру. Крім 

цього, статутний капітал виступає додатковою гарантією платоспроможності 

компанії. На перших етапах функціонування компанії статутний капітал виступає 

єдиним джерелом забезпечення виплат за непередбачуваними страховими 

випадками. Однак і в подальшому його роль не зменшується. Він продовжує 

виступати додатковим джерелом, після страхових резервів, забезпечення виконання 

страхових зобов’язань. Ще один елемент капіталу – нерозподілений прибуток – 

характеризує результативність діяльності страховика, а також виступає джерелом 

формування вільних резервів. Наявність сформованих вільних резервів дає 

можливість збільшити спроможність страхової корпорації щодо прийняття ризиків 

на страхування, а, отже, наростити її грошові надходження і збільшити величину 

прибутку. Інші елементи власного капіталу також можуть виступати чинниками 

забезпечення фінансової надійності страховика. Отже, власний капітал виступає 

невід’ємним та визначальним елементом у діяльності будь-якої страхової компанії. 
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Дослідженню економічної природи капіталу фірми чи корпорації присвячено 

багато праць зарубіжних та вітчизняних вчених, проте дуже мало дослідників 

зосереджували свою увагу на особливостях управління саме власним капіталом. До 

таких вчених можна віднести: М.Д. Алексеєнка [4], І.О. Бланка [79], 

А.В. Боднарчука [83], В.В. Бочарова [86], Є.Ф. Брігхема [89], Г.О. Крамаренко [187], 

В.Є. Леонтьєва [86], Б.С. Стеценка [110], В.М. Суторміну [327] та інших. 

Незважаючи на значну кількість дослідників, які в тій чи іншій мірі займалися 

проблемами визначення та формування власного капіталу, залишається ще дуже 

багато проблем, пов’язаних з подальшими дослідженнями сутності та структури 

такого капіталу. Майже немає теоретичних та прикладних досліджень специфіки 

власного капіталу страхових компаній, його структури та особливостей формування 

й використання. Теоретичні напрацювання дослідників не завжди відповідають 

підходам, які застосовуються в страховому бізнесі. 

Питання сутності, змісту та особливостей формування власного капіталу 

фірми завжди перебували в полі зору представників різних наукових напрямків та 

шкіл. Перша згадка про власний капітал, як об’єкт обліку, була в Італії в 1491 році 

[83], коли був створений відповідний рахунок бухгалтерського обліку для 

відображення взаємних прав та обов’язків. Він відображав вкладення власника 

майна в підприємство. «Майно, що надійшло до підприємства таким чином 

відображалося за дебетом, а права на нього – за кредитом на рахунку «Власний 

капітал» [258]. 

Аналіз підходів до трактування власного капіталу різних науковців засвідчив, 

що сучасна теорія та практика фінансів не дає його загальноприйнятого визначення. 

Дуже поширеним підходом до трактування сутності власного капіталу є так 

званий залишковий принцип. Його суть полягає в тому, що «власники звичайних 

акцій мають право залишкових вимог на активи (Residual claim)» [327, с. 96] після 

задоволення вимог всіх інших сторін. Цей принцип розкривається в наступному 

визначенні, сформованому у Концептуальній основі фінансової звітності, виданій 

Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) у вересні 2010 р.: 

«Власний капітал – це залишкова частка в активах суб’єкта господарювання після 
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вирахування всіх його зобов’язань» [180]. Подібне трактування акцентує увагу на 

активах і зобов’язаннях, а не на власному капіталі, тим самим відводячи йому 

другорядну роль. Це суперечить фінансовій практиці, адже будь-яка діяльність може 

початися лише після інвестування у неї початкового (власного) капіталу. Схоже 

визначення можна зустріти у більшості авторитетних зарубіжних підручниках з 

економіки, фінансів та менеджменту. Наприклад, К.Р. Макконелл та С.Л. Брю у 

своєму підручнику «Економікс: принципи, проблеми та політика» наводять таке 

визначення: «Власний капітал – загальний розмір активів мінус загальний розмір 

зобов’язань фірми або окремої особи; частка власників фірми в загальному обсязі її 

активів [203, с. 781]. Є.Ф. Брігхем [89, с. 63-64] у підручнику «Основи фінансового 

менеджменту» використовує поняття «акціонерний капітал» як синонім власного 

капіталу та трактує його як залишок після віднімання від активів грошових 

зобов’язань і привілейованих акцій. Тобто, окрім акцентування на другорядності, ці 

визначення не розкривають саму природу поняття «власний капітал», а дають лише 

уяву про методику його розрахунку та специфіку відображення у фінансовій 

звітності.  

Упорядкування різних понять, які стосуються власного капіталу, особливо 

тих, що використовуються в англомовній літературі, зробила В.М. Суторміна. У 

підручнику «Фінанси зарубіжних корпорацій» вона зазначає: «Різниця між активами 

і зобов’язаннями як з облікового, так і з економічного погляду являє собою чисту 

вартість (Net Worth). У балансах американських корпорацій вона називається 

правами акціонерів на власність (Shareholder’s Equity). Цей американський термін 

деякі автори перекладають як капітал власників корпорації або як акціонерний 

капітал чи як власний капітал корпорації. Усі ці терміни взаємозамінні і показують 

частку власності акціонерів, на відміну від зобов’язань, тобто боргів» [327, с. 90]. 

У вітчизняній економічній літературі використовується поняття «власний 

капітал». Багато вітчизняних науковців не наводять власного бачення сутності 

власного капіталу, а лише користуються визначенням, наведеним у Міжнародних 

стандартах фінансової звітності. До них можна віднести: Т.О. Гуренко, Л. Данілову, 
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А.М. Кадацьку, Т.О. Кірсанову, А.П. Куліш, О. Мельник, В.М. Суторміну, 

А.Є. Черпак та ін. 

Більш вдалим, на нашу думку, є підхід І.О. Бланка, який під власним 

капіталом розуміє загальну суму засобів, що належать підприємству на правах 

власності та використовуються ним для формування активів [79, с. 197]. Це 

визначення розкриває природу власного капіталу, проте породжує додаткову 

проблему, яку можна сформулювати так: кому належить власний капітал? 

Власникам чи підприємству? 

І.О. Бланк, а також ряд інших зарубіжних та вітчизняних науковців, серед 

яких можна виокремити: В.В. Бочарова, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Ковальову, Г.О. 

Крамаренко, М.Г. Лапусту, В.Є. Леонтьєва, О.А. Нужну, А.Г. Семенова, Л.Г. 

Скамай, О.Є. Чорну та ін., – вважають, що власний капітал (загальна сума засобів 

або загальна вартість коштів) належить підприємству (корпорації). Ми поділяємо 

думку М.А. Гапонюка та Б.С. Стеценка, що «з точки зору правової сторони, активи, 

які відображені в балансі, можуть належати фірмі на правах власності, але це 

жодним чином не свідчитиме про використання саме власного капіталу для їх 

придбання» [110]. 

Противниками такого підходу є Н.Н. Пойда-Носик і С.С. Грабарчук, які 

стверджують, що «...те, що розділ І пасиву називається «Власний капітал», у 

жодному разі не означає, що цей капітал належить підприємству, зменшуючи тим 

самим суму його зобов’язань. Цей капітал називається лише тому власним, що він 

належить суб’єктам, які через свою причетність до даного підприємства мають 

право називатися власниками підприємства» [262, с. 101]. До такого ж висновку, але 

по відношенню до банківських інституцій, приходить М.Д. Алексеєнко, який пише: 

«власний капітал належить засновникам, учасникам та акціонерам банку» [4, с. 35].  

На нашу думку, підходи різних груп учених щодо вирішення проблеми 

приналежності власного капіталу компанії чи його власникам не суперечать, а, 

навпаки, доповнюють один одного. Для того щоб обґрунтувати цю тезу, достатньо 

детально проаналізувати структуру власного капіталу та його процедуру 

формування. З одного боку, право власності засновників (власників) закріплено у 
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вигляді акцій або часток у капіталі залежно від організаційно-правової форми 

підприємства, які їм (власникам) належать та були ними придбані. Проте, право 

їхньої власності поширюється тільки на розмір статутного чи пайового капіталу, а 

не на інші складові власного капіталу. З другого боку, функціонуючи компанія, крім 

статутного, «заробляє» додатковий та резервний капітали, нерозподілений прибуток 

тощо. Ці складові власного капіталу з’являються в процесі ефективної діяльності 

компанії та належать їй як відособленій окремій одиниці підприємницької 

діяльності. 

Такої ж думки притримується ряд вітчизняних вчених. Серед них і 

О.О. Терещенко, який стверджує, що «власний капітал показує частку майна 

підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів 

підприємства» [330, с. 102]. Тим самим підтверджуючи думку про те, що окремі 

елементи власного капіталу належать власникам, а інші – підприємству. 

При визначенні сутності власного капіталу страховика нами пропонується 

враховувати наступні особливості формування його складових, визначені Законом 

України «Про страхування» [273]: 

 наявність сплаченого статутного фонду та наявність гарантійного фонду є 

однією з умов забезпечення платоспроможності, якої страховики зобов’язані 

дотримуватися; 

 встановлення мінімальних розмірів статутного фонду страховика, який 

займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, та страховика, який 

займається страхуванням життя; 

 віднесення до гарантійного фонду страховика додаткового та резервного 

капіталу, а також суми нерозподіленого прибутку; 

 можливість формувати за рахунок нерозподіленого прибутку вільні 

резерви з метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно до 

прийнятої методики здійснення страхової діяльності; 

 необхідність укладати договір перестрахування, якщо страхова сума за 

окремим предметом договору страхування перевищує 10 % суми сплаченого 

статутного капіталу і сформованих вільних резервів та страхових резервів. 



282 
 

 

Всі ці особливості підтверджують важливість власного капіталу для 

функціонування страхової компанії на будь-якому етапі її розвитку. Власний капітал 

виступає додатковою гарантією виконання страховиком взятих на себе страхових 

зобов’язань в разі виникнення непередбачуваних несприятливих подій, коли 

величини страхових резервів може не вистачити для покриття всіх зобов’язань. Крім 

цього, величина власного капіталу (статутний капітал та вільні резерви) впливає на 

величину ризиків, які страховик може приймати на страхування, а, отже, на 

величину грошових надходжень від операційної діяльності та фінансовий результат 

діяльності компанії загалом. 

Проаналізовані підходи до трактування власного капіталу окремих 

дослідників та особливості його формування в страхових компаніях, дають нам 

змогу визначити власний капітал страхової компанії як загальну суму фінансових, 

матеріальних та нематеріальних ресурсів, акумульовану за рахунок внесків 

власників і внутрішніх джерел страховика, які авансуються в частину його активів 

для забезпечення його розвитку та додаткового фінансового забезпечення виконання 

страхових зобов’язань. 

Для більш детального розгляду сутності власного капіталу та особливостей 

його формування в страхових корпораціях потрібно дослідити його структуру та 

специфіку формування окремих його складових. Для цього нами було 

проаналізовано законодавчу базу в сфері бухгалтерського обліку та формування 

фінансової звітності. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, «фінансова звітність підприємства 

(крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської 

діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до 

чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 

грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів» [272]. Отже, на 

страхові компанії також розповсюджується норма цього Закону. Крім цього, стаття 

12-1 вищезазначеного Закону передбачає, що «публічні акціонерні товариства, 

банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за 
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видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають 

фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними 

стандартами» [272]. 

Ми погоджуємося з думкою В.І. Воськало та Н.М. Воськало [103], що, 

незважаючи на майже повну відповідність структури фінансової звітності згідно з 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», вітчизняні підприємства, в тому числі страховики, для її 

складання здебільшого користуються формами, визначеними НП(С)БО 1. Цей вибір 

пояснюється тим, що МСБО 1 «не визначає порядок чи формат, у якому суб’єкт 

господарювання подає статті» [103] окремих фінансових звітів, а також дає 

можливість змінювати назви та порядок наведення статей «згідно з характером 

суб’єкта господарювання та його операціями, щоби надати інформацію, яка є 

доречною для розуміння фінансового стану суб’єкта господарювання» [103]. Це 

призводить до виникнення суперечностей на практиці. 

Наприклад, Звіт про фінансовий стан згідно з МСБО 1 повинен включати, як 

мінімум, статті, що подають такі суми: випущений капітал і резерви, що відносяться 

до власників материнського підприємства, неконтрольовані частки, представлені у 

власному капіталі [217, п. 54]. Власний капітал та резерви, водночас, поділяють на 

різні класи, такі як: сплачений капітал, емісійний дохід та капітальні резерви [217, п. 

78], що не зовсім відповідає класифікації складових власного капіталу згідно з 

НП(С)БО. Різницю в підходах до складових власного капіталу згідно з МСБО і 

НП(С)БО представлено у табл. 3.6. 

Незважаючи на неспівпадання структури власного капіталу за МСФЗ і 

НП(С)БО, слід відзначити, що суттєвих відмінностей між ними немає. Існують лише 

деякі протиріччя у назвах складових капіталу та рівні їх деталізації. Тому ми 

поділяємо думку В.І. Воськало та Н.М. Воськало, що «МСБО 1 передбачає 

розкриття набагато ширшого кола інформації, ніж це передбачено вимогами 

НП(С)БО 1, і відображення такої інформації необхідно враховувати під час 

подальшого вдосконалення та гармонізації вітчизняної звітності із МСБО 1» [103]. 

 



284 
 

 

Таблиця 3.6 

Структура власного капіталу згідно з НП(С)БО і МСФЗ 

НП(С)БО МСФЗ 

Зареєстрований (пайовий) капітал Статутний капітал 

- внески до незареєстрованого 

статутного капіталу 

 

Капітал у дооцінках Резерв переоцінки 

Додатковий капітал Додатковий капітал 

- емісійний дохід Емісійний дохід 

- накопичені курсові різниці Ефект курсових різниць 

Резервний капітал Додатковий оплачений капітал 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

Нерозподілений прибуток 

Неоплачений капітал Неоплачений капітал 

Вилучений капітал Вилучений капітал 

Інші резерви Інші резерви 
Джерело: складено автором за [216-217] 

Аналіз інформації, наведеної у табл. 3.6, підтверджує висновок про більшу 

деталізацію складових власного капіталу в НП(С)БО 1. Для більш суттєвої 

характеристики цих складових розглянемо, що саме відображається у відповідних 

статтях пасиву балансу компанії. Зміст цих статей наведено у Методичних 

рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності [216]. У табл. 3.7 нами 

згруповано інформацію щодо змісту статей розділу «Власний капітал» балансу 

страхових корпорацій України. 

Таблиця 3.7 

Зміст статей розділу «Власний капітал» балансу страхових компаній 

України згідно НП(С)БО 1 

Назва статті Зміст 

1 2 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 

Зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, 

іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, 

яка формується відповідно до законодавства. 

Капітал у дооцінках Сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів. 

Додатковий капітал Емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної 

емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно 

отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено 

засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові 

різниці, які відповідно до НП(С)БО відображаються у складі 

власного капіталу та інші складові додаткового капіталу. 

 



285 
 

 

Продовження табл. 3.7 

Додатковий капітал У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та 

накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, 

вона розкривається у додаткових статтях «Емісійний дохід» та 

«Накопичені курсові різниці». До підсумку балансу включається 

загальна сума додаткового капіталу. 

Резервний капітал Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства 

або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку 

підприємства. 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

Або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого 

збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та 

вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. 

Неоплачений капітал Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується 

при визначенні підсумку власного капіталу. 

Вилучений капітал Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених 

товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу 

наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні 

підсумку власного капіталу. 

Інші резерви Інші компоненти власного капіталу страховиків, які не можуть 

бути включені до інших статей власного капіталу. Сума інших 

резервів включається до підсумку балансу. 

Джерело: складено автором за [216]. 

Велика кількість елементів власного капіталу, наведених у табл. 3.7, свідчить 

про його складну структуру. Якщо у табл. 3.7 нами систематизовано інформацію 

про елементи власного капіталу з позиції формування фінансової звітності, то у 

табл. 3.8 наведено інформацію про елементи власного капіталу з позиції їх 

економічної сутності та специфіки формування у страхових компаніях. 

Вимоги до статутного капіталу, на перший погляд, виглядають досить 

жорсткими, однак вони стосуються фактично тільки етапу формування цього 

капіталу. Що відбувається з акумульованими коштами далі ніхто не знає, в тому 

числі і державний регулятор – Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Це дозволяє топ-менеджменту 

страховиків виводити їх з компаній. Кошти статутного капіталу інвестуються в 

активи, які у експертів страхового ринку викликають певні сумніви щодо їх 

ліквідності та безпечності, не кажучи вже про можливість використовувати ці кошти 

в разі необхідності для покриття страхових зобов’язань. Фактично вимог до 

розміщення цих коштів не існує, окрім єдиного законодавчого обмеження щодо 
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інвестування коштів статутного капіталу – це вкладення в статутні капітали інших 

страховиків. 

Таблиця 3.8 

Характеристика елементів власного капіталу страхової компанії 

Елем

енти 

капіт

алу 

Джерела 

формування 
Призначення 

Законодавчі вимоги й обмеження 

До розміру 

До активів, із 

яких 

формується 

Щодо участі 

інших 

страховиків 

В
л

а
сн

и
й

 к
а
п

іт
а
л

 С
т
а
т
у
т
н

и
й

 к
а
п

іт
а
л

 

Формується 

шляхом або 

внесення часток 

засновниками, або 

відкритої 

передплати акцій. 

Далі може 

поповнюватися за 

рахунок власних 

джерел і шляхом 

додаткової емісії 

акцій 

(додаткового 

внесення часток). 

Забезпечення 

організаційних 

витрат, тобто 

витрат, пов’язаних 

із створенням умов 

для здійснення 

страхової 

діяльності. 

Виступає джерелом 

покриття страхових 

зобов’язань, 

забезпечуючи 

платоспроможність 

страховика та 

підвищення його 

вартості. 

Забезпечує 

належну 

конкурентоспромо

жність страховика. 

Мінімальний 

розмір 

еквівалентний 

1 млн. євро для 

страховика, 

який 

займається 

загальними 

видами 

страхування. 

Мінімальний 

розмір 

еквівалентний 

10 млн. євро за 

валютним 

обмінним 

курсом валюти 

України для 

страховика, 

який 

займається 

страхуванням 

життя. 

Повинен бути 

сплачений 

виключно в 

грошовій формі, 

але, як виняток, 

дозволяється не 

більше ніж 25 % 

статутного 

капіталу 

формувати за 

рахунок 

державних 

цінних паперів. 

Забороняється 

використовувати 

для формування 

векселі, кошти 

страхових 

резервів, а також 

кошти, отримані 

в кредит, позику 

та під заставу, і 

вносити 

нематеріальні 

активи. 

Загальний 

розмір 

внесків до 

статутних 

капіталів 

інших 

вітчизняних 

страховиків 

не може 

перевищуват

и 30 % 

власного 

статутного 

капіталу, в 

тому числі 

розмір 

внеску до 

статутного 

капіталу 

окремого 

страховика 

не може 

перевищуват

и 10 %. 

Д
о
д

а
т
к

о
в

и
й

 к
а
п

іт
а
л

 

Формується за 

рахунок 

емісійного доходу 

від розміщення 

акцій, надходжень 

сум дооцінки 

необоротних 

активів, вартості 

безкоштовно 

отриманих 

активів від інших 

юридичних і 

фізичних осіб 

тощо. 

Додаткове 

забезпечення 

фінансової 

стійкості та 

надійності 

страховика. 

Відсутні. Відсутні. Відсутні. 
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Елем

енти 

капіт

алу 

Джерела 

формування 
Призначення 

Законодавчі вимоги й обмеження 

До розміру 

До активів, із 

яких 

формується 

Щодо участі 

інших 

страховиків 

Р
ез

ер
в

н
и

й
 к

а
п

іт
а
л

 

Формується 

шляхом щорічних 

відрахувань від 

чистого прибутку 

або за рахунок 

нерозподіленого 

прибутку в 

розмірах, 

визначених 

вищим органом 

управління 

страховика, але не 

менших від 

законодавчо 

встановленої 

величини. 

Додаткове 

забезпечення 

фінансової 

стійкості 

страховика, 

зміцнення 

матеріальної та 

фінансової безпеки. 

Може бути 

спрямований на 

покриття збитків за 

страховими 

операціями, виплат 

дивідендів та для 

погашення 

облігацій і викупу 

акцій за відсутності 

інших коштів. 

У розмірі не 

менше ніж 15 

% статутного 

капіталу 

страховика. До 

досягнення 

встановленого 

статутом 

розміру 

величина 

щорічних 

відрахувань не 

може бути 

меншою ніж 5 

% суми чистого 

прибутку за 

рік. 

Відсутні. Відсутні. 

Н
ер

о
зп

о
д

іл
ен

и
й

 п
р

и
б
у
т
о
к

 Формується за 

рахунок 

реінвестованого у 

страхову 

компанію 

прибутку. 

Джерело 

формування 

вільних резервів. 

Відсутні. Відсутні. Відсутні. 

Джерело: складено автором за [229; 268; 273] 

Щодо обмежень стосовно участі страховика в статутному капіталі інших 

страхових компаній, то ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює 

види страхування, інші ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до 

статутного капіталу страховика, який здійснює страхування життя. В свій час (2001-

2013 рр.), при мінімальному розмірі статутного капіталу страховика, що здійснює 

страхування життя, 1,5 млн. євро, ця норма дозволяла створити дві страхові 

компанії, затративши лише цю суму. Створювалася компанія, що мала займатися 

загальними видами страхування, вносився акціонерами статутний капітал в розмірі 

1 млн. євро. Потім ця компанія виступала основним засновником та акціонером 

компанії зі страхування життя, повністю вносячи кошти свого статутного капіталу 
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до такого ж капіталу новоствореної компанії. Ще 0,5 млн. євро довносилися 

акціонерами, і цілком законно створювалися дві страхові компанії, які могли 

представити весь перелік страхових послуг для своїх клієнтів. На сучасному етапі ця 

законодавча норма дає можливість економити для акціонерів при створенні двох 

страхових компаній, але довносити вже потрібно набагато більше. 

Щодо інших елементів власного капіталу, то певних специфічних вимог до їх 

формування немає. Встановлені вимоги до розміру резервного капіталу, але вони 

стосуються не тільки страховиків, а усіх акціонерних товариств. Щодо додаткового 

капіталу та нерозподіленого прибутку ніяких вимог немає. Єдине, що можна 

віднести до особливостей, притаманних тільки страхових компаніям – виділення 

гарантійного фонду та можливість формувати вільні резерви за рахунок 

нерозподіленого прибутку. Незважаючи на необхідність існування гарантійного 

фонду, на чому наголошу ЗУ «Про страхування», як однієї з вимог щодо 

платоспроможності страховика, на практиці його фізичного виокремлення не існує 

та вимог щодо його розміру, особливостей формування та використання немає. Це 

просто сума трьох елементів власного капіталу страховика додаткового, резервного 

капіталів та нерозподіленого прибутку. Якщо ця сума більше нуля, то можна 

вважати, що цей фонд є в наявності, але ніякої користі з цього немає. Діючі вимоги 

не призводять до необхідності його наповнення ліквідними активами чи збільшення 

до певного розміру тощо. Щодо можливості формування вільних резервів, то варто 

зазначити, що діюча фінансова звітність не дає можливості його відобразити у ній. 

Навіть якщо компанії дійсно формують ці резерви, то побачити це не можливо. 

Фактично вони знаходяться в такому елементі власного капіталу як нерозподілений 

прибуток. 

Для того щоб визначитися з важливістю цих елементів у діяльності страхових 

компаній України, проаналізуємо структуру їхнього власного капіталу (див. табл. 

3.9). 

На основі аналізу структури власного капіталу, наведеної в табл. 3.9, можна 

зробити висновки. По-перше, основними елементами власного капіталу вітчизняних 

страховиків є зареєстрований та резервний капітали і нерозподілений прибуток, на 
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які разом припадало 84,9 % у 2012 р., 87,4 % у 2013 р., 87,8 % у 2014 р., 85,1 % у 

2015 р., 81,1 % у 2016 р., 81,3 % у 2017 р. та 77,9 % у 2018 р. Значна частка саме цих 

елементів пояснюється наявністю законодавчих вимог: до розміру мінімальної 

величини статутного капіталу, до значення резервного капіталу, який має бути 

пропорційним величині статутного, а також можливістю формувати за рахунок 

нерозподіленого прибутку вільні резерви. Також слід відмітити такий елемент 

власного капіталу як додатковий капітал, який починаючи з 2014 р. постійно 

зростав, досягнувши 12,2 % у 2018 р. Основна його частка представлена емісійним 

доходом (7,8 % у 2018 р.), який виникає у процесі розміщення акцій за ціною, 

вищою за номінал. Це свідчить про значну прибутковість таких цінних паперів та 

інтерес до них та й всього страхового ринку з боку інвесторів. 

По-друге, протягом 2012-2018 рр. збільшилася частка зареєстрованого 

капіталу з 39,2 % у 2012 р. до 46,9 % у 2018 р. Цей факт є доволі цікавим через те, 

що за цей же період відбулося зменшення кількості страхових компаній з 414 до 

281. 

Відповідно зменшення кількості компаній мало відобразитися на зменшенні 

сукупного зареєстрованого капіталу, але аналіз абсолютних величин показує, що 

його розмір все-таки зменшився з 14,0 млрд. грн. у 2012 р. до 12,7 млрд. грн. у 

2018 р. Отже можна, зробити висновок, що інші елементи власного капіталу 

зменшилися на більшу величину, що призвело до зростання зареєстрованого 

капіталу в загальній структурі при зменшенні його значення в абсолютних цифрах. 

По-третє, також зросла частка резервного капіталу в структурі власного з 

14,1 % у 2012 р. до 17,7 % у 2018 р. при зменшенні абсолютних цифр (з 5,1 млрд. 

грн. у 2012 р. до 4,8 млрд. грн. у 2018 р.). Пояснити це можна аналогічно до 

метаморфоз з зареєстрованим капіталом. 

По-четверте, на відміну від зареєстрованого та резервного капіталів, за цей 

період зменшилася частка нерозподіленого прибутку з 31,4 % у 2012 р. до 13,3 % у 

2018 р. Зменшення величини нерозподіленого прибутку призвело до відповідного 

зменшення резервного капіталу через їх прямо пропорційний зв’язок. 
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Таблиця 3.9 

Структура власного капіталу страхових компаній України за 2012-2018 рр. 

Показники 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

Зареєстрований 

капітал 
14,0 39,2 15,4 36,7 15,2 36,2 14,5 41,8 12,8 44,8 13,0 47,6 12,7 46,9 

Внески до 

незареєстрованого 

статутного капіталу 

- - - - 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 

Капітал у дооцінках 0,9 2,6 0,9 2,2 1,4 3,5 1,3 3,8 1,6 5,6 1,5 5,3 2,2 8,1 

Додатковий капітал 2,7 7,6 2,6 6,3 2,8 6,8 2,9 8,4 3,1 10,8 3,0 11,0 3,3 12,2 

Емісійний дохід 1,7 4,8 1,8 4,3 2,3 5,5 2,4 7,0 2,5 8,7 2,1 7,8 2,1 7,8 

Накопичені курсові 

різниці 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервний капітал 5,1 14,1 6,2 14,9 7,9 18,9 7,2 20,7 4,9 17,1 4,8 17,7 4,8 17,7 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) 

11,2 31,4 15,0 35,7 13,6 32,6 7,9 22,7 5,5 19,2 4,4 16,2 3,6 13,3 

Неоплачений капітал 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 

Вилучений капітал 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Інші резерви 1,9 5,4 1,9 4,7 0,8 1,9 0,9 2,6 0,9 3,1 0,7 2,6 0,5 1,8 

Власний капітал 35,7 100,0 41,9 100,0 41,8 100,0 34,8 100,0 28,6 100,0 27,3 100,0 27,1 100,0 

Джерело: складено автором на основі [177] 
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Оскільки нерозподілений прибуток характеризує накопичення або 

капіталізацію прибутків у тому числі і за попередні періоди, то його зміна 

відбувається не відразу, а інерційно, по відношенню до інших показників. 

Зменшення загального розміру власного капіталу за сім років з 35,7 млрд. грн. до 

27,1 млрд. грн. призвело до зменшення всіх його складових. Через різні темпи 

зменшення окремих елементів капіталу дещо змінилася його структура. Причиною 

такої тенденції є ситуація, що склалася на вітчизняному страховому ринку, а саме 

виведення з нього низки страхових компаній як у добровільному, так і примусовому 

порядку. 

Особливістю страхової діяльності є те, що власний капітал не тільки 

забезпечує розвиток компанії, а й виступає додатковою гарантією виконання нею 

страхових зобов’язань. Спочатку цією гарантією виступає статутний капітал, тому і 

висуваються законодавчі вимоги до його мінімального розміру, а потім – 

нерозподілений прибуток, резервний та додатковий капітали. Їх значення 

залишається вагомим протягом всієї діяльності страхової компанії, поступаючись 

лише страховим резервам. 

Специфікою діяльності вітчизняних страховиків є те, що власний капітал у 

них незалежно від стадії розвитку компанії знаходиться на першому місці. 

Не менш важливим за власний, є залучений капітал страхової компанії. Його 

розмір та важливість в діяльності страховика збільшується зі зростанням обсягів 

реалізації страхових послуг. Необхідність виділення такого капіталу пояснюється 

специфікою формування страхових резервів, яка якісно вирізняє його на фоні 

позикового капіталу. Розглянемо особливості такого капіталу в діяльності страхових 

компаній. 

У страхуванні іншому, ніж страхування життя, взагалі втрачається 

персоніфікація коштів, оскільки більша частина страхових премій йде на створення 

єдиного грошового фонду – страхових резервів, які формується так званим 

«котловим» методом. У страхуванні життя персоніфікація залишається, проте 

часткова. Частина премій, які йдуть на формування накопичувальної складової, 

формуються та обліковуються окремо від майна страховика та за кожним 
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страхувальником індивідуально. Ця накопичена сума має бути згодом в дещо 

більшому розмірі за обсяг сплачених страхових премій (включаючи інвестиційний 

дохід та участь в прибутку страховика) повернена страхувальнику в разі дожиття 

або досягнення віку, обумовленого договором страхування. Інша складова 

отриманих коштів, яка йде на формування резервів за такими ризиками, як смерть, 

нещасний випадок та захворювання, також формується «котловим» методом. 

Страхові резерви, сформовані «котловим методом втрачають всяку персоніфікацію, 

а відповідно можливість бути поверненими страхувальникам в тих обсягах, в яких 

вони сплатили страхові премії. Кошти можуть бути поверненими, але не всім 

страхувальникам, а лише деяким з них, тим хто зазнає збитків майну або шкоди 

життю та здоров’ю. Причому сума повернення у вигляді страхової виплати не 

залежить від розміру сплаченої страхової премії, а залежить від величини 

конкретного збитку (шкоди) та страхової суми, визначеної за договором 

страхування. Ті ж страхувальники, які не зазнають збитків протягом дії договору 

страхування, по його закінченню нічого не отримують. Фактично для них страхова 

премія була платою за страховий захист, тобто впевненість в тому, що якби що-

небудь трапилося з об’єктом страхування, то страховик відшкодував би завдані 

збитки або заподіяну шкоду. Тому, при формуванні страхових резервів, тобто 

залученого капіталу, немає ніяких підстав стверджувати про поверненість цих 

коштів, як це є при залученні позикового капіталу. 

Залучення коштів у вигляді страхових премій для формування страхових 

резервів для страховика є платним. Цю плату можна поділити на дві частини. До 

першої, на наш погляд, потрібно віднести витрати, які несе компанія по залученню 

відповідних ресурсів. Це аквізиційні, інкасаційні, а також інші витрати на ведення 

справи, які несе страхова компанія для того, щоб залучити нових та утримати 

діючих страхувальників. Ці витрати є зрозумілими та такими, які можна виміряти. 

Переважно страховики підходять до оцінювання цих витрат залежно від 

поставленого менеджментом плану по обсягу зібраних страхових премій. Як 

правило, вітчизняний страховий менеджмент міркує поняттями «обсяг зібраних 

страхових премій», «ринкова частка компанії», «величина прибутку», тобто тими 
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поняттями, якими міркували західні менеджери до 80-х рр. ХХ ст. Звичайно, що 

результативність більшості страхових компаній бажає кращого. Єдиною світлою 

плямою на таких застарілих підходах є західні менеджери, які починають працювати 

у вітчизняних страхових компаніях. Мова йде про компанії, які належать відомим 

світовим страховим корпораціям (АХА Страхування, Альфа Страхування, ПЗУ 

Україна, УНІКА). Щодо іншої частини плати за залучений капітал, то вона є менш 

зрозумілою та фактично не відомою на момент залучення. Ці витрати 

представляють собою суми ліквідаційних витрат. Вони носять випадковий характер, 

оскільки залежать від частоти настання страхових випадків та математичного 

сподівання коефіцієнта збитковості. Страхові випадки можуть трапитися, а можуть 

не трапитися, суми завданого збитку або заподіяної шкоди можуть бути дуже 

великими, а можуть бути невеликими. Часова розкладка збитків також може бути 

дуже різноманітною. Отже, цю частину плати потрібно прогнозувати залежно від 

величини та структури страхового портфеля, що формується, а також від 

ймовірності настання страхового випадку та очікуваних середніх збитків. 

Щодо строку залучення коштів від страхувальників, то він може бути різним 

залежно від виду страхування. Для страхування життя такий строк може становити 

5, 10, 15, 20 і більше років, якщо мова йде про виплату страхової суми в разі 

дожиття до певного віку або закінчення строку дії договору страхування. Якщо 

розглядати смерть страхувальника, то виплата може здійснюватися і через місяць, і 

рік, і більше. Для страхування іншого, ніж страхування життя, як правило, строк дії 

договору страхування обмежується одним роком. Відповідно і виплати повинні 

здійснюватися в межах цього періоду, але на практиці ми маємо випадки, коли 

виплати за вже відомими випадками можуть затягуватися на місяці, роки й більше. 

Це може залежати від особливостей врегулювання страхових претензій за окремими 

видами страхування (авіаційне, морське, космічне страхування тощо), а також від 

моменту, коли буде виявлений збиток (шкода) об’єкту страхування (майже всі види 

страхування відповідальності). Тобто конкретного строку повернення коштів 

залученого капіталу немає. 
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Підсумовуючи, слід відзначити, що залучений капітал за такими 

характеристиками, як поверненість, платність та строковість, істотно відрізняється 

від позикового, що дає підстави виділяти його як окремий вид капіталу. 

Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх 

виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування 

(перестрахування). Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із 

страхування життя (математичні резерви). Формування резервів із страхування 

життя, медичного страхування і обов’язкових видів страхування здійснюється 

окремо від інших видів страхування. 

Слід відмітити, що підходи до формування страхових резервів у компаніях, 

що здійснюють страхування життя, та компаніях, що здійснюють страхування інше, 

ніж страхування життя, істотно відрізняються. Це пов’язано з самим механізмом та 

принципами діяльності цих компаній. Компанії, що здійснюють страхування життя, 

мають справу з довгостроковими договорами страхування життя, за якими 

страховий випадок з ймовірністю 1 станеться, тому такі страховики формують за 

кожним договором окремий страховий резерв, який є фінансовим підґрунтям 

майбутньої виплати страхувальнику або його родичам. Компанії, що здійснюють 

страхування інше, ніж страхування життя, мають справу з великою кількістю 

різноманітних договорів страхування, за якими страховий випадок може статися, а 

може і не статися, а величина страхових премій незначна порівняно зі страховими 

сумами. Такі компанії повинні формувати один загальний фонд так званим 

«котловим» методом (за рахунок невеличких премій за кожним договором 

страхування формується один великий страховий фонд, коштів якого повинно 

вистачити для забезпечення всіх майбутніх виплат). Ці відмінності лягли в основу і 

нормативних актів, що регулюють діяльність з формування страхових резервів в 

Україні. Існує два окремих розпорядження Нацкомфінпослуг про формування 

страхових резервів зі страхування життя і технічних резервів. 

Страховики, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, 

зобов’язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами 

страхування: 
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 незароблених премій, що включають частки від сум надходжень страхових 

премій, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату; 

 збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові 

відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення 

щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування. 

Страховики можуть прийняти рішення про запровадження з початку 

календарного року формування і ведення обліку таких технічних резервів за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя: 

 резерв незароблених премій (РНП); 

 резерв заявлених, але не виплачених збитків (РЗНВЗ); 

 резерв збитків, які виникли, але не заявлені (РЗВНЗ); 

 резерв катастроф (РК); 

 резерв коливань збитковості (РКЗ). 

Страхові резерви із страхування життя є оцінкою вартості грошових 

зобов’язань страховика за договорами та майбутніх витрат для забезпечення їх 

виконання. 

Страхові резерви із страхування життя поділяються на: 

 резерви довгострокових зобов’язань (математичні резерви); 

 резерви належних виплат страхових сум. 

Резерви довгострокових зобов’язань (математичні резерви) складаються з: 

 резервів нетто-премій; 

 резервів витрат на ведення справи; 

 резерву бонусів. 

Розрахунок математичних резервів здійснюється з використанням актуарних 

методів. Розрахунок математичних резервів здійснюється окремо за кожним діючим 

на звітну дату договором з урахуванням темпів зростання інфляції. Загальна 

величина математичного резерву дорівнює сумі резервів, розрахованих окремо за 

кожним договором. 
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На основі аналізу структури залученого капіталу, наведеної в табл. 3.10, 

можна зробити висновки. По-перше, як бачимо, основним елементом залученого 

капіталу є страхові резерви, частка яких коливається протягом періоду, що 

аналізувався, на рівні 97,6-99,0 %. По-друге, головним елементом страхових 

резервів протягом 2012-2018 рр. залишається резерв незароблених премій. Його 

частка у 2018 р. становила 41,2 %, що на 9,2 % менше відповідного значення у 2012 

р. Причинами є негативні тенденції, що складаються на страховому ринку України 

через загальноекономічну кризу та політичну ситуацію в країні. Незважаючи на 

збільшення загального обсягу отриманих страхових премій з 21,5 млрд грн у 2012 р. 

до 49,4 млрд грн у 2018 р., тобто більше, ніж у 2 рази, зменшилася кількість 

страхових компаній з 414 у 2012 р. до 281 у 2018 р., а також страхові виплати зросли 

лише з 5,2 млрд грн у 2012 р. до 12,9 млрд грн у 2018 р. 

В абсолютних цифрах величина резерву незароблених премій суттєво 

збільшилася, зрісши з 6,1 млрд грн у 2012 р. до 11,0 млрд грн у 2018 р., тобто 

зменшення частки резерву незароблених премій у загальній сумі резервів 

пояснюється зростанням інших видів страхових резервів більшими темпами. По-

третє, відбулося зростання і в абсолютних, і у відносних величинах двох інших 

резервів – резерву довгострокових зобов’язань та резерву збитків (резерву належних 

виплат). Перший зріс з 3,1 млрд грн у 2012 р. до 9,1 млрд грн у 2018 р., що є 

позитивним фактором. Проте, варто зауважити, що цей резерв є накопичувальним, 

тому він апріорі має зростати при надходженні нових страхових премій. Величина 

премій зі страхування життя також збільшилася з 1,8 млрд грн у 2012 р. до 3,9 млрд 

грн у 2018 р. Таке зростання пояснюється тим, що за переважною більшістю полісів 

страхування зобов’язання номіновані у різних валютах, зростання курсів яких поки 

що тримає цей сегмент ринку на фоні дострокових розірвань відповідних договорів. 

Резерв збитків (резерв належних виплат) збільшився з 2,3 млрд грн у 2012 р. до 6,4 

млрд грн у 2018 р., що з однієї сторони є позитивним сигналом, оскільки 

страхування починає реалізовувати свою захисну функцію (виплати за 7 років 

зросли майже у 2,5 рази), а з іншої сторони така тенденція може свідчити про 

штучне затягування строків розгляду страхових претензій. 
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Таблиця 3.10 

Структура залученого капіталу страхових компаній України за 2012-2018 рр. 

Показник 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

Величина  

залученого 

капіталу 

12,4 100,0 13,7 100,0 15,3 100,0 17,8 100 20,5 100,0 22,7 100,0 27,0 100,0 

Страхові 

резерви, у тому 

числі: 

12,1 97,6 13,5 98,5 15,0 98,0 17,6 98,9 20,3 99,0 22,4 98,7 26,7 98,9 

Резерв 

довгострокових 

зобов’язань 

3,1 25,6 4,0 29,6 5,2 34,7 6,6 37,5 7,6 37,4 8,0 35,7 9,1 34,1 

Резерв збитків 

або резерв 

належних 

виплат 

2,3 19,0 2,5 18,5 3,1 20,7 3,8 21,6 4,0 19,7 5,4 24,1 6,4 24,0 

Резерв 

незароблених 

премій 

6,1 50,4 6,9 51,1 6,5 43,3 7,1 40,3 8,6 42,4 8,9 39,7 11,0 41,2 

Інші страхові 

резерви 
0,6 5,0 0,1 0,8 0,2 1,3 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,2 0,7 

Джерело: складено автором за [177] 
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Позиковий капітал в діяльності страхових компаній не відіграє особливого 

значення. Він може залучатися як додаткове джерело для фінансування окремих 

інвестиційних проектів. Тобто, страхові компанії випадають із загальної тенденції, 

що склалася на ринках провідних країн світу. М.А. Гапонюк описує цю тенденцію 

так: «На певному етапі розвитку корпоративного сектору борговий капітал за своїми 

роллю та значенням начебто «підмінив» собою акціонерний капітал та відносини 

власності. Поєднавшись з основними перевагами власного капіталу (насамперед, 

безстроковістю), головні позитивні характеристики боргового капіталу — нижча 

вартість і можливості використання механізму фінансового важеля, суттєво 

підвищили економічний та фінансовий потенціал сучасних корпорацій. Проте, саме 

борговий капітал сформував для акціонерних товариств ряд суттєвих загроз, 

проявом яких стають періодичні банкрутства провідних корпорацій» [109]. 

Позиковий капітал може включати:  

 довгострокові та короткострокові кредити банку – не відіграють великої 

ролі в діяльності страхової компанії, можуть використовуватися для розширення 

обсягів її діяльності; 

 кредиторська заборгованість. До її складу належить: заборгованість з 

оплати праці, перед позабюджетними фондами, за розрахунками з філіями та 

представництвами тощо; 

 доходи майбутніх періодів включають доходи, отримані протягом 

поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних 

періодів. 

Для успішної діяльності страховик формує таку величину та структуру 

капіталу, яка дозволить йому ефективно здійснювати операційну, інвестиційну та 

фінансову діяльності. При його формуванні враховуються законодавчі вимоги щодо 

формування окремих елементів власного капіталу відповідно до стадії життєвого 

циклу, на якій знаходиться компанія, а також постійно нарощується обсяг діяльності 

для збільшення залученого капіталу. Щодо позикового капіталу, то, як ми з’ясували 

вище, він виконує допоміжну роль у процесі діяльності, яка полягає у покритті 

переважно поточних нестрахових зобов’язань. 
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Проаналізуємо окремі показники капіталізації вітчизняних страхових 

компаній (Додаток З), щоб з’ясувати успішність управління формуванням капіталу 

ними. Для аналізу ми обрали 50 найбільших компаній за обсягами отриманих 

премій (на них припадає 89 % ринку) та величиною сформованого капіталу (на них 

припадає майже 48 %) ринку. 

Показник «Статутний капітал / Власний капітал» характеризує ступінь 

фінансування власного капіталу за рахунок власників або акціонерів компанії. Як ми 

зазначали вище, для новостворених компаній значення цього показника може 

наближатися до 1, але з часом по мірі формування інших елементів власного 

капіталу воно буде зменшуватися. Середнє заначення цього показника за всіма 

компаніями протягом 2016-2018 рр. знаходилося в діапазоні 0,53-0,58. На наш 

погляд, таке значення не повинно перевищувати 0,5, оскільки страхова компанія має 

накопичувати нерозподілений прибуток та формувати вільні резерви. При найбільш 

песимістичному сценарії ці елементи мають бути рівнозначними, а при 

оптимістичному – частка статутного капіталу повинна зменшуватися навіть до 

значення 0,2-0,3. Така ситуація буде свідчити про те, що компанія стабільно 

розвивається, нарощує прибуток, формує вільні резерви та збільшує свою вартість. 

Тобто вартість компанії буде тісно корелювати з часткою статутного капіталу у 

власному. У розрізі окремих компаній можна виділити ті, у яких значення є 

найменшим (Мотор-гарант (0,03-0,05), Захід-резерв (0,03-0,05) та PZU Україна 

(0,05-0,08)), та ті, у яких воно є найбільшим (АСКА (0,96-1,05), Гардіан (0,99) та 

ЕКСПО Страхування (0,84-1,00)). Щодо першої групи компаній, то можна 

відмітити, що величина їх статутних капіталів не набагато перевищує мінімальні 

законодавчі вимоги до неї (Мотор-гарант (12,3 млн грн), Захід-резерв (12,3 млн грн) 

та PZU Україна (19,4 млн грн)), а акціонери не мають достатніх фінансових 

можливостей щодо її збільшення або не хочуть цього робити. Дивною виглядає 

присутність у цій групі компанії PZU Україна, основним акціонером якої є потужна 

польська страхова група PZU. З іншого боку, величини власних капіталів цих 

компаній у декілька десятків разів більші за розміри статутних капіталів, що 

свідчить про результативність роботи компаній та суттєве нарощення інших 
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елементів власного капіталу. Щодо другої групи компаній, то можна відмітити, що 

їх власний капітал представлений фактично тільки статутним. Це дуже поганий 

сигнал, який свідчить про збиткову діяльність компанії, а, відповідно, про 

зменшення їх вартості. У компанії АСКА розмір власного капіталу у 2016 р. був 

меншим за розмір статутного майже на 10 млн грн, що мало призвести до 

зменшення останнього до рівня нетто-активів, але цього не відбулося. 

Показник «Власний капітал / Активи» характеризує ступінь фінансування 

активів за рахунок власного капіталу. Для страхових компаній значення цього 

показника не повинно перевищувати 0,25, оскільки їх операційна діяльність повинна 

забезпечуватися не за рахунок власних коштів, а за рахунок коштів страхових 

резервів. Середнє заначення цього показника за всіма компаніями протягом 2016-

2018 рр. знаходилося в діапазоні 0,43-0,62. З погляду фінансового аналізу в цілому 

це є позитивним, проте, з погляду аналізу страхової діяльності, це свідчить про 

невідповідність фінансових можливостей компаній їх діловій активності. Наявний 

власний капітал дає можливість розвиватися та залучати якомога більше страхових 

премій, проте компанії цим не користуються або власний капітал просто 

представлений тільки на папері. У розрізі компаній знову виділимо ті, які мають 

найменше значення показника, та ті, які мають найбільше. До першої групи можна 

віднести такі компанії: Княжа (0,10-0,30), УНІКА (0,13-0,35), PZU Україна (0,15-

0,20), Глобус (0,18-0,23) та Арсенал Страхування (0,19-0,35). Тобто це компанії, які 

входять до ТОП-20 найбільших компаній за переважною кількістю показників. Це 

компанії, які використовують власний капітал для розвитку своєї діяльності та 

нарощують інші елементи капіталу, зокрема страхові резерви. Крім цього, варто 

відзначити і динаміку щодо зменшення значень цих показників протягом 2016-2018 

рр. До групи компаній з найбільшим значенням показника можна віднести: Альянс 

(0,85-0,86), Гардіан (0,66-0,94), Харківська муніципальна страхова компанія (0,79-

0,90) та Добробут та захист (0,83-0,91). Частка власного капіталу у цих компаній 

висока, але сам капітал та величина страхових резервів невелика, тобто компанії не 

використовують свої можливості. Більшість з них знаходиться у п’ятому 

останньому десятку компаній, що нами досліджувалися. 
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Показник «Гарантійний фонд / Власний капітал» характеризує ступінь 

фінансування власного капіталу за рахунок результативної діяльності компанії, 

тобто можливості формувати нерозподілений прибуток, додатковий та резервний 

капітал. Цей показник обернено пов’язаний із першим. Чим більшим буде значення 

показника «Статутний капітал / Власний капітал», тим меншим значення 

«Гарантійний фонд / Власний капітал». Цей показник цікавий тим, що він у 

практичній площині дає змогу подивитися за рахунок чого страхові компанії 

формують свій власний капітал: внесків власників чи результативної діяльності 

компанії. Враховуючи наші рекомендації щодо оптимальних значень першого 

показника, можна визначити оптимальні значення нашого показника на рівні 0,7-0,8. 

Середнє заначення цього показника за всіма компаніями протягом 2016-2018 рр. 

знаходилося в діапазоні 0,38-0,40, тобто вітчизняні страхові компанії слабо 

формують гарантійний фонд, не створючи інші елементи власного капіталу, окрім 

внесків власників. На наш погляд, не приділяючи значної уваги формуванню 

гарантійного фонду, страховики нехтують вимогами щодо їх платоспроможності та 

не генерують достатні позитивні грошові потоки. Це у середньо- та довгостроковій 

перспективі негативно відобразиться на вартості самих компаній. Не може страхова 

компанія бути потенційно цікавою для купівлі, якщо вона не створює додаткову 

вартість. До компаній з найнижчим значенням цього показника можна віднести: 

АСКА (-0,05-0,04), ОРАНТА (0-0,30), Євроінс Україна (-1,05-0,13) та UTICO (0,10-

0,12). Варто відзначити, що в окремих компаніях показник набуває навіть 

від’ємного значення, тобто вони, по-перше, працюють у збиток, а, по-друге, не 

мають гарантійного фонду. Збитки відразу знищують вартість компанії, а 

неспроможність виконувати страхові зобов’язання – через деякий час. До компаній з 

найвищим значенням показника відносяться Захід-резерв (0,95-0,97), Мотор-гарант 

(0,93-0,96) та PZU Україна (0,83-0,91). Ці компанії мають одні з найбільших 

гарантійних фондів, при чому не тільки у відносному, але й в абсолютному 

значеннях. 

Останній показник «Страхові резерви / Власний капітал» показує 

співвідношення між залученим та власним капіталом. У фаховій літературі можна 
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прочитати різні думки щодо оптимального значення такого співвідношення, проте 

погодитися з ними важко. На наш погляд, продовжуючи розвивати логіку наших 

суджень щодо попередніх показників, а також висновків, зроблених вище щодо 

структури капіталу вітчизняних страховиків, можна стверджувати, що страхові 

компанії створюються для того, щоб активно розвивати свою операційну діяльність, 

яка пов’язана із здійснення страхування та перестрахування. Ця діяльність повинна 

забезпечуватися відповідними грошовими надходженнями у вигляді страхових 

премій, які згодом трансформуються у страхові резерви, а не власними коштами 

страхової компанії. Жоден потенційний інвестор не захоче вкладати кошти у 

компанію, знаючи, що вона їх може спрямувати на виконання страхових 

зобов’язань. Власний капітал страховика має виступати додатковим гарантом його 

платоспроможності, а не безпосереднім джерелом фінансування. Вище ми 

стверджували, що власний капітал не повинен перевищувати в структурі активів 

0,25. Враховуючи незначну роль позикового капіталу в діяльності страховиків, 

можна також стверджувати, що його частка не повинна перевищувати 0,1-0,15. 

Тобто, міркуючи таким чином, ми приходимо до того, що частка страхових резервів 

у капіталі має становити не менше 0,60. Ящо поділити частки цих видів капіталів, то 

отримуємо співвідношення 2,4. Враховуючи можливість окремих незначних 

відхилень у запропонованих розрахунках, можна точно стверджувати, що 

оптимальне значення показника «Страхові резерви / Власний капітал» має 

становити не менше 2. Проаналізуємо середнє заначення цього показника за всіма 

компаніями протягом 2016-2018 рр. Воно знаходилося в діапазоні 0,86-1,47, тобто 

це вкотре підтверджує наші висновки, наведені вище, про невикористання 

вітчизняними страховими компаніями фінансових можливостей для розширення 

своєї ділової активності. Не виконують страховики своєї ролі у фінансовій системі 

країни зокрема, та в економіці в цілому. Також це буде накладати певний відбиток 

на кінцеву вартість таких страхових компаній. Не може компанія коштувати дорого, 

якщо вона повністю не використовує свій потенціал. З 50 компаній, дані за якими 

представлено у Додатку З, у 2016 р. нормативу дотримувалося 4 компанії (PZU 

Україна, АСКА, Перша та Глобус), у 2017 р. – 9 (додатково додалися УНІКА, АХА 
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Страхування, Арсенал Страхування, Княжа та Колоннейд Україна), а у 2018 р. – 12 

(з переліку вийшла Колоннейд Україна та додатково додалися СГ ТАС, Оранта, 

Провідна та ВіДі - Страхування). Також варто виділити компанії, у яких значення 

цього показника було найменшим: Захід-Резерв (0,01-0,06), Альянс (0,07-0,09) та 

Добробут та захист (0,04-0,08). Виникає цілком логічне питання: а чим займаються 

страхові компанії, які мають такі показники? Коли результат операційної діяльності 

(страхові резерви) у десятки разів менший за власний капітал, то для чого інвестори 

вкладають кошти в таку компанію? 

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що результати аналізу показників 

капіталізації страхових компаній є дуже важливим чинником при прийнятті рішення 

про їх купівлю-продаж. Якщо оцінювання вартості компанії призводить до 

визначення конкретної ціни купівлі-продажу на певний момент часу, то аналіз 

капіталізації показує як вона сформувала свій капітал, який у подальшому ліг в 

основу розрахунку її вартості. Динаміка величини та зміни у структурі капіталу 

страхової компанії показують не просто хто саме фінансує її діяльність, але й її 

можливість відповідати за взятими страховими зобов’язаннями та генерувати 

позитивні грошові потоки. 

Специфікою страховиків є те, що вони формують капітал у першу чергу не для 

придбання активів, що забезпечать здійснення операційної діяльності, а для 

створення та подальшого нарощення самого капіталу, а уже в другу чергу цей 

капітал буде йти на фінансування активів для його збереження й примноження та 

створення можливості здійснювати операційну діяльність. Таким чином однією із 

задач управління формуванням капіталу є визначення потреби в його необхідному 

розмірі. 

І.О. Бланк пропонує 3 методи оптимізації загальної потреби у капіталі 

компанії: балансовий, метод аналогій та метод питомої капіталомісткості [79, с. 175-

181]. Розглянувши ці методи, ми дійшли думки, що жоден з них не може бути 

використаний для потреб страхової компанії. Всі вони зорієнтовані в першу чергу на 

визначення необхідної суми активів, яку потрібно сформувати для того, щоб почати 
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діяльність компанії, з різних позицій: окремих статей балансу, компаній-аналогів та 

капіталомісткості продукції. 

Для страховиків управління формуванням капіталу має починатися зі 

створення статутного капіталу з врахуванням тих законодавчих вимог, які ми 

розглянули вище. Залежно від виду страхових послуг, якими планує займатися 

компанія, уже визначені мінімальні розміри статутних капіталів та визначена вимога 

щодо формування їх грошовими коштами. Формування статутного капіталу є 

стартом операційної діяльності страховика. Надалі паралельно формуються інші 

елементи власного капіталу та страхові резерви. Щодо визначення потреби у 

страхових резервах, то необхідний їх розмір чітко регламентується за допомогою 

актуарних розрахунків. Величина страхових резервів має бути адекватною величині, 

взятих на себе компанією страхових зобов’язань. 

Ще однією важливою задачею управління формуванням капіталу є 

оптимізація його структури. Варто відзначити, що значних інструментів впливу на 

розмір залученого капіталу немає, оскільки його величина також регламентується 

законодавчо. Зокрема, менеджмент страховика може вибирати методи розрахунку 

окремих резервів, а також впливати на базу розрахунку, але незважаючи на це їх 

величина повинна корелювати з величиною страхових зобов’язань. Розширення 

обсягу страхової діяльності буде автоматично призводити до зростання розміру 

страхових резервів і навпаки. 

Наступною задачею є оцінювання вартості залучення окремих видів капіталу з 

різних джерел. Таке оцінювання здійснюється в розрізі основних елементів власного 

капіталу, що формується за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел. Формування 

страхових резервів безпосередньо залежить від реалізації страхових послуг. Не 

можливо залучити цей вид капіталу без укладання договору окремого виду 

страхування та отримання відповідно страхової премії. На наш погляд, оцінювання 

вартості залучення фінансових ресурсів до страхових резервів має полягати у 

визначенні вартості здійснення окремих видів страхування. Вартістю залучення 

цього капіталу будуть витрати, які необхідно профінансувати, на: 

 отримання ліцензії на здійснення певного виду страхування; 
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 розроблення конкретних страхових продуктів за цим видом; 

 організацію системи продажів продуктів та їх мотивації; 

 укладання нових та переукладання діючих договорів страхування; 

 забезпечення надходжень страхових премій у готівковій та безготівковій 

формах; 

 врегулювання страхових претензій. 

Надалі задачами управління формуванням капіталу є забезпечення 

максимального обсягу залучення власного капіталу з внутрішніх та необхідного 

обсягу з зовнішніх джерел, максимального обсягу страхових резервів, а також 

оптимізація цих видів капіталу. Важливість залучення цих видів капіталу пов’язана 

з необхідністю розширювати обсяг діяльності за рахунок можливості утримання на 

своїй відповідальності великих за обсягом ризиків, а також самостійно вирішувати в 

кожному конкретному випадку питання необхідності передачі таких ризиків у 

перестрахування. Чим більшим за величиною капіталом володітиме страхова 

компанія, тим меншими будуть вихідні грошові потоки, пов’язані з 

перестрахуванням, а, як результат, вона генеруватиме у майбутньому більше 

грошових потоків та нарощувати свою вартість. Крім цього, власний капітал не 

тільки забезпечує розвиток компанії, а й виступає додатковою гарантією виконання 

нею страхових зобов’язань. 

 

3.3. Управління використанням капіталу страховика 

 

Страхові компанії протягом своєї діяльності акумулюють значні за обсягом 

фінансові ресурси. Це пояснюється інверсією страхового циклу, коли надходження 

страхових премій передують виплаті страхових сум та відшкодувань, а також 

нерівномірним розподілом ризиків у часі. Отже, протягом певного часу (від моменту 

отримання страхової премії і до здійснення страхової виплати, якщо страхувальнику 

буде завдано збитків) страховики мають у своєму розпорядженні значні грошові 

ресурси, якими вони можуть управляти. Крім цих коштів, страхові компанії 

володіють значними власними коштами, представленими статутними капіталами, 
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вільними резервами та іншими елементами власного капіталу. З одного боку, 

можливість спрямовувати мобілізовані кошти фізичних та юридичних осіб у вигляді 

страхових премій, а також власні кошти у різноманітні види інвестицій, робить 

страховиків одними з найбільших інституціональних інвесторів. З іншого боку, за 

допомоги страхування можна забезпечити стимулювання інвестиційної діяльності 

вітчизняних та іноземних власників капіталу через здійснення страхових операцій за 

видами страхування, що гарантують інвесторам повернення вкладених коштів, а в 

багатьох випадках і відшкодування неотриманого доходу за настання різних 

несприятливих подій, що призвели до фінансових втрат [155, с. 134]. 

Вітчизняні страхові компанії поступово нарощують свій капітал та 

акумулюють значні суми страхових резервів, тим самим збільшуючи обсяг своїх 

зобов’язань перед клієнтами. Це потребує від страховиків посиленої уваги до своєї 

фінансової платоспроможності. Серед багатьох чинників, що забезпечують 

фінансову платоспроможність компаній, потрібно виділити один з найважливіших – 

це ефективну політику страхової компанії щодо розміщення власних коштів та 

коштів страхових резервів. У розвинутих країнах страховики приділяють цьому 

питанню велике значення, адже від ефективності цієї політики буде залежати не 

тільки їх спроможність вчасно та в достатній мірі виконати страхові зобов’язання, а 

й можливість отримати додатковий інвестиційний дохід. 

Проблемами інвестиційної діяльності страхових компаній займається багато 

вітчизняних та зарубіжних науковців: Д. Бланд, А.В. Василенко, О.Д. Вовчак, 

О.О. Гаманкова, Н.Г. Нагайчук, В.О. Поворозник, Н.В. Ткаченко, Д. Хемптон, 

Т.В. Яворська. Більшість вчених у своїх дослідженнях висвітлює загальні проблеми 

інвестиційної діяльності, тобто на рівні всього страхового ринку, а не компанії. 

Деякі автори більш детально аналізують інвестиційний потенціал страхового ринку, 

його роль та місце в економіці країни. 

Незважаючи на велику кількість дослідників, які в тій чи іншій мірі займалися 

питаннями інвестиційної діяльності страхових компаній, залишається дуже багато 

невирішених проблем з визначення економічної сутності інвестицій, інвестиційної 
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діяльності, змісту та завдань управління інвестиційною діяльністю, оптимізації 

структури активів, куди можна інвестувати тощо. 

Варто зауважити, що на сьогодні не сформовано чіткого визначення поняття 

«управління інвестиційною діяльністю страхової компанії». Для того, щоб його 

сформулювати, потрібно з’ясувати що собою представляють інвестиції та 

інвестиційна діяльність загалом, визначити їх специфіку в страховій сфері, а вже 

потім обґрунтувати необхідність управління такої діяльності страхових компаній. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність», 

«інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (доход) або досягається соціальний ефект» [275]. Таке визначення є доволі 

загальним, проте слід акцентувати увагу на трьох моментах: по-перше, інвестиції є 

певною сукупністю конкретних цінностей, які можуть мати майнову або 

інтелектуальну форму (грошові кошти, банківські депозити, цінні папери, майнові 

права інтелектуальної власності тощо); по-друге, для того щоб цінності стали 

інвестиціями, вони обов’язково повинні бути вкладені в певну діяльність, тобто 

інвестовані; і, по-третє, таке вкладення повинно забезпечувати формування доходу 

або соціального ефекту. 

І.О. Бланк визначає інвестиції підприємства в цілому як «вкладення капіталу у 

всіх його формах у різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з 

метою забезпечення зростання його ринкової вартості, а також досягнення іншого 

економічного або позаекономічного ефекту» [80, с. 273-274]. Таке трактування на 

перший погляд схоже на попереднє визначення, але є декілька суттєвих 

відмінностей. По-перше, І.О. Бланк оперує поняттям «вкладення капіталу», а не 

«цінністю, що вкладається» в певну діяльність. Ми не будемо обґрунтовувати 

необхідність використання саме такого поняття для всіх суб’єктів господарювання, а 

зосередимо увагу на його необхідності саме для страхових компаній. Страховики 

протягом своєї діяльності формують певний капітал, який на відміну від інших 

суб’єктів господарювання, включає в себе власний, позиковий та залучений. Цей 

капітал знаходиться переважно в грошовій формі. Тобто маючи в своєму 
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розпорядженні значні за обсягами фінансові ресурси, а не матеріальні та 

інтелектуальні цінності, страховики в свою чергу вкладають їх в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності. Отже, використання поняття «вкладення 

капіталу» відображає специфіку діяльності саме страхових компаній. По-друге, 

оскільки І.О. Бланк не враховує у цьому визначенні специфіку діяльності страхових 

компаній, то він акцентує увагу на тому, що підприємства вкладають капітал у 

об’єкти (інструменти) своєї господарської діяльності. Тоді як страхові компанії 

переважно вкладають фінансові ресурси в об’єкти (інструменти) діяльності інших 

суб’єктів господарювання, оскільки вони не продукують нових матеріальних 

цінностей, являючись по суті фінансовими посередниками. По-третє, автор 

кінцевою метою інвестування, тобто вкладання капіталу, вважає не створення 

прибутку (доходу), а забезпечення зростання ринкової вартості капіталу 

підприємства. Ми погоджуємося з такою думкою, оскільки ця мета є більш ширшою 

і враховує не тільки отримання прибутку, але й своєчасне виконання страхових 

зобов’язань, збільшення прибутковості діяльності компанії, постійне генерування 

грошових потоків тощо. 

Аналіз праць інших дослідників показав, що майже ніхто не розглядає поняття 

«інвестиції страхових компаній», незважаючи на те, що страховики виступають 

одними з найбільших інвесторів на світовому фінансовому ринку. Переважно 

науковці обмежуються лише загальним визначенням інвестицій без врахування 

специфіки будь-якого суб’єкта господарювання. Наприклад, М.Д. Білик поняття 

«інвестиції» пропонує «викласти у такій редакції: інвестиції – це вкладення капіталу 

в об’єкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у 

майбутньому періоді [352, с. 276]». Як видно, це визначення схоже до попереднього. 

На такому загальному тлі можна виділити лише індивідуальний підхід 

Т.В. Яворської, яка виокремлює нове поняття «страхові інвестиції». «Страхові 

інвестиції – вкладення коштів страхових компаній в об’єкти інвестування з метою 

отримання прибутку. Страхові інвестиції втілюють у собі істотні риси інвестицій 

взагалі та мають свої особливості прояву…» [385, с. 192-193]. Частково можна 

погодитися з таким визначенням, окрім мети. Зведення мети інвестування лише до 
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отримання прибутку, на нашу думку, є дуже вузьким і не враховує ролі процесу 

інвестування у діяльності страховика в цілому та у операційній діяльності зокрема. 

Також викликає сумнів застосування такого поняття як «страхові інвестиції». Як 

видно з самого визначення, воно майже дублює попередні визначення за винятком 

того, що вживається поняття «страхові компанії». На нашу думку, лише 

використання цього терміну не обґрунтовує необхідності нового поняття «страхові 

інвестиції». 

Проаналізовані підходи до трактування інвестицій дають змогу зробити три 

основні висновки. По-перше, визначення вітчизняних дослідників суттєво 

відрізняються від того визначення, яке прописане в Законі України «Про 

інвестиційну діяльність». Це стосується використання поняття «капітал», а не 

«цінність», а також мети їх вкладень. По-друге, більшість науковців не розглядають 

окремо інвестиції залежно від суб’єкта господарювання, вони зосереджують увагу 

лише на основному змісті цього поняття. Причому їх визначення є дуже схожими. 

По-третє, простежуються окремі думки щодо виокремлення нового поняття 

«страхові інвестиції» або навіть виділення інвестиційної функції страхування. Це 

пов’язано з тим, що страхові компанії в розвинутих країнах світу належать до 

провідних інституційних інвесторів, які акумулюють значні за обсягами грошові 

ресурси у вигляді страхових та пенсійних внесків та інвестують їх на фінансовому 

ринку. 

Так, ще на початку ХХ ст. К.Г. Воблий у першій вітчизняній класичній праці 

зі страхування «Основы экономии страхования» писав «характерною рисою в 

розвитку новітнього страхування є зростаюче накопичення капіталів страховими 

товариствами… Таке зростання страхових капіталів робить те, що страхові заклади 

непомітно перетворюються в кредитні заклади, які відіграють важливу роль на 

грошовому ринку. Вони починають виступати на цьому ринку в якості конкурентів 

банків [98, с. 76]». 

Як підкреслює Н.В. Ткаченко, «основним завданням компаній, що здійснюють 

страхування життя, є мобілізація накопичень для їх наступного інвестування, а 

надання страхових послуг є вторинною функцією. Такий погляд про переваги 
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інвестиційної діяльності у страховому бізнесі, порівняно із наданням класичного 

страхового захисту, відстоюється закордонними економістами, насамперед 

страховими компаніями США, Німеччини, Франції» [338]. 

Ми погоджуємося з думкою окремих науковців про важливу роль інвестицій в 

діяльності страхових компаній. Проте слід відзначити, що за своєю сутністю 

інвестиції і в страхових, і інших компаніях є майже однаковими. Є певні відмінності 

щодо їх ролі в діяльності страховиків, форм капіталу, що інвестується, об’єктів 

інвестування тощо, але вони не змінюють основну сутність цього поняття. Тому ми 

вважаємо не доречним вживати нове поняття «страхові інвестиції» для позначення 

інвестицій страховиків. 

Для того щоб все-таки врахувати окремі відмінності між інвестиціями різних 

суб’єктів господарювання, на нашу думку, доцільно їх класифікувати за суб’єктами 

інвестування. Зокрема, виділити окремо інвестиції страхових компаній. 

Отже, інвестиції страхової компанії можна визначити як вкладення власного, 

позикового та залученого капіталу, що знаходиться переважно в грошовій формі, у 

різні активи та фінансові інструменти інших суб’єктів господарювання з метою 

зростання ринкової вартості страховика, а також досягнення іншого економічного 

або позаекономічного ефекту. 

Управління інвестиціями страховика представляє собою систему принципів, 

методів та інструментів розроблення та прийняття управлінських рішень, 

пов’язаних з його інвестиційною діяльністю. Отже, наступним кроком нашого 

дослідження буде з’ясування сутності інвестиційної діяльності. Це поняття набагато 

краще опрацьоване, на відміну від інвестицій, і науковцями, і практиками, і, 

особливо, державними та міжнародними інституціями. Незважаючи на специфіку 

своєї діяльності, будь-який суб’єкт господарювання може здійснювати інвестиційну 

діяльність та повинен відображати її результати у фінансовій звітності. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність», 

«інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 

держави щодо реалізації інвестицій… Інвестиційна діяльність забезпечується 

шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними 
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правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей» [275]. Це 

визначення є доволі загальним і враховує можливість здійснення такої діяльності 

всіма суб’єктами: і фізичними, і юридичними особами, і державою. Звичайно, що 

нас цікавить лише інвестиційна діяльність юридичних осіб, а саме страхових 

компаній. 

Більш конкретним та практичним є наступне тлумачення інвестиційної 

діяльності. Згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 7 «Звіт 

про рух грошових коштів» «інвестиційна діяльність – це придбання і продаж 

довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових 

коштів» [217]. Це визначення використовується в практичній діяльності більшістю 

суб’єктів господарювання з точки зору того, які операції можна віднести до 

інвестиційної діяльності з метою складання фінансової звітності та визначення 

фінансового результату за видами діяльності. Проте, для деяких суб’єктів, особливо 

фінансових інституцій, ці операції є основним змістом їхньої діяльності. Виникає 

питання: чи відносити такі операції до інвестиційної діяльності, враховуючи їх 

сутність, чи до операційної, виходячи зі значення цих операцій в діяльності 

компанії? 

На нашу думку, в діяльності страхових компаній є певні особливості, які 

обумовили розподілення інвестиційної діяльності на дві окремі складові: власне 

інвестиційну та частину інвестиційної діяльності, яку слід віднести до операційної 

діяльності. Також цей факт підтверджується визначенням предмету безпосередньої 

діяльності страховика у Законі України «Про страхування». «Предметом 

безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, 

перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням 

страхових резервів та їх управлінням» [273]. Тобто інвестування за рахунок коштів 

страхових резервів є частиною операційної діяльності страхової компанії. 

Поділ інвестиційної діяльності здійснюється на основі виокремлення капіталу, 

який використовується для здійснення окремих інвестицій. За рахунок власного та 

позикового капіталу страховики можуть інвестувати кошти в будь-які активи, за 

рахунок залученого – лише в певний перелік активів, визначених ЗУ «Про 
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страхування». Єдиним обмеженням щодо складової власного капіталу – статутного 

капіталу – є інвестування цих коштів до статутних капіталів інших страховиків. 

Інших обмежень щодо інвестування власних та позикових коштів страховика не 

встановлено. 

Враховуючи твердження про поділ інвестиційної діяльності на дві окремі 

складові, ми пропонуємо при розрахунку показника EVA використовувати не тільки 

прибуток від операційної діяльності, але й від інвестиційної, пов’язаної з 

управлінням коштами страхових резервів, оскільки такі операції також повинні 

враховуватися при визначенні фінансового результату від операційної діяльності. 

Визначити такий прибуток буде складно, враховуючи те, що страховики не ведуть 

окремо облік притоків та відтоків від управління власними коштами та коштами 

страхових резервів. Але такий підхід буде правильним, з метою розрахунку EVA 

потрібно враховувати вклад, який здійснює у створення доданої вартості, вся 

страхова діяльність, включаючи операції зі страхування, перестрахування та 

управління коштами страхових резервів. У табл. 3.11 зроблено перерахунок 

показника EVA для вітчизняних страхових компаній з врахуванням того, що ROCE 

було обчислено на основі прибутку від операційної та інвестиційної діяльності. 

Суттєво це загальну картину не покращило. У 2018 р. всі страховики знищили 

частину вкладеного капіталу. Але є й деякі позитивні тенденції. Насамперед, 

покращилася ROCE переважної більшості компаній, що свідчить про отримання 

значних доходів від інвестиційної діяльності. При незмінній величині вкладеного 

капіталу це призвело до підвищення його рентабельності. Нормальною для 

іноземних страхових компаній є практика збитки від страхової діяльності 

перекривати прибутками від управління коштами страхових резервів, при чому вони 

свідомо йдуть на це, зменшуючи тарифи для клієнтів на розмір майбутнього 

прибутку від інвестицій. Така практика вкотре підтверджує необхідність 

використання величини прибутку від операційної та інвестиційної діяльності разом. 

Щодо створення доданої економічної вартості, то це вдалося здійснити СГ 

ТАС у 2016 р., АСКА у 2017 р., УСГ у 2016-2017 рр. Від’ємне значення EVA інших 

компаній значно зменшилося, але, незважаючи на це, все рівно залишилося більшим 
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за 100 млн грн. Основними причинами такої ситуації залишаються низька 

рентабельність та висока вартість залучення капіталу. 

Таблиця 3.11 

Розрахунок EVA вітчизняних страхових компаній протягом 2016-2018 рр. 

Страхова 

компанія 

Показники 

ROCE WACC CE EVA 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

УНІКА 16,43 11,38 3,79 33,08 29,93 23,65 784,47 852,50 1069,55 -130,65 -158,15 -212,43 

АХА 

Страхування 
9,20 -10,91 17,63 35,66 23,81 35,58 1235,61 865,05 736,99 -326,96 -300,32 -132,31 

Арсенал 

Страхування 
17,47 11,73 11,88 35,36 31,55 32,74 267,52 411,96 618,01 -47,87 -81,68 -128,92 

ПЗУ Україна 14,32 5,90 5,79 36,93 32,87 27,70 507,95 567,10 691,96 -114,84 -152,91 -151,61 

СГ ТАС 34,94 15,15 4,58 22,49 25,28 17,40 497,36 592,79 915,30 61,91 -60,06 -117,31 

ІНГО 

Україна 
14,58 8,33 8,06 26,43 26,43 29,63 638,11 760,04 818,13 -75,64 -137,50 -176,44 

АСКА 10,86 12,02 8,96 14,55 11,96 19,97 249,87 287,63 362,81 -9,23 0,18 -39,95 

Українська 

страхова 

група 

57,24 -7,99 11,42 48,35 47,92 44,71 109,19 -584,24 302,86 9,71 326,65 -100,83 

Універсальна 2,37 5,96 4,56 38,74 45,44 44,89 387,46 454,66 472,91 -140,93 -179,52 -190,71 

Княжа -1,69 -109,48 -16,71 56,16 60,68 43,16 95,25 52,43 198,78 -55,10 -89,22 -119,02 

Джерело: розраховано автором на основі звітності страхових компаній 

Інвестиційна діяльність страхової компанії являє собою цілеспрямований 

процес пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів 

(інструментів) інвестування, формування збалансованого за встановленими 

параметрам інвестиційного портфеля та забезпечення його реалізації. 

За рахунок коштів , що є в його розпорядженні, страховик може здійснювати: 

 капітальні інвестиції (вкладення капіталу в відтворення основних засобів, 

інноваційні нематеріальні активи та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі 

здійсненням операційної діяльності страховика або покращенням умов праці та 

побуту персоналу); 

 фінансові інвестиції (характеризують вкладення капіталу в різноманітні 

фінансові інструменти інвестування з метою отримання доходу). 

Доходи від інвестиційної діяльності є вторинними (похідними) від первинних 

доходів (страхових премій, отриманих за укладеними договорами страхування), але 

за обсягом можуть істотно перевищувати первинні доходи (така закономірність в 

основному характерна для іноземних страховиків). Збираючи страхові премії, 

страховик накопичує обсяг первинних доходів і має право розпоряджатися ними 

протягом певного часу. Інвестування тимчасово вільних коштів страхових резервів 
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ґрунтується на ймовірнісному характері обігу коштів цього фонду у процесі 

страхової діяльності, тому що від моменту надходження премій страхувальників на 

рахунки страховика до виплати страхових відшкодувань завжди проходить певний 

час. 

Тривалість періоду збереження коштів страхувальників у страховика 

визначається терміном дії договору страхування. Термін страхування може бути 

значним, наприклад, договори страхування життя укладаються на декілька десятків 

років, і навіть довічно. При цьому страховик формує страхові резерви, кошти яких 

можуть протягом деякого часу не використовуватися, а у страхуванні життя – 

десятиріччями. Все це створює об’єктивну основу для участі страховика у роботі 

ринку вільного капіталу й інвестуванні як власних, так і накопичених ним коштів 

(страхових резервів) в різноманітні фінансові інструменти та до різних секторів 

економіки. 

Страховик виступає інституціональним інвестором, основна функція якого в 

умовах ринкової економіки – залучення вільного капіталу клієнта в обмін на 

гарантію надання клієнту страхової послуги. Найчастіше саме інвестиційна 

діяльність забезпечує страховику основний прибуток, що буде компенсувати його 

збитки за основною (страховою) діяльністю та витрати на розвиток страхової 

діяльності. Напрямки інвестиційної діяльності страховика залежать від характеру 

коштів, які він використовує для інвестування. 

Щодо коштів залученого капіталу, тобто страхових резервів, то це кошти, які 

не є власністю страхової компанії та призначені виключно для здійснення майбутніх 

виплат страхових сум та відшкодувань. Вони виступають матеріальним 

забезпеченням виконання страховиками страхових зобов’язань, тому страховики 

повинні дбати про їх збереження та примноження. З цієї позиції розміщення та 

інвестування коштів страхових резервів є предметом державного нагляду та 

контролю в усіх країнах, де взагалі передбачено державний нагляд за страховою 

діяльністю і створений відповідний наглядовий орган. 

Зазначене пояснює ще один цікавий факт. У більшості праць вітчизняних та 

зарубіжних дослідників інвестиційна діяльність страховиків зводиться лише до 



315 
 

 

інвестування коштів страхових резервів. Детально розглядаються принципи на 

напрямки такого інвестування, а також аналізуються інвестиційні портфелі 

компаній. Підхід до інвестування з цих позицій розділяє і Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(Нацкомфінпослуг). У підсумках діяльності страхових компаній, які 

оприлюднюються нею в розрізі звітних періодів на постійній основі, інформація 

щодо структури активів фактично зводиться лише до представлення активів, 

визначених ст. 31 ЗУ «Про страхування». Це свідчить або про свідоме приховування 

інформації про напрямки розміщення власних коштів страховиків, або про не 

розуміння сутності інвестиційної діяльності та нехтування власними коштами 

компаній. Враховуючи важливість величини та складу статутного капіталу для 

діяльності страхових компаній, а також необхідності державного контролю за цим 

процесом, Нацкомфінпослуг повинна контролювати не тільки факт формування 

статутного капіталу, але й активи, в яких він знаходиться. 

Згідно чинного законодавства кошти страхових резервів мають бути 

представлені активами таких категорій: 

 грошові кошти на поточному рахунку; 

 банківські вклади (депозити); 

 валютні вкладення згідно з валютою страхування; 

 нерухоме майно; 

 акції, облігації, іпотечні сертифікати; 

 цінні папери, що емітуються державою; 

 права вимоги до перестраховиків; 

 інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом 

Міністрів України; 

 банківські метали; 

 кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори 

страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу 

викупної суми. У цьому разі кредит не може бути видано раніше, ніж через один рік 
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після набрання чинності договором страхування, та на строк, який перевищує період, 

що залишився до закінчення дії договору страхування; 

 готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним 

банком України [273]. 

Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватися для 

довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних 

забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [273]. 

Отже, згідно чинного законодавства всі страховики повинні дотримуватися 4 

принципів розміщення коштів страхових резервів: 

 безпечності (досягнення максимально можливої безпеки вкладень за певних 

конкретних умов, тобто мінімізація величини ризику при заданій величині доходності); 

 ліквідності (швидке та беззбиткове перетворення будь-яких вкладень на 

грошові кошти); 

 прибутковості (отримання певної величини доходу при забезпеченні 

виконання двох попередніх принципів, тобто максимізація доходності при заданій 

величині ризику); 

 диверсифікованості (розподілення коштів між багатьма різними активами) 

[72, с. 115-116]. 

ЗУ «Про страхування» визначає тільки принципи і загальні напрямки 

розміщення та інвестування коштів страхових резервів. Більш докладно напрямки і 

нормативи встановлені в нормативно-правових актах Нацкомфінпослуг, причому 

окремо для компаній, які займаються страхуванням життя, і компаній, що 

займаються страхуванням іншим, ніж страхування життя. 

Регулятор дуже ретельно по завершенню звітних періодів перевіряє 

дотримання страховиками нормативів достатності, диверсифікованості та якості 

активів, якими представлені страхові резерви. У разі відхилень від певних 

нормативів регулятором приймаються заходи впливу аж до призупинення діяльності 

страховика. 

Не менш важливим має бути й розміщення власних коштів страховика. 

Оскільки, по-перше, в структурі капіталу страховиків на власний капітал припадає 
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значна частка; по-друге, власний капітал, зокрема статутний, відіграє значну роль у 

додатковому фінансовому забезпеченні страхових зобов’язань; по-третє, окремі 

елементи власного капіталу забезпечують фінансову платоспроможність компанії та 

визначають вимоги до величини ризику, яку страховик може утримувати на своїй 

відповідальності. 

Для аналізу основних напрямків інвестування вітчизняних страхових компаній 

розглянемо структуру їхніх активів. У табл. И.1 Додатку И наведено структуру 

активів страховиків за 2010-2018 рр., а у табл. И.2 Додатку И – темпи приросту 

окремих активів страховиків за цей же період. 

На основі аналізу структури та темпів приросту активів, представлених у табл. 

И.1 та И.2 Додатку И, можна зробити окремі висновки. По-перше, варто відмітити 

основну позитивну тенденцію, що величина загальних активів протягом 2010-2014 

рр. постійно зростала (найбільший темп приросту був зафіксований у 2013 р. 

порівняно з 2012 р. 18,1 %), досягнувши значення 70 261,2 млн грн у 2014 р., що на 

25 026,6 млн грн або 55,3 % перевищує аналогічне значення у 2010 р. Така тенденція 

була забезпечена відповідним зростанням капіталу страховиків: величини страхових 

резервів з 11 371,8 млн грн у 2010 р. до 15 828,0 млн грн у 2014 р. або на 4 456,2 млн 

грн (39,2 %) та розміру статутних капіталів з 14 429,2 млн грн у 2010 р. до 15 120,9 

млн грн у 2014 р. або на 691,7 млн грн (4,8 %). Починаючи з 2015 р., два роки 

поспіль темпи приросту загальних активів були від’ємними (у 2015 р. – -13,6 %, у 

2016 р. – -7,7 %), але вже у 2017 р. порівняно з 2016 р. був зафіксований темп 

приросту 2,3 %, а у 2018 р. – 10,7 %. Щодо абсолютних цифр, то у 2018 р. загальна 

сума активів склала 63 493,3 млн грн, що більше у порівнянні з 2010 р. на 18 258,7 

млн грн або 40,4 %, але менше у порівнянні з 2014 р. на 6 767,9 млн грн або 9,6 %. 

За цей період скоротився обсяг сплачених статутних капіталів на 1 792,6 млн грн 

або 12,4 %, але збільшився розмір страхових резервів на 15 603,8 млн грн або 137,2 

%. Ці тенденції відображають процеси, які відбуваються на страховому ринку 

України. Кількість страховиків зменшується, а, відповідно, зменшуються обсяги 

сплачених статутних капіталів, обсяги отриманих премій зростають, і, відповідно, 

обсяги сформованих страхових резервів також зростають. Додатній темп приросту в 
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останньому році свідчить про позитивний тренд, але відновлення відбувається дуже 

повільно. 

Також з результатів аналізу видно, що вклад зростання/зменшення величини 

страхових резервів та розміру статутних капіталів у загальному зростанні пасивів 

страхових компаній не відображає всієї величини їх зміни. На 

збільшення/зменшення активів також суттєво впливають інші джерела їхнього 

фінансування, зокрема, величина нерозподіленого прибутку, поточних зобов’язань, 

резервного та додаткового капіталу тощо. 

По-друге, існує низка активів, в які страховики протягом десяти останніх років 

не бажають або майже не бажають вкладати свої кошти. Це банківські метали (їх 

частка у загальній структурі коливається на рівні 0,1-0,3 %), іпотечні сертифікати 

(0,2-1,2 %), інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними КМУ (0,002-

2,8 %), кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, 

визначеному Нацкомфінпослуг і погодженому з НБУ (0,001-0,04 %), довгострокові 

кредити для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що 

використовуються у порядку, визначеному КМУ (0,0-0,1 %). Значення 0,0 % не 

означає, що інвестиції в ці активи не вкладаються, просто їх розмір дуже малий, на 

рівні десятків-сотень тисяч грн. В іпотечні сертифікати страховики не інвестують 

коштів, оскільки в Україні на сучасному етапі відсутній ліквідний ринок таких 

цінних паперів. Відповідно такі вкладення не зможуть забезпечити основні 

принципи інвестування коштів страхових резервів. Що стосується банківських 

металів, зокрема золота, то такі вкладення у майбутньому є досить перспективними, 

особливо враховуючи наслідки економічної кризи. А ось що стосується інвестицій в 

економіку України, то в даному випадку варто відмітити досить суттєву проблему 

для нашої країни. Страхові компанії не виконують тієї ролі в економіці країни, яку 

вони виконують в розвинутих країнах, а саме: забезпечення коштами економіки 

країни. Так, на кінець 2018 р. активи страховиків склали більше 63 млрд грн, з яких 

інвестували в економіку країни за напрямками, визначеними НБУ, дещо більше 

1 100,0 млн грн. Ще гірша ситуація з кредитами страхувальникам-громадянам та 

довгостроковими кредитами для житлового будівництва (відповідно 17,5 млн. грн. і 
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0,2 млн грн). В ці активи теоретично можуть інвестувати кошти страхових резервів 

компанії, що здійснюють страхування життя. 

По-третє, протягом 2010-2018 рр. спостерігається постійне зростання вкладень 

в такі активи, як банківські депозити (з 6 464,6 млн грн у 2010 р. до 14 101,8 млн грн 

у 2018 р., тобто на 7 637,2 млн грн або 118,1 %) та цінні папери, що емітуються 

державою (з 1 523,4 млн грн у 2010 р. до 7 895,9 млн грн у 2018 р., тобто на 6 372,5 

млн грн або 418,3 %). Ці тенденції можна пояснити тими процесами, що 

відбуваються в економіці нашої країни на сучасному етапі. Незважаючи на 

неповернення коштів з депозитних рахунків банківськими установами, страхові 

компанії не мають альтернатив щодо інших напрямків інвестування. Крім цього, 

банки постійно підвищують процентні ставки за депозитами та пропонують 

особливі умови співпраці зі страховиками. Аналіз частки, яку займають банківські 

депозити у загальній структурі активів (2010 р. – 23,3 %, 2011 р. – 27,3 %, 2012 р. – 

17,9 %, 2013 р. – 24,5 %, 2014 р. – 22,3 %, 2015 р. – 34,6 %, 2016 р. – 32,9 %, 2017 р. – 

33,9 %, 2018 р. – 34,7 %,), ще раз підтверджує безальтернативність для 

капіталовкладень страхових компаній. Враховуючи ситуацію на банківському ринку 

та послідовні кроки НБУ щодо врегулювання цієї ситуації, можна зробити висновок 

про те, що роль депозитів в інвестиційній діяльності страховиків у майбутньому 

буде залишатися сталою. Це підтверджує той факт, що незважаючи на неповернення 

коштів з депозитів, банкрутства окремих банківських установ та падіння курсу 

національної валюти протягом 2014-2016 рр., все одно частка цього активу зростала, 

сягнувши найбільшого значення у 2018 р. Єдина зміна, що відбулася протягом цього 

періоду, це переведення левової частки депозитів до державних банків, роль яких 

значно посилилася на банківському ринку, особливо після націоналізації 

Приватбанку. Підтвердженням безальтернативності вкладень, слугує також швидке 

зростання частки державних цінних паперів у загальній структурі активів 

страховиків. У 2018 р. на банківські депозити та державні цінні папери разом 

прийшлося більше половини активів (54,1 %). На перший погляд, нічого поганого в 

цьому немає, але насторожує монополізація держави в інструментах інвестування 

страховиків. 
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По-четверте, варто відмітити тенденцію до зменшення та значних коливань 

таких вкладень як акції, облігації та права вимоги до перестраховиків. Особливо 

показовим є приклад інвестування в акції (значне зростання протягом 2010-2012 рр., 

коли темп приросту сягав навіть 138,4 %, і значне падіння у подальші роки з майже 

30 млрд грн у 2012 р. до 5 млрд грн у 2018 р.). Взагалі корпоративні акції та 

облігації є одним із основних інструментів для капіталовкладень страхових 

компаній усього світу. При цьому, як наголошує Н.В. Ткаченко, «…у розвинених 

країнах цінні папери з фіксованим доходом є головною сферою вкладання активів 

страхових компаній. На них припадає понад 50 % усіх інвестицій страховиків» [336, 

с. 8]. Вітчизняні страховики не були винятком, особливо що стосується акцій, у 2012 

р. їх частка у загальній величині активів склала 61,2 %. Це найбільший показник за 

всі роки існування вітчизняного страхового ринку. Окрім акцій, також зросли 

вкладення у 2012 р. в облігації, але вже у 2013 р. вони значно знизилися. Ці 

тенденції також можна пояснити тими процесами, що відбуваються в економіці 

нашої країни на сучасному етапі. Вітчизняні страховики за відсутності великої 

кількості достатніх активів, намагалися інвестувати в ті активи, вартість яких 

швидко зростала. Це, насамперед, акції та облігації. Проте в результаті економічної 

кризи вартість цих активів дуже різко зменшилася, що призвело до зниження обсягу 

активів, якими представлені страхові резерви. Також варто відзначити, що якість 

більшості акцій була доволі сумнівною, тому коли регулятор посилив вимоги щодо 

якості активів, то левова частка з них не була зарахована як така, якою можна 

представляти активи страховиків. З іншого боку, при відсутності розвиненого ринку 

таких цінних паперів, значних альтернатив у страховиків не було. Що стосується 

прав вимог до перестраховиків, то їх зростання у 2018 р. можна пояснити 

відповідним збільшенням премій, переданих перестраховикам. Зростання захисту з 

боку перестраховиків є позитивною тенденцію, аналізуючи структуру вимог до 

перестраховиків в розрізі перестраховиків-резидентів та перестраховиків-

нерезидентів, можна відмітити зростання у 2018 р. порівняно з 2016 р. прав вимог до 

перестраховиків-резидентів меншими темпами з 1 439,8 млн грн до 2 052,8 млн грн, 

тобто на 613,0 млн грн або 42,6 %, та збільшення таких прав до перестраховиків-
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нерезидентів більшими темпами з 2 032,1 млн грн до 3 365,3 млн грн, тобто на 

1 333,2 млн грн або 65,6 %. Це свідчить про те, що попит на якісний 

перестраховувальний захист у перестраховиків-нерезидентів постійно зростає, тоді 

як у перестраховиків-резидентів – зменшується. Протягом цього періоду вітчизняні 

страховики не стали більш фінансово потужними, щоб об’єктивно зацікавити 

перестраховувати у них ризики. Отже, причина такого зростання знаходиться не в 

площині страхових процесів. Таку тенденцію можна пояснити наступним чином: 

через внесені зміни до податкового законодавства страховики знову змогли за 

рахунок перестрахування зменшувати базу оподаткування. 

Загалом структура інвестиційного портфеля українських страховиків 

характерна для нерозвинених страхових ринків економік перехідного типу, на яких 

переважають ризикові види страхування [241]. Вітчизняні страховики переважно в 

своїй діяльності дотримуються принципу ліквідності, враховуючи 

загальноекономічну ситуацію в країні, нерозвиненість фондового ринку, а, як 

наслідок, безальтернативність інвестицій. 

Ми погоджуємося з думкою Н.Г. Нагайчук, що «фінансова криза абсолютно 

не вплинула на структуру напрямів інвестування коштів страхових резервів» [227]. 

Відбувся лише незначний перерозподіл в інвестуванні між окремими активами. Це 

пояснюється специфікою страхової діяльності, зокрема, необхідністю постійно 

підтримувати кошти страхових резервів у ліквідній та безпечній формі. Страховики 

повинні бути завжди готові до виплат у будь-якому розмірі та на будь-яку дату в 

межах своїх страхових зобов’язань. Зміна переваг у розміщенні їхнього капіталу 

повинна забезпечуватися певними змінами в структурі страхового портфеля. 

Напрямки інвестування вітчизняних страховиків значно відрізняються від 

їхніх іноземних колег. Аналіз даних табл. 3.12 дає підстави для висновку про 

наявність двох основних напрямків інвестування європейських страховиків, сукупна 

частка котрих становить понад 70 % усіх інвестицій: 1) облігації; 2) активи, що 

утримуються фондами, пов’язаними з індексами та облігаціями. 

Слід зазначити, що частка цих двох напрямків інвестування суттєво 

коливається залежно від країни ЄС. Причому в пайові інструменти переважно 
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інвестують британські страховики, тоді як у боргові – французькі та італійські. 

Відмінності пов’язані з історичним розвитком окремих сегментів фінансового ринку 

цих країн. Щодо вітчизняних страховиків, то частка інвестицій у облігаціях 

протягом 2010-2018 рр. знаходилася на рівні 1,1-2,6 %. Головною причиною такої 

тенденції є невелика пропозиція надійних цінних паперів з боку вітчизняних 

емітентів. Інший напрямок інвестицій пов’язаний із таким страховим продуктом як 

інвестиційне страхування. Він відноситься до накопичувальних продуктів 

страхування життя. У цьому разі страхувальник може впливати на вибір активів, 

куди будуть вкладатися його кошти у вигляді індивідуального резерву, який може 

накопичуватися протягом тривалого часу. В Україні нині таких продуктів немає, 

оскільки вони не визначені законодавчо та й страховики не дуже поспішають їх 

надавати. Ризик такого інвестування лежить відповідно на страхувальнику.  

Таблиця 3.12 

Структура інвестиційного портфеля європейських страховиків у 2017 р. 

Активи 
Обсяг, млрд. 

євро 
Частка, % 

Облігації 4459,0 45,6 

Активи, що утримуються фондами, пов’язаними з 

індексами та облігаціями 
2488,6 25,4 

Холдинги в пов’язаних підприємствах, включаючи 

участь 
1068,9 10,9 

Колективні інвестиційні фонди 852,2 8,7 

Кредити, іпотечні кредити, кредити за полісами 359,8 3,7 

Акції 261,9 2,7 

Майно (крім власного користування) 123,2 1,3 

Деривативи 98,4 1,0 

Депозити, крім грошових еквівалентів 58,0 0,6 

Всього 9770,0 100,0 

Джерело: складено автором за [400] 

Частка банківських депозитів в інвестиційному портфелі європейських 

страховиків невелика і становить 0,6 %. На відміну від вітчизняних, європейські 

банки пропонують за депозитами набагато меншу дохідність, що спонукає страхові 

компанії до пошуку більш дохідніших інструментів. 

Інформацію щодо розміщення своїх коштів страхові компанії показують лише 

у спеціалізованій страховій звітності, що подається до Нацкомфінпослуг. Для 
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пересічного громадянина ознайомитися з нею немає можливості, оскільки 

страховики її не розкривають в жодних інших джерелах, а Нацкомфінпослуг 

оприлюднює лише в агрегованому вигляді по всьому ринку. Тобто проаналізувати 

таку інформацію за конкретними страховими компаніями можливості немає. Отже, 

потенційний клієнт, який бажає обрати для себе фінансово надійну страхову 

компанію, інформацію щодо одного з найголовніших індикаторів її надійності 

отримати не може. Це свідчить про непрозорість та закритість страхового ринку 

України. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити низку висновків. Інвестиційна 

діяльність є невід’ємною складовою загальної діяльності страхових компаній. Вона 

дає можливість страховикам отримувати дохід за рахунок розміщення тимчасово 

вільних коштів, який може слугувати додатковим фінансовим забезпеченням 

виконання страхових зобов’язань або інструментом зменшення розміру страхових 

тарифів для потенційних страхувальників. Для цього здійсненню інвестиційної 

діяльності повинна приділятися значна увагу з боку керівництва компаній. Ми 

погоджуємося з думкою Т.С. Овчаренко [241], що управління цією діяльністю має 

здійснюватися або за допомогою власного інвестиційного департаменту із 

залученням до нього висококваліфікованих менеджерів та актуаріїв, або за рахунок 

передачі активів на аутсорсинг. 

Аналіз інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків показав наявність 

недосконалої структури таких вкладень, яка істотно відрізняється від напрямків 

інвестування європейських страховиків. Це свідчить про те, що вітчизняні компанії 

переважно дотримуються принципів ліквідності та безпечності. Основна задача 

полягає в збереженні коштів страхових резервів для забезпечення майбутніх 

страхових виплат. Про принципи прибутковості та диверсифікації не йдеться, 

враховуючи обмежений перелік реальних активів, куди можна було б інвестувати 

кошти. Страховики не відіграють тієї ролі в економіці України, яку відіграють 

зарубіжні страховики в економіці своїх країн – забезпечення її так званими 

«довгими» грошовими ресурсами. 
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Основними причинами низького розвитку інвестиційної діяльності 

страховиків в Україні є: 

 недосконалість нормативно-правового регулювання у сфері страхування, 

недостатня відповідність чинного законодавства вимогам європейських стандартів 

[261]; 

 жорстке державне регулювання процесу розміщення коштів страхових 

резервів [227]; 

 низький рівень капіталізації вітчизняних страховиків; 

 нерозвинений фондовий ринок та відсутність надійних фінансових 

інструментів для здійснення ефективної інвестиційної політики; 

 наявність високих інвестиційних ризиків і низький рівень корпоративного 

управління [227]; 

 відсутність практики розроблення ефективних інвестиційних стратегій; 

 непрозорість страхового ринку. 

На нашу думку, для забезпечення успішного функціонування та подальшого 

росту вітчизняного страхового ринку, важливо зробити наступні кроки: 

 потрібно постійно переглядати нормативи достатності активів, в які 

інвестуються кошти страхових резервів. Принаймні, це потрібно робити один раз на 

рік, враховуючи те, що вітчизняна економіка знаходиться в процесі постійних змін; 

 стимулювати страховиків вкладати кошти страхових резервів в активи, що 

є важливими для розвитку всієї економіки України загалом. Адже додаткові 

інвестиції в економіку дозволять вирішити питання задоволення попиту на 

фінансові ресурси та забезпечити прибутковість інвестицій для страховиків; 

 переглянути перелік активів, в які можуть інвестувати кошти своїх 

резервів страхові компанії, що займаються страхуванням іншим, ніж страхування 

життя, з тим щоб запропонувати для них більш ліквідні короткострокові активи. 

Оскільки інвестування в нерухоме майно, іпотеку, облігації для таких компаній є 

загрозливим з точки зору ліквідності цих активів; 
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 забезпечити транспарентність вітчизняного страхового ринку, особливо по 

відношенню до розкриття інформації щодо розміщення коштів страхових резервів. 

Пропонується зобов’язати страховиків щороку разом із фінансовою звітністю 

оприлюднювати і спеціалізовану страхову звітність, оскільки страхувальники 

повинні мати можливість ознайомитися із результатами роботи компаній та обрати 

найприйнятнішу [21]. 

Як показує проведений аналіз, управління використанням капіталу страхової 

компанії повністю відповідає управлінню інвестиційною діяльністю страховика, 

адже розміщення коштів страхових резервів фактично є частиною його операційної 

діяльності. І.О. Бланк [79], розглядаючи управління використанням капіталу 

компанії, акцентує увагу на тому, що воно має включати: управління використанням 

основного капіталу в операційній діяльності, управління використанням оборотним 

капіталом, управління використанням капіталу в процесі реального інвестування та 

управління використанням капіталу в процесі фінансового інвестування. Для 

страховиків, як фінансових інституцій та посередників, формування, а, відповідно, 

використання основного та оборотного капіталу не відіграє вирішальної ролі, 

оскільки вони не створюють новий продукт, їм не потрібні для цього значні за 

величиною основні засоби, будівлі, конструкції, матеріали, товари тощо. Вони 

просто забезпечують здійснення перерозподілу фінансових ресурсів, які змогли 

залучити, між своїми клієнтами за допомогою здійснення страхових виплат тим, у 

кого стався страховий випадок. Ми неодноразово наголошували, що капітал 

страховиків знаходиться переважно у грошовій або іншій, але ліквідній, формі. 

Задачею управління використанням цього капіталу є його інвестування із 

забезпеченням принципів прибутковості, диверсифікованості, ліквідності та 

безпечності. 

Використання капіталу страхової компанії або його інвестування у 

різноманітні активи має підпорядковуватися довгостроковим цілям її розвитку, а 

саме нарощенню вартості капіталу та компанії в цілому. Страховиком повинна 

розроблятися інвестиційна політика в складі загальної фінансової стратегії його 

розвитку. Її важливість пояснюється не лише тим, що її реалізація повинна 
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забезпечувати реалізацію цієї стратегії, але й корпоративної стратегії компанії. 

Якраз ця політика повинна включати перелік форм та інструментів інвестування 

капіталу страховика, що забезпечать високі темпи його зростання та постійного 

підвищення його ринкової вартості. Управління використанням капіталу страхової 

компанії дасть можливість їй генерувати грошові потоки від інвестиційної 

діяльності, прямо впливати на операційну діяльність, визначаючи тарифну політику 

компанії та забезпечуючи виконання нею страхових зобов’язань, примножувати 

капітал та забезпечувати зростання вартості компанії в інтересах всіх стейкхолдерів. 

 

3.4. Оцінювання вартості капіталу страхової компанії 

 

Однією з найважливіших складових управління капіталом є оцінювання його 

вартості. У економічній літературі можна зустріти декілька підходів щодо 

трактування та співставлення понять «оцінка» та «вартість». Вище ми вже 

розглядали причини виникнення цих протиріч, у тому числі щодо не зовсім вірного 

перекладу термінів з англійської мови. При оцінюванні вартості капіталу ця 

проблема також постає: під оцінюванням капіталу розуміють його ціну, а під 

вартістю – витрати, які несе компанія по його залученню. На практиці ці поняття не 

співпадають. 

Власники капіталу при прийнятті рішення щодо інвестування в страхову 

компанію порівнюють норму дохідності, яку вона може принести, з величиною 

ризику, яка нею породжується. Чим більш ризикованою є діяльність компанії, тим 

більшої величини доходу вони вимагатимуть. Детальний аналіз у попередніх 

підрозділах показав, що для страхових компаній найбільш актуальним є залучення 

власного капіталу, оскільки він відіграє для них роль додаткового забезпечення 

виконання зобов’язань на всіх етапах її існування, та капіталу у вигляді страхових 

резервів, оскільки він виступає основним джерелом забезпечення страхових 

зобов’язань. Відповідно власників капіталу з погляду страхової компанії можна 

поділити на 2 окремі групи: тих, хто інвестує у формування або збільшення 

власного капіталу, тобто майбутніх власників або акціонерів, та тих, хто виступає в 
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ролі потенційних страхувальників, зі сплачених страхових премій яких формуються 

страхові резерви. Якщо перші притримуються вищезазначеного правила про 

порівняння норми доходності та величини ризику, які генеруються страховою 

компанією, при інвестуванні коштів, то другі – не розглядають вибір компанії за 

допомогою такого співвідношення. Для останніх на першому плані знаходиться 

отримання страхового захисту, тобто можливість одержати відшкодування завданих 

збитків у разі настання страхового випадку. Дохід, як критерій, у даному випадку 

вони не розглядають. А ось щодо ризику, то, на наш погляд, це найбільш вагомий 

критерій вибору страхової компанії. З ризиком, пов’язана і можливість отримання 

якісного страхового захисту, і можливість вчасно і в повній мірі отримати страхову 

виплату. Кількісною й якісною характеристикою ризику у цьому випадку буде 

платоспроможність страховика, його фінансова стійкість у довгостроковому періоді. 

Саме цим має керуватися страхувальник при виборі надійної страхової компанії. А 

вже на платоспроможність компанії безпосередньо впливатимуть і дохідність, і 

величина сформованого капіталу, і величина та структура інвестиційного портфеля 

тощо. Отже, виходить, що страхувальник, обираючи страхову компанію і тим самим 

сплачуючи їй страхову премію, яка згодом стане частиною її залученого капіталу, 

керується, крім іншого, також величиною її капіталу, причому як власного, так і 

залученого. Власний капітал показує величину фінансових ресурсів, які має 

страховик і які можуть у разі необхідності бути спрямовані ним на виконання 

страхових зобов’язань. Чим більшим є розмір власного капіталу, тим більш 

надійною є така компанія. Залучений капітал для страхувальника показує обсяг 

діяльності страхової компанії, її можливість генерувати грошові потоки у вигляді 

премій від страхувальників, а також величину фінансових ресурсів, які є в її 

розпорядженні та можуть бути спрямовані на виконання страхових зобов’язань. 

Відповідно чим більшим буде розмір цього капіталу, тим більш надійною буде 

виглядати компанія для страхувальника. Позиковий капітал, як ми вже визначили, 

особливої ролі для страховика не відіграє і потреба у ньому більше пов’язана з 

покриттям поточних витрат, як правило, не пов’язаних із операційною діяльністю. 
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Розглянемо основні підходи до оцінювання вартості капіталу страхової 

компанії. Ми поділяємо переконання Г.О. Швиданенко та Н.В. Шевчук [368, с. 30], 

що вартість капіталу визначається: 

 для страхових компаній як відносна величина витрат з обслуговування 

елементів капіталу, тобто як ціна, яку вони сплачують за його залучення з різних 

джерел; 

 для інвесторів і кредиторів вартість капіталу характеризує очікувану норму 

дохідності на інвестований капітал. 

На наш погляд, окремо також потрібно виділити страхувальників. Їх не можна 

просто віднести до інвесторів та кредиторів, оскільки вони не переслідують на меті 

отримання доходу на розмір сплаченої страхової премії. Виняток можуть становити 

страхувальники за договорами довгострокового страхування життя, але їх також 

цікавить не тільки розмір інвестиційного доходу. Окрім цього, всі вони виступають 

постачальниками унікального за своїми характеристиками капіталу – страхових 

резервів і при виборі страхової компанії керуються зовсім іншими підходами. З їх 

позиції вартість залученого капіталу характеризує спроможність компанії 

виконувати взяті на себе страхові зобов’язання. На думку окремих дослідників 

[263], таку спроможність можуть відображати або рівень виплат, тобто 

співвідношення розміру страхових виплат до величини валових страхових премій, 

або коефіцієнт адекватності страхових резервів, тобто співвідношення розміру 

страхових виплат до обсягу сформованих страхових резервів. Ми погоджуємося з 

виокремленням таких показників, вони дійсно характеризують спроможність 

компанії виконувати страхові зобов’язання. Проте жоден з них не може повноцінно 

її характеризувати, оскільки їх розрахунок базується на величинах, розрахованих 

для різних періодів часу. Перший показник характеризує спроможність компанії 

здійснювати страхові виплати протягом звітного періоду за рахунок нових 

надходжень, хоча ризики могли бути застраховані ще в попередньому періоді. 

Другий – спроможність компанії виплачувати за рахунок сформованих резервів, 

тобто, премій, отриманих у звітному та попередньому періодах. На наш погляд, 

вирішити цю проблему може одночасне використання цих відносних показників, а 
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саме їх добуток фактично буде показувати величину вартості залучення такого 

капіталу з точки зору страхувальників. 

,           (3.1) 

Розрахунок вартості капіталу для страхувальників за формулою (3.1) вирішує 

низку проблем: по-перше, враховуються основні показники діяльності страхової 

компанії, які впливають на її вибір потенційними страхувальниками (страхові 

виплати, страхові премії та страхові резерви), при чому основний акцент робиться 

на сумі страхових виплат; по-друге, саме добуток рівня виплат та коефіцієнта 

адекватності страхових резервів дає можливість отримувати в результаті 

скориговане значення, яке враховує попередню та поточну ситуацію в компанії зі 

страховими виплатами та не дозволяє його надмірно завищувати в результаті 

виникнення складних та непередбачуваних випадків; по-третє, математично 

закріплює взаємозв’язки між кінцевою вартістю капіталу і вибором компанії 

клієнтом із загальнодоступними для всіх стейкхолдерів показниками. Значення 

нашого показника може коливатися в діапазоні від нуля і вище. Чим воно буде 

більшим, тим вартість капіталу компанії з погляду страхувальників буде зростати, 

тим самим сприяючи вибору саме такої компанії. Але варто відзначити оптимальні 

межі зростання цього значення. Чим більшими будуть виплати при незмінних інших 

показниках, тим більшим буде значення нашого показника. Виплати не можуть 

зростати безкінечно, оскільки це може негативно відобразитися на фінансовому 

стані та вартості компанії. Розуміючи, що значення і рівня виплат, і коефіцієнта 

адекватності страхових резервів гіпотетично можуть перевищувати 1 в разі 

виникнення форс-мажорних обставин або дуже серйозних прорахунків та невірно 

вибраної стратегії розвитку в середині компанії, ми все ж таки вважаємо, що це 

може виникати в дуже крайніх випадках і при належному нагляді з боку регулятора 

такого бути не повинно. Тому навіть при песимістичному сценарії розвитку подій 

значення обох показників, що лежать в основі розрахунку вартості капіталу з боку 

страхувальників, не повинні перевищувати 1. Отже, значення нашого показника 

також не повинно перевищувати 1, інакше в компанії можуть виникати проблеми, 
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які будуть потребувати покриття збитків уже не тільки залученим, але й власним 

капіталом. У табл. 3.13 представлено розрахунок вартості залученого капіталу з 

погляду страхувальників для десяти найбільших вітчизняних компаній за різними 

показниками. 

Таблиця 3.13 

Вартість залученого капіталу з погляду страхувальника 

протягом 2016-2018 рр. 

Назва страхової компанії 
Роки Середнє 

значення 2016 2017 2018 

УНІКА 0,33 0,25 0,81 0,46 

АХА Страхування 0,39 0,39 0,38 0,39 

Арсенал Страхування 0,12 0,10 0,15 0,12 

ПЗУ Україна 0,15 0,19 0,16 0,17 

СГ ТАС 0,20 0,20 0,20 0,20 

ІНГО Україна 0,22 0,36 0,25 0,28 

АСКА 0,03 0,10 0,17 0,10 

Українська страхова група 0,31 0,38 0,41 0,37 

Універсальна 0,12 0,09 0,11 0,11 

Княжа 0,32 0,35 0,24 0,30 

Джерело: складено автором за [283] 

На відміну від визначення вартості капіталу з боку інших стейкхолдерів, коли 

чим меншим є значення вартості, тим він є привабливішим для залучення, то з 

погляду страхувальників, чим більшою є вартість залученого капіталу, тим більш 

зацікавленими у виборі цієї компанії вони будуть. Тобто страхувальники будуть 

вважати таку компанію більш спроможною виконувати взяті на себе зобов’язання. 

Якщо дивитися на середнє значення вартості залучення коштів для формування 

страхових резервів протягом останніх 3 років, то можна виділити декількох лідерів: 

УНІКА, АХА Страхування, Українська страхова група та Княжа. Це компанії, у 

яких така вартість перевищує 0,30. Це компанії, які протягом 2016-2018 рр. постійно 

нарощували обсяги страхових премій, страхових виплат та страхових резервів, при 

чому випереджаючими темпами росли саме виплати. УНІКА у 2018 р. здійснила 

виплати на суму 1,7 млрд грн, що призвело до зростання і рівня виплат до 83,84 %, і 

коефіцієнта адекватності страхових резервів до 96,15 %. Як результат, зафіксовано 

найбільше значення вартості залученого капіталу на рівні 0,81. УНІКА стала 

безумовним лідером із залучення такого капіталу, що надалі буде сприяти 
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зацікавленості потенційних страхувальників у послугах саме цієї компанії. Також 

варто відзначити компанію АХА Страхування, де значення вартості залучення 

коштів для формування страхових резервів у 2018 р. було меншим, ніж у УНІКА, 

але воно було стабільним протягом всіх 3 років і нижче 0,38 не опускалося. Цьому 

сприяли високі темпи росту виплат і, як результат, рівень виплат не опускався 

нижче 43 %, а коефіцієнт адекватності – 80 %. Подібна ситуація спостерігається і в 

компанії Українська страхова група, де значення вартості виросло за 3 роки з 0,31 у 

2016 р. до 0,41 у 2018 р. Також варто виділити компанію Арсенал Страхування, яка 

за обсягами страхових премій протягом 3 років входить до ТОП-3 компаній країни, 

але при цьому рівень виплат складав протягом цього часу 20-25 %, а коефіцієнт 

адекватності – 47-59 %. Як результат, вартість залучення коштів до страхових 

резервів у середньому за 3 роки склала 0,12, що є одним з найменших значень у 

нашій вибірці на рівні з компаніями АСКА та Універсальна. 

З проведеного аналізу можна зробити декілька висновків. По-перше, добуток 

рівня виплат та коефіцієнта адекватності страхових резервів є кращим показником 

для визначення вартості залучення коштів до страхових резервів на відміну від 

кожного з них поодинці. Перевага саме добутку цих показників полягає у недоліках 

кожного з них. Наприклад, компанія може мало виплачувати, але паралельно й 

формувати невеликі резерви, що призведе до зменшення рівня виплат і до 

збільшення коефіцієнта адекватності. Якщо б ми аналізували лише один або другий 

показник, то ми б прийшли до протилежних висновків, а так добуток дає можливість 

врахувати ці різнопланові тенденції та зробити виважений висновок. По-друге, 

виявилася тенденція, коли компанія може мати низьке значення вартості залучення 

коштів до страхових резервів, але в той же час нарощувати з року в рік обсяги 

страхових премій (Арсенал Страхування, АСКА та Універсальна). На наш погляд, 

таку тенденцію можна пояснити структурою надходжень страхових премій в розрізі 

статусу страхувальника, тобто від фізичних та юридичних осіб. Якщо в компанії в 

структурі страхових премій переважають надходження від юридичних осіб, то 

визначена закономірність може дещо порушуватися. Юридичні особи не завжди 

керуються або повільно реагують на динаміку змін страхових виплат протягом 
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певного періоду часу, на відміну від фізичних осіб. Великі компанії можуть у певній 

мірі впливати на політику страховика щодо виплат, тоді як фізичні особи цього 

робити не можуть. Вони змушені відслідковувати таку політику через зміну вартості 

залучення коштів до страхових резервів. 

Далі від страхувальників перейдемо до інших стейкхолдерів страхової 

компанії та до неї самої. Вони будуть керуватися іншими підходами при визначенні 

вартості залучення капіталу. Т. Огієр, Дж. Рагман, Л. Спайсер зазначають, що 

«загальна вартість капіталу компанії розраховується на основі простої 

середньозваженої вартості боргових зобов’язань і вартості акціонерного капіталу, де 

обидві складові зважуються за відносними частками бізнесу, які фінансуються за 

рахунок позикових коштів і коштів акціонерів» [242, с. 6]. Але це не стосується 

страхових компаній, у яких, окрім власного та позикового, потрібно виокремлювати 

залучений капітал або страхові резерви. Необхідність такого виокремлення нами 

була розглянута у попередніх підрозділах. Середньозважена вартість капіталу 

(СЗВК) (weighted average cost of capital – WACC) буде визначатися за наступною 

формулою: 

,             (3.2) 

де , ,  – відповідно вартість власного, позикового та залученого 

(страхових резервів) капіталу; , ,  – відповідно частка власного, 

позикового та залученого (страхових резервів) капіталу в загальній їх сумі; П – 

ставка податку на страхову корпорацію. 

Середньозважена вартість капіталу вимірюється у % та показує середню 

норму доходності, якої будуть вимагати капіталодавці (акціонери, кредитори, 

страхувальники), при інвестуванні коштів у страхову компанію. З формули (3.2) 

можна зробити висновок, що  буде залежати від структури капіталу страхової 

компанії, а також від вартості його окремих складових. 

На практиці найважче оцінити вартість власного капіталу . Страхові 

компанії можуть збільшувати власний капітал за допомогою додаткової емісії акцій 

або за допомогою капіталізації прибутку. З теоретичної точки зору, вартість 
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першого й другого «можна розглядати як мінімальну ставку дохідності, яку 

компанія повинна забезпечити за рахунок реалізації тієї частини інвестиційного 

проекту, що фінансується власним капіталом, щоб зберегти ринкову ціну своїх 

звичайних акцій» [94, с. 668]. Якщо з додатковою емісією все зрозуміло, то щодо 

нерозподіленого прибутку потрібно дещо пояснити. Звичайно, що страхова 

компанія фактично не несе витрат на залучення власного капіталу у разі 

капіталізації прибутку. Проте, акціонери несуть альтернативні витрати, вони могли 

б ті, кошти, що не виплачені у вигляді дивідендів, інвестувати в інші проекти. Тому 

компанія має забезпечити дохідність не нижчу, ніж дохідність, яку акціонери самі 

могли б забезпечити шляхом альтернативних вкладень цих коштів в інший проект з 

аналогічним ступенем ризику. Отже, вартість нерозподіленого прибутку дорівнює 

вартості акціонерного капіталу страхової компанії. Аналіз вітчизняної та зарубіжної 

літератури показав, що немає єдиного підходу до визначення методів чи моделей 

оцінювання власного капіталу. Ю. Брігхем та М. Ерхардт пропонують три методи 

оцінювання вартості власного капіталу [90, с. 461]: 

1) модель ціноутворення на капітальні активи (Capital Asset Pricing Model – 

CAPM); 

2) метод дисконтування грошових потоків (DCF); 

3) метод додавання дохідності облігацій та премії за ризик. 

Н.Г. Нагайчук та О.О. Гончаренко [230, с. 124] наводять чотири способи 

розрахунку ставки вартості власного капіталу: 

1) модель Гордона (модель приросту дивідендів); 

2) експертний метод підрахунку компонентів ризику; 

3) модель оцінки капітальних активів (CAPM); 

4) відношення чистого прибутку на одну акцію до ринкового курсу акцій. 

Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук [368, с. 164-187] стверджують, що у сучасній 

економічній літературі широкого застосування набули такі методи (моделі) 

оцінювання акціонерного капіталу: 

1) модель оцінювання дохідності фінансових активів (CAPM); 

2) метод дисконтованих грошових потоків (DCF); 
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3) мультиплікаторний підхід; 

4) опціонний підхід. 

О.О. Терещенко [330, с. 360-361] серед можливих способів розрахунку 

очікуваної ставки вартості власного капіталу розглядає: 

1) модель оцінки капітальних активів (CAPM); 

2) суб’єктивна оцінка: проценти за довгостроковими облігаціями або 

депозитними вкладами плюс надбавка за специфічні ризики, характерні для даного 

підприємства (галузі); 

3) використання показника, оберненого до відношення ринкового курсу до 

чистого прибутку на одну акцію (price earnings ratio – PER); 

4) модель приросту дивідендів (модель Гордона). 

Г. Арнольд [7, с. 220-231] аналізує лише два підходи: 

1) модель оцінки капітальних активів (CAPM); 

2) модель приросту дивідендів (модель Гордона). 

Підсумовуючи, зазначимо, що незважаючи на відсутність єдності підходів до 

визначення вартості власного капіталу, можна виділити окремі методи, яких 

дотримується переважна більшість. Жоден з цих методів не є кращим за інші, кожен 

має свої переваги та недоліки, тому на практиці, якщо це можливо, використовують 

декілька методів для подальшого порівняння отриманих результатів. 

Найбільш популярним методом оцінювання вартості власного капіталу є 

CAPM. Авторами моделі є американські економісти В. Шарп, Дж. Лінтнер, 

Дж. Моссін. Формула цієї моделі є наступною: 

,                                       (3.3) 

де  – дохідність безризикових цінних паперів;  – бета-коефіцієнт;  – 

премія за ризик вкладення свого капіталу. 

Отже, в рамках CAPM вартість власного капіталу визначається шляхом 

додавання безризикової норми дохідності й додаткової премії за ризик. Така премія 

за ризик в свою чергу визначається як добуток  (критерію винагороди 

інвестора при вкладенні коштів в акції з середнім ступенем ризику) на  (критерій 
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рівня відносного систематичного ризику, пов’язаного з придбанням конкретних 

акцій). Головна проблема використання цієї моделі пов’язана з трактуванням 

показників, які використовуються у формулі (3.3). Якщо для країн з розвинутим 

фондовим ринком розрахувати такі показники не є проблемою, то для України – це 

майже не можливо. 

По-перше, виникає проблема з пошуком цінних паперів, які можна прийняти 

за безризикові. В американській фаховій літературі, як правило, за еталон 

безризикової дохідності приймаються довгострокові державні облігації США. Вони 

широко котируються на ринку, тому інформацію про їх дохідність отримати 

нескладно. За такою аналогією безризиковими цінними паперами в Україні можна 

вважати облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). Щоб вони відповідали 

критеріям до безризикових фінансових інструментів, які у своїй монографії 

наводить Р.І. Заворотній [143], а саме найнижчій ймовірності втрати 

капіталовкладень, чітко регламентованій доходності та тривалості обігу більше 1 

року, то ми пропонуємо використати однорічні ОВДП. На наш погляд, саме такі 

цінні папери можна вважати безризиковими у вітчизняних реаліях, оскільки, з 

одного боку, вони повністю відповідають вищезазначеним критеріям, а, з другого 

боку, вони є найменш ризиковими з позиції їх строку обігу. Використати ОВДП з 

меншим строком обігу ми не можемо через невідповідність критеріям, а з більшим – 

підвищується їх ризиковість, що пов’язано з певною турбулентністю політичних 

еліт та погіршенням макрофінансової стабільності. Наприкінці 2018 р. дохідність 1-

річних ОВДП становила 18,5 % (згідно з даними НБУ від 18.12.2018 р.) [284]. Якщо 

проаналізувати показники з Додатку І, то можна зробити висновок про значний 

рівень мінливості дохідності ОВДП протягом 2016 р. від 15,20 % до 18,50 %, 2017 р. 

від 14,07 % до 15,30 %, 2018 р. від 16,39 % до 18,50 %. На наш погляд, при 

визначенні дохідності таких цінних паперів потрібно враховувати ставку дохідності 

не на конкретну дату або станом на кінець року, а розраховувати середньозважену 

ставку за певний період, причому не менше 1 року, та зважуючи на загальну 

вартість розміщення ОВДП. 
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За даними Додатку І розрахуємо середньозважену ставку дохідності 1-річних 

ОВДП за 2016, 2017 та 2018 р. за формулою (3.4): 

,                                         (3.4) 

де  – середньозважений рівень дохідності,  – питома вага загальної 

вартості розміщення, n – кількість розміщень протягом року. 

Отже, дохідність безризикових цінних паперів у 2016 р. буде дорівнювати 

16,61 %, у 2017 р. – 14,65 %, у 2018 р. – 16,87 %. 

По-друге, складність розрахунку бета-коефіцієнту та премії за ризик 

вкладення капіталу через відсутність зрілого фондового ринку, а також страхових 

компаній, що функціонують у формі публічних акціонерних товариств та акції яких 

перебувають у вільному обігу на такому ринку. У попередніх підрозділах, 

аналізуючи страхові компанії за організаційно-правовою формою, ми дійшли 

висновку про функціонування менше 10 таких компаній на вітчизняному 

страховому ринку, переважна більшість з яких є невеликими та маловідомими. 

Отже, здійснити практичні розрахунки на основі котирувань акцій таких компаній 

неможливо. 

Коефіцієнт бета відображає ризик, пов’язаний безпосередньо з конкретними 

акціями і розраховується наступним чином: 

,                                                      (3.5) 

де  – коваріація між доходністю цінного паперу  та доходністю 

ринкового портфелю ;  – дисперсія ринкового портфеля . 

Якщо значення  дорівнює 1, то ризик цінного паперу  знаходиться на рівні 

середнього рівня ризику по ринку, а, отже, премія за ризик буде наближатися до 

середньоринкової ставки дохідності. Якщо значення  більше 1, то ризик цінного 

паперу  перевищує середній рівень ризику по ринку, а, отже, премія за ризик буде 

більшою за середньоринкову ставку доходності. Якщо значення  менше 1, то ризик 

цінного паперу  є нижчим за середній рівень ризику по ринку, а, отже, премія за 

ризик буде меншою за середньоринкову ставку доходності. 
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Більшість вчених наголошують на тому, щоб CAPM потрібно користуватися 

обережно, особливо це стосується -коефіцієнту. Цей коефіцієнт розраховується на 

підставі історичних даних для формулювання майбутніх тенденцій. Також його 

значення є дуже нестабільним у часі. Публікації результатів емпіричного 

дослідження американських акцій за період 1963-1990 рр., проведеного Ю. Фамою і 

К. Френчем (1992), були одним із перших ударів по САРМ. Ці дослідження виявили, 

що не існує надійного взаємозв’язку між бета-коефіцієнтом і середньою 

рентабельністю [7, с. 247-248]. Згодом послідували й інші удари. Переважна 

більшість наступних досліджень показувала або невелику взаємозалежність між 

цими показниками, або її відсутність. 

Замість використання бета-коефіцієнтів минулих років, що розраховуються 

через регресію прибутковості компанії на основі ринкового портфеля, деякі 

аналітики почали розраховувати так званий «фундаментальний бета-коефіцієнт». 

Він заснований на інтуїтивному обґрунтуванні відношення ризику і прибутковості: 

якщо грошові потоки компанії схильні до більшої мінливості, то необхідна 

рентабельність буде вище. Причинами такої більшої мінливості, на думку Г. 

Арнольда, можуть бути [7, с. 247-248]: 

 тип бізнесу компанії. Деякі компанії є більш чутливими до ринкових умов, 

інші – менш чутливими. Наприклад, попит на страхові послуги в період спаду 

економічної активності буде різко зменшуватися, а при зростанні – буде різко 

збільшуватися. Відповідно на основі фундаментального бета-коефіцієнту циклічні 

компанії, в тому числі страхові, будуть займати більш вищі позиції в термінах бета-

коефіцієнту, ніж нециклічні; 

 ступінь операційного важелю; 

 ступінь фінансового важелю. 

А. Дамодаран пропонує використовувати такі значення  коефіцієнту: для 

компаній зі страхування життя в США – 1,17, в Європі – 1,20, у країнах, що 

розвиваються, – 1,1, для компаній із загального страхування в США – 0,91, в Європі 

– 0,95, у країнах, що розвиваються, – 0,9 [404]. 
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Ще одним елементом CAPM є , який є одним з найважливіших 

показників цієї моделі. Суть його полягає в тому, що цей критерій відображає 

додатковий очікуваний дохід, який вимагається інвестором в обмін на вкладення 

його грошей в прості акції із середнім рівнем ризику, а не в надійні безризикові 

інструменти [242, с. 58]. Математично все це можна представити таким чином: 

,                                               (3.6) 

де  – очікувана дохідність цінних паперів даної компанії;  – дохідність 

безризикових цінних паперів, еталоном являються облігації державного займу. 

Для розрахунку премії за ризик вкладення свого капіталу  пропонуємо 

використати підхід, який запропонував Р.І. Заворотній [143]. Суть цього підходу 

зводиться до того, що така премія буде дорівнювати сумі премії, визначеної для 

зрілого фондового ринку, та премії за додатковий ризик вкладення в певну країну. У 

нашому випадку під зрілим фондовим ринком ми будемо розуміти ринок США, а 

під конкретною країною – Україну. Недоліком цього підходу є те, що при 

визначенні  ми враховуємо ризиковість вкладення капіталу в економіку всієї 

держави, а не у страховий ринок України (3.7). 

,                             (3.7) 

Розмір премії на зрілому ринку США становить близько 5,5 %, а  фондового 

ринку США складає близько 20 % [143]. Для розрахунку  вітчизняного фондового 

ринку ми пропонуємо скористатися  річного індексу ПФТС, динаміка якого 

протягом 2016-2018 рр. представлена у Додатку Ї. 

2016 рік 

 

Отже, премія за ризик вкладення капіталу буде дорівнювати 

 

2017 рік 
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Отже, премія за ризик вкладення капіталу буде дорівнювати 

 

2018 рік 

 

Отже, премія за ризик вкладення капіталу буде дорівнювати 

 

Таким чином, нами було визначено дохідність безризикових цінних паперів та 

премію за ризик вкладення свого капіталу, а також запропоновано скористатися  

коефіцієнтом на рівні 0,9, оскільки розрахувати його для вітчизняного страхового 

ринку не можливо через відсутність даних. На основі отриманих значень 

вищезазначених показників розрахуємо вартість залучення власного капіталу для 

вітчизняних страхових компаній 

у 2016 р.  

у 2017 р.  

у 2018 р.  

Отже, власники капіталу, вкладаючи його в страхову компанію, будуть 

прагнути отримати дохідність на рівні не менше за 18,25 % у 2016 р., 15,72 % у 2017 

р., 21,63 % у 2018 р. 

Наступним елементом формули (3.2) є позиковий капітал. У попередніх 

підрозділах, аналізуючи структуру капіталу вітчизняних страхових компаній, ми 

прийшли до висновку про його неважливість для них, оскільки страховики мають у 

своєму розпорядженні залучений капітал, який за своїми характеристиками є більш 

придатним, необхідним та дешевшим для використання. Аналіз структури капіталу 

страховиків України за 2012-2018 рр. показав (див. табл. 3.2), що частка позикового 

капіталу коливалася в межах від 10,0 до 19,3 %. Проте для розрахунку вартості 
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такого капіталу використовуються не всі його елементи. «Не включаються в 

розрахунок такі фінансові джерела, як короткострокові зобов’язання (кредиторська 

заборгованість, заборгованість із заробітної плати), короткострокові банківські 

позики, які йдуть на фінансування поточних потреб» [368, с. 37]. Ці елементи 

капіталу є короткостроковими, тобто зміна їх величини відбувається постійно, і 

визначити їх вартість не можливо або вона дорівнює нулю. Тобто з позиції 

розрахунку вартості до позикового капіталу страхової компанії ми пропонуємо 

включати лише довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання. 

Такий підхід може значно зменшити частку позикового капіталу страховиків. 

Проаналізуємо динаміку позикового капіталу страхових компаній із ТОП-10 (табл. 

3.14). 

Таблиця 3.14 

Динаміка позикового капіталу вітчизняних страхових компаній протягом 

2016-2018 рр., млн грн 

Назва страхової компанії 
Роки 

2016 2017 2018 

УНІКА 0 0 0 

АХА Страхування 0 0 0 

Арсенал Страхування 0 0 0 

ПЗУ Україна 0 0 0 

СГ ТАС 0 0 0 

ІНГО Україна 0 0 0 

АСКА 0,15 0 15,35 

Українська страхова група 0 0 0 

Універсальна 0,12 0 6,56 

Княжа 0 0 0 

Джерело: складено автором за даними звітності страхових компаній 

Протягом 2016-2018 рр. із 10 страхових компаній позиковий капітал залучали 

лише 2 страхові компанії АСКА та Універсальна у 2016 р. та у 2018 р. Якщо 

проаналізувати частку, яку займав цей капітал у загальній структурі капіталу 

компаній, а саме у АСКА в 2016 р. – 0,02 % та в 2018 р. – 1,71 %, в Універсальна в 

2016 р. – 0,02 % та в 2018 р. – 0,72 %, то можна зробити висновок про його 

неважливість у діяльності страховиків. Інші 8 компаній взагалі не користувалися 

позиковим капіталом. Це підтверджує зроблені вище висновки про те, що цей вид 

капіталу в загальній його структурі не відіграє значної ролі. Той позиковий капітал, 
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який ми аналізували у попередніх підрозділах, переважно складається з поточної 

заборгованості, яка виникає у будь-якої компанії в процесі її діяльності та не 

оцінюється з погляду визначення вартості такого капіталу. 

Оскільки позиковий капітал не відіграє важливої ролі в діяльності страхової 

компанії, складаючись переважно з поточних зобов’язань за різноманітними 

розрахунками з контрагентами, то його вартістю можна знехтувати, як такою, що не 

спричинить значного впливу на кінцеву вартість компанії. Тому ми пропонуємо з 

формули (3.2) прибрати доданок, який характеризував вартість позикового капіталу, 

трансформувавши її лише для визначення вартості власного та залученого капіталу. 

,                                   (3.8) 

Вартість залученого капіталу буде визначатися на таких же підходах, як і 

власного, але з врахуванням специфіки його формування. З позиції компанії вартість 

залучення цього капіталу визначається величиною витрат на його формування та 

обслуговування. На наш погляд, такими витратами будуть аквізиційні (АВ), 

інкасаційні (ІВ) та ліквідаційні витрати (ЛВ), а також інші витрати, що належать до 

собівартості реалізації страхових послуг (ІВС). 

Вартість залученого капіталу = f (АВ, ІВ, ЛВ, ІВС),            (3.9) 

Саме сумою цих витрат можна оцінити вартість залучення страхових резервів 

для страхової компанії. Джерелом їх формування виступають страхові премії, які 

вона отримує за укладеними договорами страхування. Відповідно витрати на 

залучення страхових премій і будуть тими витратами, які несе страхова компанія на 

формування страхових резервів. Всі витрати, окрім ліквідаційних, залежать від 

обсягу страхової діяльності, тобто величини страхового портфеля. Чим більшою 

буде величина портфеля, тим більшими будуть відповідні витрати. Ліквідаційні 

витрати перебувають у прямій залежності від суми страхових виплат (СВ), яка 

носить випадковий характер, оскільки залежить від частоти настання страхових 

випадків (ЧСВ) та математичного сподівання коефіцієнта збитковості (М [КЗ]). 

ЛВ = f (СВ) = f (ЧСВ; М[КЗ]) = f (ЗСС),                       (3.10) 

де ЗСС – збитковість страхової суми. 
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Розмір ліквідаційних витрат буде залежати від величини збитковості страхової 

суми. Цей показник розраховується актуарно та залежить від результатів аналізу 

статистики минулих випадків та прогнозу й виявлення закономірностей розвитку 

таких випадків у майбутньому. На момент залучення страхових резервів страхова 

компанія не знає величини майбутніх страхових виплат і відповідно величини 

ліквідаційних витрат. Ситуація також ускладнюється тим, що строк здійснення 

виплат теж не відомий. Він може складати від декількох днів за простими 

страховими випадками й стандартними продуктами до декількох років за складними 

випадками та індивідуальними продуктами (авіаційне, морське, космічне 

страхування тощо). Тобто такі витрати можуть постійно переноситися з одного 

фінансового періоду в інший, навіть без точної оцінки їх кінцевої величини. 

Оцінювання таких витрат можна здійснювати через розрахунок певної величини у 

вигляді відсотку від прогнозованої величини страхових збитків або від 

середньозваженої величини таких компенсованих збитків, визначених на основі 

даних за минулі періоди (для більшої стійкості часового ряду такої величини 

пропонуємо використовувати період протягом 20-40 кварталів, що передують даті 

розрахунку). 

Розрахуємо вартість залучення страхових резервів вітчизняними страховими 

компаніями, виходячи з тих припущень, які було нами зроблено вище (табл. 3.15). Зі 

звітності компаній було взято показники щодо сформованих ними страхових 

резервів, а також щодо понесених витрат на залучення цих грошових ресурсів 

протягом 2016-2018 рр. Для вираження вартості цього капіталу у відносних 

показниках, можливості порівняння із вартістю власного капіталу та розрахунку 

середньозваженої вартості всього капіталу обчислимо вартість залученого капіталу 

як відношення витрат на його залучення до суми такого капіталу. 

Аналіз значень розрахованих показників показав, що залучення фінансування 

страховими компаніями за рахунок страхових премій є досить дорогим. У компанії 

Княжа у 2016 р. вартість залучення такого капіталу склала 76,45 %. Також варто 

відзначити, що вартість залучення є дуже мінливою, не зважаючи на те, що всі 

страхові компанії є лідерами вітчизняного ринку та конкурентами між собою. У 
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2016 р. значення вартості коливалося в межах від 13,37 % до 76,45 %, у 2017 р. – від 

10,65 % до 67,78 %, у 2018 р. – від 15,63 % до 57,98 %. Такий великий діапазон 

коливань свідчить про непередбачуваність у залученні такого джерела 

фінансування, складність прогнозування на майбутнє такої вартості та значний 

вплив на кінцеву вартість самих компаній. 

Таблиця 3.15 

Вартість залученого капіталу вітчизняних страхових компаній протягом 

2016-2018 рр. 

Назва 

страхової 

компанії 

Величина залученого 

капіталу, млн грн 

Сума витрат на 

формування та 

обслуговування 

залученого капіталу, 

млн грн 

Вартість 

залученого 

капіталу, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

УНІКА 657,68 889,10 1780,28 277,52 325,16 429,77 42,40 36,57 24,14 

АХА 

Страхування 657,68 1012,91 1096,43 340,52 280,69 458,35 51,78 27,71 41,80 

Арсенал 

Страхування 416,66 678,89 812,59 191,42 257,58 304,20 45,94 37,94 37,44 

ПЗУ Україна 607,33 825,59 1269,40 268,87 316,85 373,42 44,27 38,38 29,42 

СГ ТАС 446,93 661,80 1078,64 116,96 210,35 168,59 26,17 31,78 15,63 

ІНГО 

Україна 678,21 787,80 934,50 229,43 276,80 328,09 33,83 35,14 35,11 

АСКА 554,47 550,54 517,20 74,13 58,63 100,03 13,37 10,65 19,34 

Українська 

страхова 

група 440,64 472,87 611,30 292,86 320,51 344,48 66,46 67,78 56,35 

Універсальна 283,43 370,19 476,46 164,53 249,13 276,23 58,05 67,30 57,98 

Княжа 246,11 341,66 488,98 188,16 229,81 243,49 76,45 67,26 49,80 

Джерело: складено автором за даними звітності страхових компаній 

Звичайно, можна виділити компанії, які ефективно управляють витратами на 

залучення та обслуговування коштів страхових резервів, тим самим знижуючи таку 

вартість для себе. Це УНІКА, яка знизила вартість залученого капіталу з 42,40 % у 

2016 р. до 24,14 % у 2018 р., Арсенал Страхування – з 45,94 % у 2016 р. до 37,44 % у 

2018 р., ПЗУ Україна – з 44,27 % у 2016 р. до 29,42 % у 2018 р., ІНГО Україна – з 

33,83 % у 2016 р. до 35,11 % у 2018 р. і Княжа – з 76,45 % у 2016 р. до 49,80 % у 

2018 р. Також варто відзначити, що середнє значення вартості залучення капіталу 

серед 10 провідних страхових компаній мало стабільну тенденцію до зниження (з 

45,85 % у 2016 р. до 36,70 % у 2018 р.). 
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З аналізу даних табл. 3.15 можна зробити низку висновків, підтвердивши 

закономірності, про які було зазначено вище. По-перше, між величиною страхових 

резервів та розміром витрат на їх залучення існує пряма залежність. Зростання 

обсягу залученого капіталу призводить до зростання витрат на його отримання та 

обслуговування. Більша кількість укладених договорів страхування потребує 

більших витрат на підготовку відповідних бланків страхової документації, виплату 

комісійної винагороди посередникам, сплату за розрахунково-касове 

обслуговування тощо. Тим самим підтверджується загальновідома закономірність 

для всіх видів капіталу, що кожне наступне його залучення буде дорожчим за 

попереднє. Така закономірність є об’єктивною і вплинути на неї з метою її 

порушення страхові компанії не можуть. Але аналіз відповідних показників свідчить 

про те, що компанії можуть впливати на темпи їх приросту. Тобто темпи приросту 

витрат на залучення та обслуговування цього капіталу не обов’язково мають 

відповідати темпам приросту його величини. За рахунок управління такими 

витратами страховики можуть впливати на вартість залучення коштів для 

формування страхових резервів. Насамперед, мова йде про оптимізацію витрат, що 

опосередковують продажі страхових послуг, впровадження інноваційних технологій 

продажу, діджиталізацію окремих бізнес-процесів тощо. Більш детальніше це 

розглянемо у наступних розділах. По-друге, не зважаючи на величину вартості 

залучення коштів у вигляді страхових премій компанії не можуть відмовитися від 

них. Залучення таких коштів для формування страхових резервів є об’єктивним 

процесом, це основна сутність операційної діяльності страховиків. Здійснюючи 

страхову діяльність, вони укладають договори страхування та отримують страхові 

премії для подальшого формування страхових резервів. Без цього діяльність 

страховиків не можлива. У попередніх підрозділах, розглядаючи особливості 

страхування як підприємницької діяльності, ми на цьому детально наголошували. 

Тобто страхові компанії повинні прагнути до нарощення обсягів своєї діяльності та 

залучення коштів для формування страхових резервів. Якщо вони не будуть 

управляти своїми витратами, то вони просто будуть дорожче його отримувати. 

Відмовитися від наступних залучень капіталу через їх дороговизну компанія не 
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може, оскільки тоді їй прийдеться добровільно відмовитися від такої діяльності. 

Проте є й обмеження, які полягають у тому, що компанії повинні виконувати свої 

зобов’язання перед страхувальниками і здійснювати виплати. Чим дорожчим буде 

залучення капіталу, тим проблемнішим може бути виконання таких зобов’язань. 

Також не варто забувати, що фактично вартість залучення цього джерела 

фінансування закладається у розмір страхового тарифу. Тим самим ціна на страхові 

послуги може постійно зростати, що призведе до її неконкурентності на страховому 

ринку та відтоку клієнтів з компанії. А це зменшення грошових потоків, доходів та 

капіталу, що відобразиться на зменшенні вартості компанії в цілому. 

Враховуючи розраховані вартості власного та залученого капіталу, можемо за 

формулою (3.8) розрахувати середньозважену вартість всього капіталу страхових 

компаній (табл. 3.16) 

Таблиця 3.16 

Середньозважена вартість капіталу вітчизняних страхових компаній 

у 2016-2018 рр. 

Назва страхової 

компанії 

Частка власного, 

капіталу, % 

Частка залученого, 

капіталу, % 
СЗВК, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

УНІКА 38,06 31,85 19,48 61,94 68,15 80,52 33,08 29,93 23,65 

АХА Страхування 48,06 32,53 30,85 51,94 67,47 69,15 35,66 23,81 35,58 

Арсенал 

Страхування 
38,19 28,75 29,72 61,81 71,25 70,28 35,36 31,55 32,74 

ПЗУ Україна 28,22 24,33 22,06 71,78 75,67 77,94 36,93 32,87 27,70 

СГ ТАС 46,43 40,49 29,47 53,57 59,51 70,53 22,49 25,28 17,40 

ІНГО Україна 47,47 44,86 40,64 52,53 55,14 59,36 26,43 26,43 29,63 

АСКА 24,28 25,78 27,41 75,72 74,22 72,59 14,55 11,96 19,97 

Українська страхова 

група 
37,57 38,14 33,53 62,43 61,86 66,47 48,35 47,92 44,71 

Універсальна 48,52 42,37 36,01 51,48 57,63 63,99 38,74 45,44 44,89 

Княжа 34,86 12,76 23,55 65,14 87,24 76,45 56,16 60,68 43,16 

Джерело: складено автором за даними звітності страхових компаній 

На відміну від результатів аналізу по страховому ринку в цілому, зробленими 

у попередніх підрозділах, результати аналізу структури капіталу по провідним 

страховим компаніям без врахування поточної заборгованості показують зовсім 

іншу картину. Протягом 2016-2018 рр. простежується тенденція до зниження частки 

власного капіталу та відповідного збільшення залученого капіталу по всім 
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компаніям. Залучений капітал переважає власний у декілька разів. Наприклад, у 

компанії УНІКА таке перевищення склало у 2018 р. більше, ніж у 4 рази. Це 

свідчить про те, що компанії активно здійснюють страхову діяльність, залучаючи 

якомога більше премій та формуючи відповідно більше страхових резервів. Це є 

позитивним сигналом поступового розвитку вітчизняного страхового ринку. 

Найменшою середньозважена вартість капіталу є для тих страхових компаній, 

у яких були найнижчими витрати на залучення коштів для формування страхових 

резервів по відношенню до величини останніх (СГ ТАС, АСКА, УНІКА). З аналізу 

формули (3.8), за якою здійснювалися розрахунки, можна зробити декілька 

висновків. 

По-перше, вартість капіталу страхової компанії залежить від вартості власного 

капіталу та страхових резервів. Вартість позикового капіталу не відіграє значної 

ролі у діяльності страховиків та не впливає на вартість їх капіталу та вартість 

компаній в цілому. 

По-друге, вартість власного капіталу в наших розрахунках фактично 

виступала константою. Її значення було однаковим для всіх страхових компаній. Це 

пов’язано з низкою причин: 

 неможливістю розрахунку індивідуальної вартості через відсутність 

розвиненого фондового ринку, функціонування переважної більшості компаній у 

формі приватних або закритих акціонерних товариств та товариств з додатковою 

відповідальністю, нестачі вихідних даних для обчислення індивідуального  

коефіцієнту; 

 фактичною неможливістю самих страхових компаній здійснювати прямий 

вплив на вартість залучення власного капіталу через значну збитковість їхньої 

діяльності та капіталізацію прибутку у вигляді вільних резервів; 

 залежністю компаній від фінансового стану та дій їхніх власників, які 

переважно приймають рішення про інвестування додаткових коштів тільки у 

випадках гострої необхідності (підвищення законодавчих вимог, збитковість 

діяльності тощо). 
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Також до об’єктивних причин можна віднести саму формулу розрахунку такої 

вартості (3.3). З трьох показників, які у ній використовуються, вітчизняна страхова 

компанія об’єктивно ніяк не може вплинути на дохідність безризикових цінних 

паперів (який би показник не використовувався від буде однаковим для всіх), 

частково могла б впливати на премію за ризик, але з врахуванням специфіки 

організаційно-правової структури та нетранспарентності страхового ринку фактично 

не може цього робити, -коефіцієнт просто неможливо розрахувати через 

відсутність даних, не кажучи вже про вплив на нього. Тому фактично приходимо до 

висновку, що вітчизняні страхові компанії мають досить обмежену можливість 

щодо залучення власного капіталу та впливу на його вартість. 

По-третє, головним показником, який визначає середньозважену вартість 

капіталу компанії, є вартість залученого капіталу при однаковій для всіх компаній 

вартості власного капіталу. Тобто страховики можуть впливати на середньозважену 

вартість через частку залученого капіталу в загальній його структурі та вартість 

такого капіталу. 

Підсумовуючи проведений аналіз, варто відзначити, що для зменшення 

середньозваженої вартості капіталу страховики повинні прагнути до зниження 

вартості залученого капіталу через управління витратами на ведення справи. Таке 

управління має полягати у мінімізації аквізиційних, інкасаційних, ліквідаційних, 

інших витрат, що належать до собівартості реалізації страхових послуг, при заданих 

обсягах страхової діяльності та величинах формування страхових резервів. Тобто 

темпи зростання залученого капіталу мають бути більшими за темпи зростання 

витрат на його надходження та обслуговування. Лише у такому випадку можна 

досягнути постійного зменшення вартості такого капіталу. Крім цього, мінімізація 

витрат на його залучення має бути основною метою менеджменту компанії, 

оскільки вони також будуть впливати на величину страхового тарифу. Чим більшою 

буде частка витрат на ведення справи у структурі тарифу, тим менш конкурентними 

будуть ціни на страхові послуги. Високі ціни можуть стати перепоною для 

залучення премій для подальшого формування страхових резервів. Більш 
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детальніше вплив тарифної політики компанії на вартість залучення капіталу та її 

вартість в цілому розглянемо у наступному розділі. 

При зменшенні вартості залучення такого джерела фінансування як страхові 

резерви не менш важливим має бути збільшення їх частки у сукупному капіталі. Це 

вплине на зростання важливості їх у діяльності компанії та математичному 

збільшенні їх ваги у формулі розрахунку середньозваженої вартості капіталу (3.8). 

Зменшення вартості та збільшення частки залученого капіталу призведе до того, що 

другий доданок буде домінуючим та безпосередньо визначати кінцевий результат. 

Отже, і за математичними розрахунками, і за економічним висновками ми 

підходимо до основного твердження, що вартість страхової компанії безпосередньо 

залежить від вартості капіталу, який є у її розпорядженні. Капітал, з одного боку, 

виступає головним активом компанії, який цікавий потенційним покупцям доступом 

до нього та можливістю управляти ним з метою його примноження, а, з другого 

боку, його вартість виступає тим множником, за допомого якого ми дисконтуємо 

грошові потоки, що генеруються компанією в часі, та визначаємо її кінцеву вартість. 

Основним джерелом його фінансування мають бути грошові кошти, отримані у 

вигляді страхових премій за укладеними договорами страхування, за рахунок яких і 

будуть сформовані страхові резерви – залучений капітал. Його величина та вартість 

будуть безпосередньо визначати величину та середньозважену вартість всього 

капіталу. 

Вартість залученого капіталу потрібно визначати з позиції величини витрат на 

обслуговування цього елементу капіталу, тобто як ціну, яку страховик сплачує за 

його залучення. Такими витратами будуть аквізиційні, інкасаційні та ліквідаційні 

витрати, які несе страховик по залученню страхових премій та урегулюванню 

страхових претензій. Тобто мають бути враховані не тільки витрати на укладання 

нових та переукладання діючих договорів страхування, а й на їх отримання у 

готівковій або безготівковій формі, витрати на ліквідацію збитку, а також інші 

витрати, що належать до собівартості реалізації страхових послуг. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Доведено, що ототожнювати поняття «капітал страховика» та «фінансові 

ресурси» можна тільки на етапі створення страхової компанії, коли її капітал 

фактично дорівнює статутному капіталу, внесеному в грошовій формі. Незважаючи 

на те, що капітал страховика повинен бути представлений переважно у вигляді 

фінансових ресурсів (статутний капітал повинен оплачуватися в грошовій формі, 

страхові резерви формуються за рахунок страхових премій), можна виділити його 

частину, яка знаходиться в матеріальній або нематеріальній формі (наприклад, 

основні засоби або гудвіл). Також капіталом можуть бути тільки ті фінансові 

ресурси, які спрямовані в оборот і безпосередньо використовуються страховою 

компанією для отримання прибутку, тобто вартість яких самозростає. 

2. Формування та використання капіталу страхової компанії потребує 

обов’язкового врахування факторів часу, невизначеності, ризику та ліквідності. Це 

дасть змогу забезпечити прибуткову діяльність страховика та підвищення вартості 

його капіталу. Здійснено класифікацію капіталу страхової компанії за джерелами та 

формами залучення, а також за характером використання. 

3. Аналіз структури капіталу страховиків засвідчив, що головним його 

елементом є власний капітал. Необхідно відзначити невелику частку залученого 

капіталу, що свідчить про незначний розмір сформованих страхових резервів, а, 

отже, малі обсяги діяльності страховиків України. Подібні тенденції свідчать про 

нерозвиненість українського страхового ринку та невиконання страховиками своєї 

ролі в захисті населення і господарюючих суб’єктів від настання несприятливих 

подій (страхуванням охоплено не більше 10-15 % всіх потенційних об’єктів, а рівень 

проникнення становить приблизно 1,5 %). У 2018 р. максимальний ризик, який весь 

страховий ринок України, міг залишити на своїй відповідальності за одним 

договором страхування склав лише 160 млн дол. США. Звичайно, для договорів 

страхування майна фізичних осіб – це більше, ніж достатньо, але для страхування 

майна юридичних осіб, авіаційних та морських ризиків, тощо – це дуже мало. 
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4. Обґрунтовано, що сформована структура капіталу страховика повинна 

сприяти максимізації його вартості за рахунок використання переваг власного та 

залученого капіталів. Вартість страхової компанії знаходиться у прямо пропорційній 

залежності від грошових потоків, що нею генеруються, та у обернено пропорційній 

– від вартості та структури її капіталу. Таким чином мета щодо максимізації 

вартості страховика досягається через збільшення його грошових потоків та/або 

через зниження вартості капіталу, що реалізується за допомогою мінімізації витрат 

на його залучення. Оскільки в діяльності страхової компанії головну роль відіграє 

залучений капітал, то мінімізація витрат щодо нього буде полягати у зменшенні 

витрат на ведення справи. Але просто нарощувати частку залученого капіталу 

неможливо, оскільки він доволі тісно пов’язаний з власним через величину 

відповідальності перед страхувальниками, яку може приймати страхова компанія. 

Збільшення залученого капіталу не можливе без певного зростання власного. 

Останній виступає додатковою гарантією виконання страхових зобов’язань, що 

вливає на імідж та популярність компанії, а отже на розширення її діяльності і 

залучення більшого обсягу страхових премій. Основною метою формування 

капіталу страховика є залучення такого його розміру, якого буде достатньо для 

фінансування придбання необхідних активів, виконання всіх законодавчих вимог 

щодо власного та залученого капіталів, а також оптимізація його структури з позиції 

забезпечення умов його подальшого ефективного використання та виконання 

страхових зобов’язань. 

5. Залучений капітал за такими параметрами, як поверненість, платність та 

строковість, істотно відрізняється від позикового, що дає підстави виділяти його як 

окремий вид капіталу. Щодо визначення потреби у страхових резервах, то 

необхідний їх розмір чітко регламентується за допомогою актуарних розрахунків. 

Величина страхових резервів має бути адекватною величині, взятих на себе 

компанією страхових зобов’язань. Менеджмент страховика може вибирати методи 

розрахунку окремих резервів, а також впливати на базу розрахунку, але незважаючи 

на це їх величина повинна корелювати з величиною страхових зобов’язань. 
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Розширення обсягу страхової діяльності буде автоматично призводити до зростання 

розміру страхових резервів і навпаки. 

6. Особливості діяльності страхових компаній обумовили розподілення її 

інвестиційної діяльності на дві окремі складові: власне інвестиційну та частину 

інвестиційної діяльності, яку слід віднести до операційної діяльності. Тобто 

інвестування за рахунок коштів страхових резервів є частиною операційної 

діяльності страхової компанії. Поділ інвестиційної діяльності здійснюється на 

основі виокремлення капіталу, який використовується для здійснення окремих 

інвестицій. За рахунок власного та позикового капіталу страховики можуть 

інвестувати кошти в будь-які активи, за рахунок залученого – лише в певний перелік 

активів, визначених Законом України «Про страхування». 

7. Аналіз інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків показав наявність 

недосконалої структури таких вкладень, яка істотно відрізняється від напрямків 

інвестування європейських страховиків. Це свідчить про те, що вітчизняні компанії 

переважно дотримуються принципів ліквідності та безпечності. Основна задача 

полягає в збереженні коштів страхових резервів для забезпечення майбутніх 

страхових виплат. 

8. Оцінювання вартості залучення окремих видів капіталу здійснюється в 

розрізі основних елементів власного капіталу, що формується за рахунок зовнішніх 

та внутрішніх джерел. Формування страхових резервів безпосередньо залежить від 

реалізації страхових послуг. Оцінювання вартості залучення фінансових ресурсів до 

страхових резервів має полягати у визначенні вартості здійснення окремих видів 

страхування. Вартість залучення цього капіталу потрібно визначати саме з позиції 

величини витрат з обслуговування цього елементу капіталу, тобто як ціну, яку 

страховик сплачує за його залучення. Такими витратами будуть аквізиційні, 

інкасаційні та ліквідаційні витрати, а також інші витрати, що належать до 

собівартості реалізації страхових послуг. 

Основні результати цього розділу опубліковані в наукових працях автора [21; 

23; 24; 25; 26; 30; 32; 47; 50; 54; 56; 64; 65; 72]. 
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РОЗДІЛ 4 

СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ СТРАХОВИКА ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

 

4.1. Управління ризиками страховика та його зв’язок зі створенням 

вартості 

 

Ризик є невід’ємною складовою як життя людей, так і діяльності суб’єктів 

господарювання. Слід відмітити, що кількість, різноманітність форм прояву, частота 

реалізації цих ризиків з кожним роком зростає, що в свою чергу потребує певних 

заходів або механізмів їх уникнення або мінімізації завданих збитків. Ризиками 

потрібно управляти. Таке управління може бути представлено у вигляді розробленої 

фахівцями програми антиризикової діяльності з конкретними заходами, які потрібно 

обов’язково здійснити, або це можуть бути звичайні заходи запобігання настання 

ризиків (обережного поводження з небезпечними приладами, дотримання правил 

пожежної безпеки тощо). 

Протягом свого існування людство винайшло лише три методи страхового 

захисту: 

1) створення централізованих резервних фондів; 

2) формування децентралізованих резервних фондів; 

3) формування страхових фондів. 

На сучасному етапі уже всі розуміють, що ігнорувати ризики в своїй 

діяльності неможливо. Це може призвести до смерті, каліцтв, травм, банкрутств, 

недоотримання прибутків тощо. Остання економічна криза довела неспроможність 

перших двох методів вирішити всі проблеми покриття негативних результатів. 

Держава не в змозі ні спрогнозувати настання ризиків, ні їх локалізувати, ні 

профінансувати їх негативні результати. Населення у більшості випадків 

залишається з ризиками один на один. Суб’єкти господарювання мають можливість 

формувати на своєму рівні резервні фонди для покриття можливих збитків, проте ці 
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грошові фонди є обмеженими за величиною, доступом до них та періодом їх 

використання. 

Об’єктивно виникає необхідність пошуку та використання такого методу 

страхового захисту, який би повністю задовольнив потреби і населення, і суб’єктів 

господарювання в покритті можливих збитків. В усіх розвинених ринкових 

економіках таким методом є фонди, які створюються страховими компаніями. Це 

унікальні інституції, які реалізують свою діяльність в ризиковому середовищі та 

погоджуються свідомо акумулювати додатково ще ризики інших суб’єктів 

господарювання. Для страховиків питання управління ризиками надзвичайно 

важливе, адже від цього залежить не тільки їх «виживання», але й «виживання» тих 

суб’єктів, які передали їм свої ризики. Система управління ризиками страхових 

компаній повинна бути комплексною та включати підходи до управління різними 

ризиками. Від того наскільки така система буде обґрунтованою та комплексною, 

залежить вся подальша діяльність страхових компаній. Щоб переконатися у 

важливості проблеми довгострокового розвитку вітчизняних страхових компаній, 

проаналізуємо кількість компаній, які щорічно регулятор виключає з Державного 

реєстру фінансових установ (рис. 4.1). 

Протягом останніх 8 років з реєстру щорічно в середньому виключають 20-30 

компаній. Навіть враховуючи вітчизняні складні умови ведення бізнесу, цифра 

доволі велика, адже мова йде про фінансові інституції, які акумулювали у своєму 

розпорядженні значні фінансові ресурси, при чому не свої, а страхувальників. 

Показовим є 2016 р., коли було виключено з реєстру 57 страховиків або майже п’яту 

частину всіх страховиків, що функціонують на ринку. Як бути потенційним 

страхувальникам, якщо вони знаходяться в ситуації, коли кожна п’ята компанія 

через рік може перестати виконувати зобов’язання або збанкрутувати. Така 

негативна статистика вагомо псує імідж та довіру до страхового ринку, а без цього 

він розвиватися не може. Довіра – це основа страхової системи. Тому проблема 

управління ризиками є важливою для страховиків і від її вирішення буде залежати 

майбутнє страхового ринку України. 
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Рис. 4.1. Співвідношення страхових компаній, що функціонують, та тих, 

які були виключені з реєстру, за 2010-2017 роки 

Джерело: складено автором на основі [156] 

Дослідженню сутності понять «ризик» та «управління ризиками» присвячено 

багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Окремі дослідження 

стосуються поглиблення змісту цього поняття та пошуку нових методів та 

інструментів управління ризиками, інші – розроблення математичного апарату для 

дослідження ризиків у різних сферах діяльності. Значно менше дослідників 

зосередили свою увагу на дослідженні ризиків у сфері страхування. До них можна 

віднести вітчизняних вчених К.Г. Воблого, О.О. Гаманкову, С.С. Осадця, Р.В. Пікус, 

Т.В. Ротову, Н.В. Ткаченко, та зарубіжних – Д. Бланда, Т. Мака, А. Манеса, К.Є. 

Турбіну, Т.А. Федорову, Г.В. Чернову, В.В. Шахова та інших. 

Більшість вчених, досліджуючи проблеми управління ризиками в страховій 

сфері, розглядають страхові компанії як звичайних суб’єктів господарювання і 

пропонують їм використовувати звичайний інструментарій, розроблений наукою 

«ризик-менеджмент». На нашу думку, використовувати такий інструментарій можна 

лише по відношенню до ризиків, які безпосередньо не пов’язані з операційною 

діяльністю страховиків. Страхові ризики потребують інших підходів, враховуючи 

те, що це ризики інших суб’єктів. Тобто система управління ризиками страхових 
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компаній повинна включати всі підходи як до управління страховими, так і «не 

страховими» ризиками. 

Страхові компанії на відміну від будь-яких інших підприємницьких структур 

мають справу з великою кількістю ризиків [61, с. 91]. Сукупність всіх ризиків, 

характерних для діяльності страхових компаній, схематично наведено на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Сукупність ризиків, характерних для діяльності страхових 

компаній 

Джерело: складено автором. 

Страхові компанії, являючись суб’єктами господарювання, працюють у 

ризиковому середовищі, тобто їм притаманні дві групи ризиків: ризики 

внутрішнього середовища та ризики зовнішнього середовища. 

До першої групи відповідно можна віднести ризики виникнення конфлікту 

між акціонерами щодо розподілу прибутку компанії, її подальшого розвитку, між 

персоналом щодо виконання функціональних обов’язків, невиконання поставлених 

планів продажу страхових послуг, викрадення працівником комерційної таємниці 

компанії тощо, до другої групи – економічні, транспортні, технічні, екологічні, 

політичні, військові ризики, стихійні явища, техногенні аварії та катастрофи. 
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Перелік можливих ризиків, в площині яких функціонують страховики, дуже 

великий і він не є вичерпним. 

Проте, на відміну від інших компаній, страховики свідомо йдуть на те, щоб 

взяти на свою відповідальність ще одну групу ризиків – ризики інших суб’єктів 

господарювання та населення, тобто вони свідомо акумулюють ще одну велику 

групу так званих «чужих» ризиків. Сукупність ризиків, прийнятих на страхування, 

характеризується таким поняттям як страховий портфель. Вся поточна й 

перспективна діяльність страхової компанії спирається на страховий портфель, 

структура якого, в кінцевому підсумку, визначає подальшу долю існування 

страхової компанії як суб’єкта господарювання [107, с. 192]. Страхові ризики, тобто 

ризики, прийняті на страхування, є визначальними в діяльності кожного страховика 

і потребують особливого підходу до їх управління. 

Робота страховиків зі страховими ризиками породжує ще одну, четверту групу 

специфічних ризиків – ризики, пов’язані зі страховою діяльністю. Це ризики, які 

притаманні виключно страховим компаніям. Іноді в літературі такі ризики ще 

називають технічними. Технічні ризики (ризики відповідальності) – різноманітні 

види ризиків, що прямо чи непрямо пов’язані з технічною та актуарною основою 

калькуляції страхових премій, а також ризики, пов’язані з операційними витратами 

та надмірним і некоординованим зростанням [319, с. 370]. До них можна віднести 

ризики правильного розрахунку страхових тарифів, андерайтингу, перестрахування, 

управління страховим портфелем, управління коштами страхових резервів. 

На думку відомого німецького математика Т. Мака, технічний страховий 

ризик, характерний тільки для страхового бізнесу і включає сукупність 

взаємопов’язаних трьох ризиків: ризик випадковості, ризик діагнозу та ризик 

прогнозу [201, с. 19]. Ризик випадковості полягає у недетермінованості сукупного 

збитку за страховим портфелем. Ризик діагнозу пояснюється недостатністю 

інформації та полягає в тому, що розрахункова оцінка випадкового розподілу 

збитків не відповідає реальності. Ризик прогнозу полягає в тому, що закономірності, 

виявлені на основі аналізу показників збитків за минулі роки, не відповідають 

сучасним закономірностям. 
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Така сукупність чотирьох різноманітних груп ризиків потребує обов’язкового 

управління ними та специфічних підходів до їх виявлення та оцінювання. 

Управління ризиками страховика – це цілеспрямована діяльність компанії 

щодо ідентифікації, оцінювання та контролю за ризиками, які можуть завдати 

небезпеки ресурсам страхової компанії або її здатності виконувати страхові 

зобов’язання та приносити прибуток. Ця діяльність дозволяє звести до мінімуму 

ймовірність реалізації ризиків та розроблення можливих сценаріїв дій щодо їх 

уникнення, мінімізації та фінансування. 

З позиції управління ризиками страхової компанії доцільно виділити два 

окремих функціональних блоки: блок управління ризиками внутрішнього та 

зовнішнього середовища, а також блок управління страховими ризиками та 

ризиками, пов’язаними зі страховою діяльністю. Доцільність такого виокремлення 

пояснюється такими аргументами. По-перше, ці групи ризиків за своєю сутністю та 

джерелом походження суттєво відрізняються. Перші дві групи ризиків є 

універсальними, тобто такими з якими зіштовхуються всі суб’єкти підприємницької 

діяльності. Інші дві групи ризиків є виключно специфічними, такими які 

породжуються страховою діяльністю. По-друге, для управління ризиками 

внутрішнього та зовнішнього середовища напрацьований достатній методичний 

апарат й інструментарій такою наукою як ризик-менеджмент. Незважаючи в 

переважній мірі на сферу діяльності компанії, ця наука пропонує різні методи 

управління виходячи з детального дослідження саме ризиків, які є подібними для 

всіх суб’єктів підприємницької діяльності. У той час як для управління страховими 

ризиками та ризиками, пов’язаними зі страховою діяльністю, неможливо 

безпосередньо застосувати вищезазначений інструментарій, осільки вони є 

специфічними і потребують особливого підходу. Цей підхід має базуватися на 

дослідженні страхової діяльності та розумінні причин виникнення таких ризиків. 

Також варто відзначити, що філософія управління такими ризиками буде зовсім 

іншою. Страхова компанія не повинна уникати страхових ризиків, а навпаки 

намагатися якомога більше їх залучати для розширення своєї діяльності. Прийняття 

їх на страхування супроводжується надходженням страхових премій, за рахунок 
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яких потім формуються страхові резерви, тобто залучений капітал страховика. 

Також у процесі операційної діяльності страховика частина страхових премій 

згодом перетворюється на його дохід. Тобто чим більше страхових ризиків компанія 

залучить, тим більший капітал вона зможе сформувати та тим більший дохід 

отримати. Останні ж безпосередньо визначають вартість страхової компанії. 

Враховуючи іншу філософію управління такими ризиками, потрібно 

відобразити це й у назві другого функціонального блоку управління. Ця назва має 

показувати сутність такого управління, а саме відбір страхових ризиків, який 

здійснює страховик. Також вживання поняття «управління ризиками», на наш 

погляд, є не зовсім коректним по відношенню до страхової компанії [42]. По-перше, 

його не можливо використовувати, не враховуючи специфіку її роботи, оскільки 

ризик-менеджмент з моменту свого створення був призначений для управління 

ризиками великих корпорацій різних сфер діяльності. Страхування, з точки зору 

даної науки, розглядається як один з методів фінансового забезпечення ризиків. По-

друге, розуміння самого поняття «ризик» у страхуванні та у інших видах діяльності 

істотно відрізняється. В інших сферах діяльності, окрім страхової, ризик 

розглядають як певні небезпеки, які загрожують підприємству втратою прибутку 

або власного капіталу, а для громадянина – втратою здоров’я, працездатності, 

засобів для існування. Для страхової компанії під ризиком слід розуміти ступінь 

імовірності нанесення збитку конкретному об’єкту страхування з його страховою 

оцінкою. По-третє, якщо страхова компанія буде передавати ризики іншим 

компаніям, то виникне питання про її існування як страхової компанії на ринку. 

Виходячи з логіки власного дослідження, будемо розуміти поняття «відбір ризиків» 

більш ширше і пропонуємо вживати його для позначення процесу управління 

страховими ризиками у компанії. Для страхової компанії ризики є тим же, чим 

сировина – для промислових підприємств. Страховики повинні не уникати ризиків, 

а ефективно ними управляти з метою отримання позитивного результату від 

фінансово-господарської діяльності. 

Нами пропонується визначення відбору ризиків як цілеспрямованої діяльності 

страхової компанії щодо ідентифікації та оцінки ризиків, що пропонуються для 
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страхування, та розробки подальших дій стосовно цих ризиків з метою забезпечення 

фінансової стійкості страхових операцій, формування збалансованого страхового 

портфеля та прирощення величини й вартості залученого капіталу [42]. Прирощення 

величини й вартості залученого капіталу передбачає постійне залучення до 

страхових резервів нетто-премій. Оскільки в страховій діяльності виокремлюється 

певний страховий цикл, пов’язаний зі строком дії договорів страхування, то 

потрібно прагнути перевищення нетто-премій за новоукладеними договорами над 

нетто-преміями за договорами, строк дії яких закінчився.  

Процес відбору ризиків складається з трьох етапів: 

 ідентифікації ризику; 

 оцінювання ризику; 

 контролю за ризиком [71, с. 49-51]. 

Наочно перелік та послідовність етапів управління ризиками представлено на 

рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Етапи відбору ризиків 

Джерело: складено автором 

Першим етапом відбору є ідентифікація ризику, яка представляє собою 

систематичне виявлення та вивчення ризиків, які характерні для конкретного виду 

діяльності. Для цього необхідне вивчення всіх компонентів і факторів, що 

супроводжують ці ризики, зокрема: 

 небезпек, які можуть призвести до несприятливого результату; 

 ресурсів підприємства, які можуть постраждати від ризиків; 
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 факторів, що збільшують або зменшують ймовірність реалізації ризиків; 

 збитків, в яких виражається вплив ризику на ресурси [313, с. 138-139]. 

Необхідну інформацію можна отримати різними шляхами, включаючи їх 

комбінації. Це фізичний огляд, схеми послідовності технологічних та інших 

процесів, вивчення документів, співбесіда з ключовим персоналом. 

Другим етапом управління є оцінювання ризику. Воно зводиться до визначення 

ступеня його ймовірності та розмірів потенційного збитку [313, с. 141]. Цей етап є 

досить складним, оскільки немає єдиної визначеної структурованої методики 

оцінювання ризиків. Ризики є дуже різноманітними за своїми характеристиками. 

Тому в залежності від сфери діяльності, виробничого циклу, бізнес-процесів, 

конкретного підприємства можуть застосовуватися різні підходи та методи 

оцінювання. 

Кількісно оцінюють ризики за допомогою актуарних розрахунків, виконання 

яких потребує достатньої статистичної та математичної бази. Кількісна оцінка 

ризиків відображається у величині страхових тарифів, обсязі капіталу, зваженого на 

ризики. 

У страховій літературі наводиться приклад складних методів HAZOP та 

HAZAN, які застосовуються в окремих галузях промисловості [313, с. 141]. 

Метод HAZOP (hazard and operability) – небезпека-операбельність – 

розроблений в хімічній промисловості і використовується для систематичного 

вивчення процесів з метою визначення потенційних джерел небезпеки. Він включає 

групове обстеження процесу, складання схем трубопроводів і подальше вивчення 

кожної лінії з точки зору можливих відхилень від норми. 

Метод HAZAN (hazard analysis) – аналіз небезпек – представляє собою 

розроблення сценаріїв виникнення великих аварій на підприємствах в результаті 

можливих порушень правил безпеки. Виявляються можливі конкретні події, які 

можуть призвести до аварії, і викреслюється свого роду маршрутна карта кумуляції 

ризику (дорожня карта), що призводить до великого. 

Вищезазначені методи оцінювання ризиків є дуже трудомісткими та дорогими 

у використанні, тому не всі компанії можуть собі дозволити їх застосування, а в 
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окремих ситуаціях – це і не потрібно (якщо ризики є невеликими, простими, 

масовими тощо). 

В теорії управління ризиками виділяють 4 групи методів оцінювання ризиків: 

1) експертні – дають змогу визначити рівень ризику в тому разі, коли 

відсутня необхідна інформація для здійснення розрахунків або порівняння, 

ґрунтуються на опитуванні кваліфікованих спеціалістів з наступною статистично-

математичною обробкою результатів цього опитування; 

2) економіко-статистичні – застосовуються лише за наявності достатньо 

великого обсягу статистичної інформації для отримання точної кількісної величини 

рівня ризику. Обчислюють середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, β-

коефіцієнт тощо; 

3) розрахунково-аналітичні – призначені для розрахунків відносно точного 

кількісного вираження рівня ризику на основі внутрішньої інформаційної бази 

самого підприємства (переважно застосовуються при оцінці ризику 

неплатоспроможності і ризику зниження фінансової стійкості); 

4) аналогові – дають змогу оцінити рівень ризику по окремих операціях на 

основі порівняння з аналогічними, вже багаторазово здійснюваними операціями. 

При цьому для порівняння використовують як власний, так і зовнішній досвід 

здійснення таких операцій [198, с. 247]. 

Кожна група методів включає в себе ряд окремих методів. Вибір методу 

оцінювання ризиків повинен базуватися на порівнянні результатів оцінювання та 

зусиль, які потрібно прикласти для використання такого методу (складність 

розрахунків, необхідний обсяг інформації, кваліфікація персоналу тощо). Найбільш 

простими та найменш витратними методами оцінювання ризиків є ймовірнісне 

оцінювання ризику та ранжування ризиків. 

Ймовірнісне оцінювання ризику проводиться на основі виділення 

найголовніших, на думку менеджера, небезпек для даної фірми і оцінювання 

ймовірності їх реалізації [313, с. 142]. Головним результатом реалізації конкретної 

небезпеки є величина збитку, завдана підприємству. Цей показник є важливим і 

тому також потребує певного оцінювання. Слід зазначити, що збиток може бути як 
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прямим, тобто від пошкодження, знищення та втрати майна, так і непрямим (втрата 

можливого доходу чи економічних вигод від переривання та простоювання 

виробництва). 

Ранжування ризиків являє собою їх упорядкування з точки зору кількісних 

характеристик [313, с. 142]. Такими характеристиками можуть бути ймовірність їх 

настання та величина завданого збитку. Групування ризиків за співвідношенням 

величини збитку та його частотою представлено трикутником Хейнса на рис. 4.4.  

 

Рис. 4.4. Групування ризиків за величиною збитків та їх частотою 

Джерело: [313, с. 142] 

Найбільш частими є невеликі за розміром збитки, вони стаються постійно, 

проте будь-яка компанія в змозі без проблем для свого фінансового стану покрити ці 

збитки. Далі йдуть збитки середні, частота їх настання значно менша за попередні, а 

розмір збитків більший, проте не критичний. Найбільші за величиною збитки 

стаються досить рідко, але їх реалізація може призвести до значних фінансових 

труднощів або навіть до банкрутства компанії. Таке групування ризиків дає 

можливість визначитися з тим, які ризики можна покрити за рахунок власних 

джерел (наприклад, резервного капіталу), а стосовно яких необхідно 

використовувати інші інструменти. 
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Упорядкування ризиків за співвідношенням ймовірності реалізації ризику та 

його величини можна представити у вигляді шкали коефіцієнтів, які визначаються 

експертами в певній галузі на базі їх досвіду (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Шкала оцінювання ризиків  

Шкала ймовірності ризику Шкала серйозності ризику 

Коефіцієнт Значення Бал Значення 

0 Збиток неможливий 0 Дрібні збитки в рамках 

поточних витрат 0,1 Ймовірність вкрай мала 1 

0,2 Збиток малоймовірний 2 Середні збитки 

0,3 Невелика ймовірність 3 

0,4 Ймовірність трохи менше 

50 % 

4 Піддаються контролю 

0,5 Ймовірність 50/50 5 

0,6 Досить ймовірний 6 Розмір найбільших збитків 

у минулому 0,7 Більш ймовірний, ніж ні 7 

0,8 Передбачуваний 8 Серйозні збитки 

0,9 Дуже ймовірний 9 Вельми серйозні збитки 

1,0 Відбудеться напевно 10 Катастрофічні збитки 
Джерело: [313, с. 143] 

Шкала оцінювання ймовірності реалізації ризику знаходиться в проміжку між 

0 та 1. Якщо ймовірність настання ризику дорівнює 0, то можна стверджувати що 

збитки завдані не будуть, і навпаки, якщо ймовірність настання дорівнює 1 – збитки 

точно будуть. Більшість ризиків за такою характеристикою знаходиться якраз між 0 

та 1, тобто вони можуть з певною ймовірністю статися (одні ризики – з більшою 

ймовірністю, інші – з меншою). Шкала величини ризику оцінюється в балах від 0 

(дрібні збитки) до 10 (катастрофічні збитки). 

Шкала оцінювання ризиків дає можливість доповнити та деталізувати 

інформацію трикутника Хейнса та розробити дієву політику компанії в області 

управління ризиками. 

Також при оцінюванні ризиків можуть застосовуватися й інші методи та 

моделі. Інформацію про них узагальнено у табл. 4.2. Різноманітних методів та 

моделей, які можна застосовувати для оцінювання ризиків у страховій діяльності, 

багато. 
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Таблиця 4.2 

Методи оцінювання ризиків у страховій діяльності 

Назва методів Інтерпретація методів 

Метод Монте-Карло Дає можливість аналізувати й оцінювати сценарії розвитку діяльності 

страховика, враховуючи різні чинники у рамках одного підходу, але 

потребує великого масиву ймовірнісних характеристик. 

Методи, що 

ґрунтуються на 

стандартному 

відхиленні та 

моментах вищих 

порядків 

Оцінка ризиків, що ґрунтується на стандартному відхиленні, має такий 

вигляд: 

= . 

Вона показує на скільки в середньому випадкові результати  

відрізняються від очікуваного їх значення. Оскільки розподіл втрат може 

бути асиметричним, то потрібно застосовувати паралельно моменти 

вищих порядків для об’єктивної і повної оцінки ризику. 

Вартість під ризиком (VaR – Value at Risk) – виражена у грошових 

одиницях оцінка величини, яку не перевищать очікувані впродовж 

заданого періоду часу втрати із заданою імовірністю. 

Моделі, засновані на 

аналізі наслідків 

Метод базових показників (BIA – Basic Indicator Approach) описує вимоги 

стосовно забезпечення достатності капіталу для покриття ризиків. Її 

запропоновано для вирішення задачі оцінювання максимально можливих 

втрат від ризиків за заданого рівня значимості. 

Метод розподілу збитків (LDA – Loss Distribution Approach). 

Розраховуються функції розподілу випадкових величин, що 

характеризують розмір окремих втрат протягом визначеного періоду. Далі 

будується функція розподілу вже загального збитку методом Монте-

Карло, яка дає змогу знайти точкову оцінку математичного сподівання 

втрат і розрахувати квантиль заданого рівня, тобто значення OpVaR 

(Operational Value at Risk). 

Метод внутрішніх вимірів (IMA – Internal Measurements Approach) дає 

змогу оцінити максимально можливі втрати від ризиків без побудови 

розподілу випадкової величини, що характеризує розмір втрат. 

Моделі оцінювання 

ризиків на основі 

факторів ризику 

Сценарний аналіз (Sb-AMA Scenario-based Advanced Measurement 

Approach) ґрунтується на визначенні чинників ризику (тобто можливих 

джерел ризику), на основі яких генеруються сценарії за правилом «що 

буде, якщо». 

Метод функціональних кореляцій ґрунтується на створенні структурної 

моделі організації. 

Регресійні моделі аналізу ризиків ґрунтуються на виявленні причинно-

наслідкових зв’язків між спостережуваними індикаторами (кількісні 

показники, що характеризують бізнес-процеси страховика або 

спостережувані випадки реалізації ризиків) і рівнем ризику. 

Байєсівські мережі дають змогу відобразити в моделі причинно-

наслідкові зв’язки між різними чинниками ризику і змінами середовища. 

Динамічний 

фінансовий аналіз 

Охоплює генератор статистичних сценаріїв та інтегрує різноманітні 

моделі актуарних розрахунків в одну складну багатоваріантну модель 

динамічної симуляції. 

Аналітичні методи В основі цих методів лежить припущення, що більший ризик пов’язаний 

із більшим доходом, тому їх застосування зводиться до оцінювання 

приросту ризику та доходу. 

Джерело: побудовано автором на основі [374] 
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Кожен з них базується на певних припущеннях і дає змогу відобразити різні 

аспекти ризиків. Також вони відрізняються різним рівнем складності, тому потрібно 

завжди зважувати на вигоди, які може дати певний метод, і витрати на його 

застосування. 

Завершальним етапом управління ризиками є контроль за ними. Контроль за 

ризиком може здійснюватися в фізичній та фінансовій формах. Фізичний контроль 

передбачає використання різних організаційних заходів, що дозволяють зменшити 

ймовірність реалізації ризику та величину можливих збитків. До таких заходів 

можна віднести: встановлення протипожежної системи, дотримання правил техніки 

безпеки, модернізація виробництва, використання інноваційних технологій тощо. 

Фінансовий контроль – це пошук джерел фінансування можливих збитків. Такий 

контроль за ризиками здійснюється шляхом передачі ризику страховій компаній або 

за рахунок самофінансування. 

Контроль за ризиками здійснюється наступними способами: 

 уникнення ризику; 

 зменшення (мінімізація) ризику; 

 обмеження (локалізація) ризику; 

 передавання ризику. 

Найефективнішим та найважчим способом контролю за ризиками є їх 

уникнення. Ефективність полягає в тому, що фактично уникаючи ризикових подій, 

можна звести ймовірність реалізації ризику до нуля. На практиці здійснити такі 

заходи дуже важко, оскільки для цього компанії потрібно відмовитися від ризикових 

видів діяльності на користь безризикових. Складність цього способу полягає у 

безперспективності пошуку безризикової діяльності та відповідно свідомої відмови 

від отримання економічної вигоди. Цей спосіб можна використовувати частково, 

уникаючи лише окремих більш ризикових операцій на користь альтернативних 

(якщо вони є) менш ризикових. 

Другим способом є зменшення (мінімізація) ризику. Цей спосіб полягає у 

ефективній попереджувальній діяльності, коли негативних наслідків реалізації 

ризику уникнути неможливо. Він потребує значних фінансових витрат на придбання 



366 
 

 

різноманітних технічних засобів та проведення організаційно-технічних заходів, які 

б дозволили зменшити і кількість, і величину ризиків. 

Наступним способом контролю за ризиком є його обмеження (локалізація). 

Коли внаслідок реалізації ризику будо завдано певних збитків, єдине, що можна 

зробити, це вжити можливих організаційних заходів задля зменшення можливих 

збитків. 

Останнім способом є передавання ризику. Його суть полягає в тому, що ризик 

може передаватися іншим суб’єктам господарювання. Головна мета цього способу – 

це визначитися з джерелами фінансування негативних результатів реалізації ризику. 

Або компанія сама фінансує свої збитки, або вона їх розділяє з іншими суб’єктами. 

Самостійне фінансування своїх ризиків називають ще самострахуванням. 

Воно може бути в таких формах: віднесення невеликих збитків до складу ціни 

продукції (послуги), отримання необхідних грошових коштів від продажу частини 

власних активів, створення спеціальних резервних фондів та отримання кредиту на 

покриття збитку. Для організації самострахування необхідно деяку суму коштів 

вилучити з господарського обороту та управляти нею, інвестуючи в певні активи. Це 

призводить до зменшення оборотних коштів в розпорядженні компанії та до 

зростання витрат на управління вилученими коштами. 

Якщо компанія не може покрити потенційні збитки за рахунок власних 

коштів, то вона змушена передавати частину або весь ризик іншим суб’єктам 

господарювання – страховим компаніям. Це призводить до певних витрат на сплату 

страхової премії, але з іншої сторони дає можливість покривати будь-які збитки за 

рахунок страхових виплат. В кожному конкретному випадку будь-яка компанія 

повинна прийняти для себе рішення чи залишити ризик на власній відповідальності, 

чи передавати його страховим компаніям. 

До методів впливу на страхові ризики можна віднести трансформацію ризиків, 

їх трансфер та їх фінансування (рис. 4.5). 

Трансформація полягає у здійсненні страховиком превентивних заходів, при 

чому і правових, і фінансових. Як показує практика в окремих країнах страховики 

навіть закладають витрати на фінансування превентивних заходів у структуру 
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страхового тарифу. Превентивні заходи дають можливість уникнути або 

мінімізувати втрати, пов’язані з настанням страхових випадків, а відповідно 

зменшити витрати і збільшити фінансовий результат від страхової діяльності. 

 

Рис. 4.5. Методи впливу на страхові ризики 

Трансфер ризиків передбачає їх часткову передачу інших контрагентам або 

розподіл ризику на етапі його оцінювання в межах страхового або перестрахового 

пулу. Основні управлінські рішення при цьому методі впливу стосуються 

визначення величини власного утримання в розрізі окремих видів страхування та 

страхових продуктів або частки відповідальності, яку може взяти на себе страховик 

в межах пулу. Щодо третього методу, то він полягає у забезпеченні відповідними 

джерелами фінансування тих втрат, які компанія буде зазнавати внаслідок реалізації 

ризику. Основним джерелом фінансування страхових виплат є страхові резерви. 

Вони створюються тільки для цієї мети і на жодні інші напрямки ці ресурси 

спрямовані не можуть бути. Також виплати у разі необхідності можуть покриватися 

за рахунок вільних резервів, які компанія має формувати. Оскільки організаційно ці 

резерви не виокремлюються, то фактично вони представлені величиною 

нерозподіленого прибутку. Окрім вільних резервів, страховик має резервний та 
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додатковий капітали, кошти яких можуть спрямовуватися на покриття страхових 

збитків. 

Враховуючи вимоги Solvency II, які набули чинності в Європейському Союзі 

та плануються до запровадження через декілька років в Україні, страхові компанії 

повинні будуть зосередити основну увагу на управлінні своїми ризиками. Таке 

управління має включати визначені нами етапи: ідентифікації ризику, оцінювання 

ризику та контролю за ризиками, а також поєднувати методологічні підходи до 

управління власними ризиками, страховими ризиками та технічними ризиками. 

Цікавим є підхід до виокремлення видів ризиків Директивою 2009/138/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради (Solvency II) (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Види ризиків відповідно до Solvency II 

Вид ризику Інтерпретація ризику 

Ринковий ризик ризик втрат або несприятлива зміна фінансової ситуації, спричинені, 

прямо чи опосередковано, коливаннями рівня і мінливістю ринкової 

вартості активів, відповідальності і фінансових інструментів 

Кредитний ризик ризик втрат або несприятлива зміна фінансової ситуації для страхових і 

перестрахувальних організацій, спричинені коливаннями 

кредитоздатності емітентів цінних паперів, контрагентів і дебіторів, що 

може проявлятися у формі ризику невиконання зобов’язань контрагента, 

ризику збільшення спреду або концентрації ринкового ризику 

Операційний ризик ризик втрат, який виникає в результаті неналежних або невдалих 

внутрішніх процесів, помилок персоналу або систем, або в результаті 

зовнішніх подій 

Ризик ліквідності ризик неможливості реалізації страховими і перестрахувальними 

організаціями фінансових виплат та інших активів з метою виконання 

своїх зобов’язань при настанні терміну їх погашення 

Гарантійний ризик ризик втрат або несприятлива зміна вартості страхових зобов’язань у 

результаті неадекватного визначення тарифних ставок і забезпечення 

відповідальності 

Ризик концентрації загальна залежність від ризику, що включає в себе потенційні втрати, які є 

достатньо великими для того, щоб загрожувати платоспроможності або 

фінансовому стану страхових і перестрахувальних організацій 

Джерело: складено автором на основі [399] 

Як бачимо ризики стосуються всієї діяльності страхової компанії, але 

розглядаються вони крізь призму можливості виконання нею страхових зобов’язань. 

Виокремлення ризиків саме під таким кутом зору пояснюється їх прив’язкою до 

величини мінімального (MCR) та платоспроможного капіталу (SCR). З цієї ж 
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причини перелік цих ризиків не є вичерпним, не враховуються інші ризики, які 

прямо не впливають на платоспроможність страховика. 

На думку В.П. Савчука, з якою ми погоджуємося, для того щоб збільшити 

вартість бізнесу необхідно здійснювати різноманітні покращення (інновації), 

перевіряючи їх результативність, тобто оцінюючи позитивний вклад інновацій в 

загальну величину вартості бізнесу [293, с. 74]. Тому на сучасному етапі страхові 

компанії повинні поступово готуватися до запровадження нових підходів в 

управлінні ризиками з тим, щоб з однієї сторони відповідати новим вимогам, а з 

іншої – збільшувати свою вартість. Надалі дослідження мають стосуватися 

поглиблення уявлень щодо конкретних процедур та інструментів, які дозволять 

більш ефективно управляти ризиками страхових компаній. 

 

4.2. Тарифна політика в системі управління вартістю страхової компанії 

 

Однією з основних особливостей, які вирізняють страховий бізнес серед 

інших видів підприємницької діяльності, є плата страхової премії наперед. 

Страховики змушені наперед визначати ціну на страхову послугу, з нею виходити 

на ринок, збирати певний обсяг премій, формувати за їх рахунок страхові резерви, а 

після всього цього здійснювати виплати страхових відшкодувань, причому в часі ця 

процедура може розтягуватися на кілька років і більше. Від правильного визначення 

розміру ціни на страхову послугу, тобто страхового тарифу, залежить величина 

доходів страховика, фінансовий результат його діяльності та вартість компанії 

взагалі в майбутньому. 

Вартість компанії, а також її постійне підвищення, є метою власників і 

менеджменту будь-якої компанії. Страховики не є винятком. Варто зазначити, що на 

українському страховому ринку ще не всі страховики розуміють необхідність 

постійного зростання вартості компанії. 

Система управління вартістю повинна бути комплексною та включати підходи 

до управління різними аспектами діяльності страхової компанії. Від того наскільки 

така система буде обґрунтованою та комплексною, залежить вся подальша 
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діяльність страхових компаній. Враховуючи важливе значення ціноутворення в 

страхуванні, можна стверджувати про необхідність детального дослідження місця 

тарифної політики в цій системі управління вартістю. 

Більшість вчених, досліджуючи проблеми тарифної політики в страховій 

сфері, розглядають їх поверхнево, не розкриваючи глибинний зміст та необхідність 

формування такої політики страховими компаніями. Деякі дослідники акцентують 

увагу лише на методології актуарних розрахунків та шляхах їх покращення в умовах 

вітчизняного страхового ринку. На нашу думку, тарифну політику потрібно 

розглядати з позицій системності та комплексності, тобто як складову загальної 

системи управління страховою компанією. 

Розуміючи важливість процедури визначення ціни на страхові послуги, 

страховики певним чином її формалізують. На нашу думку, така формалізація 

повинна знаходити втілення у вигляді окремої політики, яка розробляється 

всередині компанії і затверджується вищим керівництвом. Така політика 

називається тарифною і повинна включати в себе всі процедури і процеси, пов’язані 

з визначенням розміру страхового тарифу і подальшим застосуванням його при 

укладанні договорів страхування. 

У страховій літературі можна зустріти різні підходи до визначення сутності 

тарифної політики та принципів, на яких вона базується. Так, Л.І. Рейтман під 

тарифною політикою розумів цілеспрямовану діяльність страховика по 

встановленню, уточненню та впорядкуванню страхових тарифів в інтересах 

успішного і беззбиткового розвитку державного страхування [116, с. 56]. 

Незважаючи на формулювання для державного страхування, яке існувало в 

Радянському Союзі, його можна використовувати і для комерційних структур. 

Також варто відзначити, що під тарифною політикою мається на увазі окрема 

діяльність компанії з розробки та застосування страхових тарифів і зазначена мета 

такої діяльності – успішний і беззбитковий розвиток страхування. Воно не враховує 

впливу тарифної політики на вартість страхової компанії, що є наслідком розгляду 

страхування тільки на державному рівні. 
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Р.В. Пікус розглядає тарифну політику як комплекс організаційних, 

інформаційно-аналітичних, економічних та інших заходів, спрямованих на 

розроблення, застосування, уточнення базових тарифних ставок, що підвищують і 

знижують рівень їх коефіцієнтів за видами (предметами) страхування, які 

забезпечують прийнятність, привабливість тарифів для страхувальників і 

прибутковість страхових операцій страховика [319, с. 334]. Дане визначення звужує 

тарифну політику лише до рівня комплексу заходів на відміну від попереднього. 

Також воно перевантажене багатьма технічними процедурами, які розмивають 

основний зміст. До переваг можна віднести те, що мета тарифної політики 

розглядається в розрізі основних учасників укладання договору страхування – 

страховика (прибутковість страхових операцій) і страхувальника (прийнятність і 

привабливість страхових тарифів). 

Також слід розглянути визначення, яке дають Н.М. Нікуліна і С.В. Березіна. 

«Тарифна політика в галузі страхування – цілеспрямована діяльність страховика 

щодо встановлення та коригування страхових тарифів з метою забезпечення 

фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика» [312, с. 209]. Дане 

визначення цікаве тим, що в ньому робиться акцент лише на меті одного учасника 

страхових відносин – страховика. Мета відрізняється від інших визначень та 

зводиться до забезпечення фінансової стійкості та рентабельності діяльності 

страхової компанії. 

Ще одне визначення дає Л.В. Временко: «Тарифна політика – цілеспрямована 

діяльність страховика по встановленню, диференціації та впорядкуванню страхових 

тарифів в інтересах ефективного розвитку страхування» [318, с. 40]. Це трактування 

сутності тарифної політики майже повністю дублює формулювання Л.І. Рейтмана, 

тільки в дещо сучасній інтерпретації. 

Інші дослідники в своїх роботах приводять приблизно такі ж визначення 

тарифної політики, майже повністю дублюючи їх з однієї роботи в іншу. Фактично 

уявлення щодо тарифної політики залишилися на тому рівні, на якому вони 

розглядалися ще за радянських часів. 
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Після розгляду різних підходів вчених до визначення сутності тарифної 

політики, можна зробити наступні висновки: 

1. У більшості випадків сутність тарифної політики зводиться до окремої 

цілеспрямованої діяльності страховика в області визначення страхових тарифів. З 

цим можна погодитися з одним застереженням, що межі цієї діяльності потрібно 

розширити, включивши також безпосереднє використання тарифів при укладанні 

договорів страхування. У страхуванні така діяльність називається тарифікацією. Це 

встановлення тарифів страхової премії за різними видами страхування, яке 

здійснюється згідно визначених технічних прийомів, на основі тієї чи іншої 

класифікації [43, с. 12]. 

2. Не всі дослідники акцентують увагу на тому факті, що тарифна політика 

повинна забезпечувати реалізацію інтересів двох сторін страхових відносин – і 

страховика, і страхувальника. Важливість цього факту пояснюється тим, що розмір 

страхового тарифу визначається актуаріями страховика наперед, до моменту 

укладання договору страхування, на основі статистики минулих подій. Проте, не 

зважаючи на таку специфіку визначення страхових тарифів, якщо їхній розмір не 

буде враховувати інтереси страхувальників, то така тарифна політика навряд чи 

дасть позитивні результати. 

3. Тарифна політика дослідниками розглядається відокремлено від загальної 

системи управління страховою компанією. Майже ніхто не звертає уваги на 

взаємозв’язок тарифної політики з кінцевою метою існування будь-якої страхової 

компанії – формуванням її вартості. Забезпечення цієї мети дозволить реалізувати 

інтереси всіх учасників страхового ринку – і страхувальників, і страховиків. 

На необхідності врахування інтересів і страховиків, і страхувальників у 

тарифній політиці акцентував увагу ще Л.І. Рейтман. На його думку, здійснюючи 

страхування, страховик прагне вирішити двояке завдання: за мінімальних тарифів, 

доступних для широкого кола страхувальників, забезпечити достатньо значний 

обсяг страхової відповідальності. За допомогою доступних тарифних ставок 

досягається найменше вилучення частини доходів страхувальників у вигляді 
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страхових платежів з метою надання їм необхідної допомоги зі страхового фонду 

[116, с. 55]. 

Також слід звернути увагу на ще один важливий фактор – математичну 

складову процесу розрахунку страхових тарифів. Замкнутий характер 

перерозподільних відносин у страхуванні породжує також вимоги до страховика – 

забезпечити відплатність відносин з тією групою страхувальників, яка була 

прийнята за вихідну сукупність при розрахунку тарифу, інакше кажучи, розкладка 

збитку повинна проводитися в тій групі страхувальників, для якої розраховувався 

тариф [249, с. 9-10]. 

Таким чином, інтереси страхувальників та страховиків повинні відобразитися 

в тарифній політиці страхових компаній. 

На підставі висновків з проведеного порівняльного аналізу різних визначень 

сутності тарифної політики, нами було запропоновано наступне визначення, яке 

повинно розкрити головну сутність такої діяльності, а також обґрунтувати мету її 

здійснення. Тарифна політика – це цілеспрямована діяльність страховика з 

формування та постійного удосконалення тарифікаційної системи, а також її 

безпосереднього використання для визначення страхових тарифів при укладанні 

договорів страхування з метою постійного підвищення вартості страхової компанії 

[67, с. 157]. 

Тарифна політика повинна включати: 

1) формування детальної та ефективної тарифікаційної системи; 

2) постійне вдосконалення тарифікаційної системи залежно від змін, що 

відбуваються у статистичних сукупностях, за якими здійснюються спостереження (в 

розрізі окремих видів страхування); 

3) розрахунок кінцевих страхових тарифів залежно від індивідуальних 

характеристик об’єкта страхування при укладанні договорів страхування. 

Тарифікація – це встановлення страхових тарифів та ставок страхової премії за 

різними видами страхування, яке здійснюється згідно визначених технічних 

прийомів на основі актуарних розрахунків, з врахуванням тієї чи іншої класифікації 

об’єктів страхування, а також умов їх застосування. Можна виділити 2 етапи 
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тарифікації: побудова тарифікаційної системи та власне розрахунок тарифних 

ставок. 

Тарифікаційна система – це сукупність факторів ризику та об’єктів, що 

страхуються, відповідні їм тарифні ставки й умови їх застосування, визначені для 

окремих однорідних груп ризиків, що пропонуються для страхування, або страхових 

послуг чи продуктів. Вона має забезпечувати: 

1) беззбитковість страхових послуг та продуктів в довгостроковій 

перспективі; 

2) встановлення кожному ризику, що приймається на страхування, 

справедливої ціни. 

Чим більша сукупність ризиків, які страхуються, чим більше страхових 

продуктів та послуг пропонує компанія, тим більшим є обсяг її діяльності, а, 

відповідно, розмір грошових надходжень, загальний фінансовий результат, а також 

величина її вартості. 

Створення детальної тарифікаційної системи забезпечує встановлення для 

кожного ризику, що приймається на страхування, ціни, яка враховує лише його 

індивідуальні характеристики та можливість настання страхового випадку, а також 

формування страхових резервів в розмірі, достатньому для виконання страховиком 

своїх зобов’язань і забезпечення фінансової надійності компанії. Тобто вся 

подальша діяльність страхової компанії залежить від правильно визначеного 

розміру плати за страховий ризик. Цей розмір впливає на величину нетто-премії, що 

відраховується до резерву незароблених премій, та величину навантаження, яке має 

покрити витрати на ведення справи. За допомогою тарифікаційної системи страхова 

компанія може впливати на ціну та пропозицію своїх послуг, величину та структуру 

страхового портфеля, що в свою чергу забезпечує потрібний обсяг продажів та 

фінансовий результат. 

Другим етапом тарифікації є розрахунок тарифних ставок або здійснення 

актуарних розрахунків. Для кожного елементу тарифікаційної системи актуарієм 

розраховуються базові тарифні ставки та коригуючі коефіцієнти. 

Основними завданнями актуарних розрахунків є: 
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 дослідження та групування ризиків у межах страхової сукупності, тобто 

наукова класифікація ризиків з метою створення гомогенної підсукупності в межах 

загальної страхової сукупності; 

 обчислення математичної ймовірності настання страхового випадку, 

визначення частоти та ступеня тяжкості його наслідків як в окремих ризикових 

групах, так і в цілому за страховою сукупністю; 

 математичне обґрунтування необхідних витрат на ведення справи 

страховиком і прогнозування тенденцій їх розвитку; 

 математичне обґрунтування необхідних резервних фондів страховика, 

пропозиції щодо конкретних методів та джерел їх формування [173, с. 11.]. 

В Україні на сучасному етапі актуарними розрахунками можуть займатися 

особи, які мають відповідну кваліфікацію згідно з вимогами, встановленими 

Нацкомфінпослуг, яка підтверджується відповідним свідоцтвом. 

Тарифна політика повинна бути спрямована на забезпечення беззбитковості 

страхових продуктів компанії в довгостроковому періоді, встановлення кожному 

ризику, що приймається на страхування, справедливої ціни, перевищення доходів 

компанії над витратами, забезпечення фінансової стійкості та рентабельності 

діяльності страховика. Все це можна об’єднати єдиною кінцевою метою – 

формуванням і постійним підвищенням вартості компанії. 

Тарифну політику не можна розглядати окремо від інших функціональних 

політик страхової компанії. Вона є невід’ємним цілим разом з андерайтерською 

політикою, фінансовою, маркетинговою, політикою врегулювання страхових 

претензій тощо. Всі вони повинні бути взаємоузгодженими та представляти собою 

єдину цілісну політику управління страховою компанією, спрямованою на 

задоволення інтересів всіх учасників страхових відносин. На нашу думку, таке 

задоволення інтересів може досягатися лише в рамках вартісно-орієнтованого 

менеджменту. Забезпечення постійного зростання вартості страхової компанії в 

довгостроковому періоді дасть можливість задовольнити потреби всіх контрагентів. 

Саме тому необхідно тарифну політику розглядати лише в системі управління 

вартістю страхової компанії. 
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До розробки тарифної політики повинні залучатися і актуарії, і андерайтери, і 

фінансисти, і фахівці, що займаються стратегічним і оперативним плануванням, 

оскільки вона зачіпає в тій чи іншій мірі всі ці функціонали. А затверджуватися 

тарифна політика повинна на самому вищому рівні, щоб власники і топ-менеджмент 

розуміли, як ця політика вписується в загальну політику компанії, як вона 

впливатиме на інші функціонали, і як вона впливатиме на формування вартості 

компанії. 

Тарифна політика має базуватися на певних принципах. Знову ж таки, як і з 

визначенням сутності цієї політики, принципи, що розглядаються більшістю 

дослідників, ґрунтуються на поглядах вчених радянської доби (рис. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Принципи тарифної політики 

На цьому тлі цікавим є підхід Р.В. Пікус, яка доповнює вищеперелічені 

принципи ще одним – гнучкості та індивідуального підходу в розробленні та 

застосуванні страхових тарифів [319, с. 334-335]. На нашу думку, важко погодитися 

з таким принципом, оскільки забезпечення гнучкої тарифної політики 

передбачається принципом еквівалентності страхових відносин страхувальника та 

страховика. Визначення справедливої ціни для кожного страхового ризику дає 

можливість індивідуально підходити до кожного страхувальника при укладанні 

договорів страхування. 

Тому розглянемо більш детально основні п’ять принципів. 
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1. Еквівалентність страхових відносин страхувальника та страховика. Це 

означає, що нетто-ставки повинні максимально відповідати ймовірності збитку [116, 

с. 56]. Таким чином забезпечується зворотність коштів страхового фонду за 

тарифний період тієї сукупності страхувальників, для яких розраховувалися 

страхові тарифи. Нетто-ставки розраховуються для певної сукупності об’єктів 

страхування (в межах компанії, регіону, країни) на деякий строк (3-5 років). У таких 

територіальних межах та у такому часовому періоді повинно відбуватися 

повернення отриманих коштів у вигляді страхових виплат. Принцип еквівалентності 

відповідає перерозподільній сутності страхування, як замкнутій розкладці збитку. 

2. Доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників. 

Надмірно високі тарифні ставки гальмують подальший розвиток страхування. 

Страхові премії повинні складати таку частину доходу страхувальника, яка не є 

обтяжливою, інакше страхування може стати для нього невигідним. Доступність 

тарифних ставок знаходиться в прямій залежності від кількості страхувальників і 

кількості об’єктів страхування. Чим більшою є кількість страхувальників та об’єктів 

страхування, тим меншою є частка кожного страхувальника в розкладці збитку, тим 

доступнішими є страхові тарифи. При доступних страхових тарифах істотно зростає 

ефективність страхування як методу страхового захисту [171, с. 19]. 

3. Стабільність розмірів страхових тарифів протягом тривалого часу. 

Якщо тарифні ставки залишаються незмінними протягом багатьох років, у 

страхувальників зміцнюється впевненість у фінансовій стійкості страховика. 

Підвищення тарифних ставок допустиме лише в тому випадку, коли спостерігається 

стала тенденція до зростання збитковості страхової суми з метою забезпечення 

беззбиткового проведення страхування. Однак на практиці в сучасних умовах 

дотримуватися даного принципу надзвичайно складно, тому цей принцип варто 

розглядати як ідеал, до якого повинна прагнути страхова компанія. 

4. Розширення обсягу страхової відповідальності, якщо це дозволяють діючі 

тарифні ставки. Дотримання даного принципу є пріоритетним у діяльності 

страховика, оскільки чим ширше обсяг страхової відповідальності, тим страхування 

більше відповідає потребам страхувальників. Розширення обсягу (збільшення 
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кількості об’єктів страхування) забезпечується зниженням збитковості страхової 

суми. 

5. Забезпечення рентабельності страхових операцій. Це загальний принцип 

ринкового ціноутворення, і страхування, як вид підприємницької діяльності, не є 

виключенням. Страхові тарифи повинні будуватися таким чином, щоб надходження 

страхових премій постійно перекривали всі витрати страховика та забезпечували 

деяке перевищення доходів над витратами (прибуток страховика). 

Специфічні ознаки категорії страхування обумовлюють суттєві особливості 

страхового тарифу [290, с. 74]: 

 він складається з двох частин – ризикової та цінової, оскільки його 

призначення як інструменту розподілу збитку визначає, з одного боку, частку для 

покриття ризику, а з іншого – оплату за надання страхової послуги; 

 до його складу включають ризикову надбавку тому, що ймовірний 

характер настання збитку вимагає врахування можливих відхилень від очікуваної 

величини збитку. 

 він розраховують для певної страхової сукупності, що обумовлено 

замкненим характером розподілу збитку. 

У попередніх розділах ми визначили, що страховий тариф та його структура є 

важливими факторами вартості будь-якої страхової компанії. Він безпосередньо 

впливає на проміжні індикатори, які потім забезпечують формування вартості 

компанії. Цей зв’язок проявляється у визначенні ціни страхової послуги через 

розмір тарифу, а та є мірилом страхової премії за договором страхування. 

Сукупність отриманих страхових премій представляє собою обсяг діяльності 

компанії та забезпечує головну частку її грошових надходжень від операційної 

діяльності. Через структуру тарифу визначають його частки, які будуть 

спрямовуватися на формування страхових резервів та фінансування витрат 

страхової компанії, пов’язаних з її діяльністю. Таким чином структура страхового 

тарифу опосередковано впливає на величину витрат на залучення страхових премій, 

величину комісійної винагороди посередників, а також визначає прибутковість 

компанії. Величина прибутку, яка закладається у тарифі, покликана забезпечити 
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рентабельність страхових операцій. Через це величина страхового тарифу та його 

структура є важливими в діяльності будь-якої страхової компанії. Формування 

тарифної політики покликане створити основне підґрунтя для майбутньої діяльності 

страхової компанії. Ця політика є дієвим інструментом вартісно-орієнтованого 

управління, проте її важливість та вклад у створення доданої вартості проявляються 

у довгостроковому періоді, що характерно для такого управління. 

З погляду формування тарифної політики потребує детального моніторингу 

діяльність зі встановлення, використання та перегляду розмірів нетто-тарифу, 

витрат на ведення справи та прибутку. 

Правильність визначення нетто-тарифу є дуже важливою, оскільки від цього 

залежить можливість страховика в майбутньому виконувати взяті на себе страхові 

зобов’язання. Якщо величина нетто-тарифу занижена, то суми зібраних страхових 

премій, які були розраховані на її базі, буде не достатньо для покриття всіх 

зобов’язань. Якщо вона завищена, то сума отриманих премій буде більшою за 

можливі збитки, проте це може призвести до відтоку клієнтів до інших компаній, де 

страхові тарифи будуть нижчими. Іншими словами нетто-тариф за кожним 

договором страхування повинен максимально відповідати ймовірній величині 

збитку за ним. Розраховуватися для масових видів страхування, тобто переважної 

більшості, він буде наступним чином: 

,                     (4.1) 

де  – основна нетто-ставка;  – ризикова надбавка;  – збитковість 

страхової суми;  – ймовірність настання страхового випадку;  – квантиль 

нормального розподілу, іншими словами, коефіцієнт, який залежить від гарантій 

безпеки γ (ймовірності нерозорення страхової компанії);  – кількість укладених 

договорів страхування. 

Формула (4.1) не пояснює ціноутворення за всіма договорами, продуктами та 

видами страхування, але вона може проілюструвати підходи до розрахунку нетто-

тарифу та факторів, які впливають на його кінцеву величину. Між нетто-тарифом та 
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збитковістю страхової суми з ймовірністю настання страхового випадку 

простежується прямий зв’язок, а між нетто-тарифом та кількістю укладених 

договорів страхування – зворотній. Прямий зв’язок між показниками представимо у 

вигляді такої формули: 

,                                         (4.2) 

Нетто-тариф буде функцією від двох випадкових величин  та , які 

будуть залежати від статистики настання страхових випадків та розмірів збитків. 

Вплинути на ці величини страхова компанія не може, але на остаточні їх значення, 

що будуть використовуватися в актуарних розрахунках – може. Здійснити це 

можливо за допомогою технічних прийомів: величини вибірки, групування об’єктів 

страхування, врахування/не врахування окремих факторів впливу, точності 

розрахунків. 

Збитковість страхової суми є величиною синтетичною, яка залежить від дії 

різних факторів, які можна звести до наступних 4 показників (елементів збитковості 

страхової суми): частоти страхових випадків ( ), спустошливості страхового 

випадку (коефіцієнта кумуляції ризику) ( ), ступеня знищення (коефіцієнта 

збитковості) ( ) та коефіцієнта співвідношення середніх страхових сум ( ). 

Добуток вказаних 4 елементів збитковості дає синтетичний показник 

збитковості страхової суми: 

,                                (4.3) 

Аналізуючи дані про збитковість страхової суми та її елементи за звітні 

періоди, страховики мають можливість виявляти загальні закономірності в розрізі 

окремих страхових сукупностей, позитивні та негативні фактори, що впливають на 

ці показники, та приймати необхідні заходи щодо утримання їх на тарифному рівні 

або перегляду умов страхування. 

Показники збитковості страхової суми як основа побудови нетто ставок 

істотно відрізняються за територією, видами та формами страхування, групами 

однорідних об’єктів страхування залежно від величини ймовірності їх загибелі або 
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знищення. З тим щоб привести страхові тарифи у відповідність з показниками 

збитковості страхової суми застосовується диференціація тарифних ставок. 

Диференціація страхових тарифів є дієвим науково обґрунтованим 

інструментом розкладки збитку, який відображає оптимальну участь кожного 

страхувальника у формуванні страхового фонду [116, с. 63]. 

За добровільними та обов’язковими видами страхування диференціація 

тарифних ставок побудована за територією, видами страхування, однорідними 

об’єктами страхування. Територіальна диференціація враховує відмінності в рівні 

збитковості страхової суми в різних регіонах та місцевостях. Наприклад, різними 

показниками збитковості характеризується сільська місцевість та міста, що 

пояснюється укладом життя, розміром купівельної спроможності населення, що там 

проживає, галузями національної економіки, що там розвиваються, доступом до 

новітніх технологій тощо. Так, сільська місцевість характеризується більш високими 

показниками займання будівель, ніж у містах. Для вогнестійких будівель, тобто 

кам’яних із залізним або шиферним дахом можуть встановлюватися знижені 

тарифні ставки. В страхуванні тварин диференціація тарифів враховує розходження 

в показниках збитковості за їх видами (велика рогата худоба, вівці, кози, коні тощо) 

та віковими групами. 

Для зручності проведення страхування використовується також диференціація 

тарифів за категоріями страхувальників. Наприклад, зі страхування майна 

встановлені тарифні ставки окремо для фізичних і юридичних осіб, кооперативних 

та громадських організацій. 

У страхуванні засобів транспорту, що належить громадянам, диференціація 

тарифних ставок відбиває розходження ступеня ризику залежно від виду транспорту 

(автомобілів, мотоциклів, мопедів, моторних човнів тощо). У багатьох країнах така 

диференціація також враховує критерії, що впливають на збитковість страхової 

суми: марка автомобіля, водійський стаж страхувальника та ін. 

Необхідність включення до нетто-тарифу ризикової надбавки на практиці 

пояснюється тим, що отримана величина нетто-премії буде забезпечувати 

перевищення премій над виплатами з ймовірністю лише 50 %. Тому до основної 
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нетто-ставки потрібно додавати ще ризикову надбавку, яка підвищує ймовірність 

беззбиткової роботи страхової компанії до заданого рівня гарантії безпеки. Тобто 

ризикова надбавка вводиться для того, щоб врахувати ймовірність відхилення 

фактичних виплат від їх середніх значень у несприятливі (сприятливі) періоди. 

Не менш важливим у формулі (4.1) є значення . Цей показник відображає не 

просто кількість договорів страхування, а планову кількість, яку потрібно укласти 

страховій компанії для того, щоб нетто-тарифи, розраховані за цією формулою були 

адекватними величині ризиків, що прийматимуться на страхування, та достатніми 

для формування адекватних взятим зобов’язанням страхових резервів. Якщо всі інші 

показники будуть пораховані точно і правильно, але компанією не буде укладено 

необхідної кількості договорів, то такий продукт або вид страхування бути 

нерентабельним, а отриманих коштів не вистачить на формування необхідних 

страхових резервів. Фактично показник  – це майбутній мінімальний план обсягів 

продажу за конкретним продуктом або видом страхування, який повинен бути 

покладений в основу планування на наступний рік. Назвемо це точкою 

беззбитковості страхових операцій, при якій компанія зможе повністю виконати всі 

страхові зобов’язання, виплативши всі отримані нетто-премії у вигляді 

відшкодувань. 

Оскільки  та  є випадковими величинами, то спрогнозувати їх 

значення зі 100 % вірогідністю на наступний рік за окремими продуктами та видами 

страхування об’єктивно не можливо. Виникає проблема необхідності їх 

прогнозування з певною ймовірністю досягнення ними тих чи інших значень. 

Метою актуарних розрахунків є визначення такої величини нетто-ставки, за 

якої можна було б гарантувати з наперед заданою величиною ймовірності (ступеня 

безпеки) нерозорення страхової компанії. Під нерозоренням страховика мається на 

увазі ситуація, за якої суми отриманих страхових нетто-премій за договорами 

страхування вистачить для здійснення всіх майбутніх страхових виплат. 

Математично задачу нерозорення страховика можна сформулювати 

наступним чином: ймовірність того, що сума збитків (виплат) страховика за всіма 
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договорами даного виду виявиться меншою, ніж величина страхового фонду за цим 

видом страхування, повинна бути більше деякого заданого значення . 

,     (4.4) 

де  – величина гарантії безпеки, яка вибирається самим страховиком і, як 

правило, знаходиться в межах від 84,00 до 99,99 %. Це ймовірність, з якою 

передбачається забезпечити перевищення виплат над отриманими преміями. 

Наприклад, страхова компанія вибрала для розрахунків нетто-тарифів 

гарантію безпеки величиною 90 %. Це означає, що в 90 зі 100 можливих випадках 

отриманих нетто-премій буде достатньо для виконання всіх страхових зобов’язань і 

лише в 10 – цього буде не достатньо. Кожна страхова компанія самостійно вирішує 

яке значення величини гарантії безпеки їй використовувати. Значення  буде 

коливатися орієнтовно в діапазоні від 1 до 3. Чим вище значення  актуарій компанії 

вирішить використати, тим більшим буде  і, як результат, тим вищим буде розмір 

нетто- і брутто-тарифу. Величина впливу  на нетто-тариф не буде безпосередньою, 

оскільки він прямо впливає лише на ризикову надбавку. А через збільшення 

ризикової надбавки зросте розмір нетто-тарифу, але обсяги таких зростань будуть 

різними. Якщо страховик буде намагатися встановити якомога більше значення цієї 

величини, то це призведе до зростання страхових тарифів. Якщо якомога менше, то 

це може призвести до зменшення отриманих страхових премій при незмінній 

величині взятих на себе зобов’язань. Тому в кожному конкретному випадку 

потрібно вирішувати цю складну задачу, виходячи зі специфіки видів страхування. 

Для підкріплення наших висновків скористаємося формулою (4.3) і розрахуємо 

нетто-тариф для п’ятьох договорів страхування при різних  (84 %, 95 %, 99,86 %). 

Припустивши, що величина навантаження буде дорівнювати 20 % визначимо 

брутто-тариф. В результаті отримаємо три варіанти нетто- та брутто-тарифів, 

розрахованих на основі однакових даних, окрім . Отримані значення показників 

представимо на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Взаємозв’язок між нетто- та брутто-тарифом при різних 

величинах гарантії безпеки  

Джерело: розраховано і побудовано автором 

Взаємозв’язок між нетто- і брутто-тарифом, як і очікувалося, є прямолінійним. 

Рівняння прямих також наведено на рис. 4.7. Кут нахилу наших ліній є різним і 

залежить від обраної величини гарантії безпеки. Чим ця величина вища, тим 

більший розмір , що був використаний при розрахунках нетто-тарифу, і тим 

більшим є брутто-тариф. Варто відзначити, що відстань між прямими зростає разом 

із збільшенням нетто-тарифу. Тобто за тими продуктами та видами страхування, за 

якими  та  є невеликими, наприклад, страхування майна фізичних осіб, 

страхування від нещасних випадків, різниця між нетто-тарифами для різних  при 

інших рівних умовах буде також невеликою. Зі зростанням  та  така 

різниця буде зростати. Отже, значення величини гарантії безпеки  буде дуже 

важливим для дорогих видів страхування та тих видів, де будуть різко зростати 

 та . 
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Підсумовуючи, варто виокремити декілька висновків. По-перше, нетто-тариф, 

як головний елемент брутто-тарифу, впливає на ціну страхової послуги та величину 

премії, яка спрямовується на формування страхових резервів. Останні показники 

через проміжні індикатори, визначені нами в попередніх підрозділах, є основою для 

розрахунку вартості компанії та створення доданої економічної вартості. По-друге, 

безпосередньо вплинути на величину та структуру нетто-тарифу для створення EVA 

не можливо, оскільки його кінцеве значення залежить від випадкових 

величин  та . А необґрунтоване маніпулювання нетто-тарифами без 

врахування об’єктивних факторів впливу може призвести тільки до більш 

негативних наслідків. По-третє, все одно можна виділити окремі інструменти, які 

знаходяться в розпорядженні компанії та можуть опосередковано впливати на 

політику компанії щодо нетто-тарифів (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Інструменти впливу на нетто-тариф для створення вартості 

Інструмент впливу Характеристика впливу 

1 2 

Елементи  Визначення та аналіз динаміки елементів  за кожним 

продуктом та видом страхування. Управління елементами за 

домогою встановленого взаємозв’язку між ними та їх із кінцевим 

значенням  згідно формули (4.3). Результатом такого 

управління стане налагоджена система диференціації страхових 

тарифів у розрізі будь-яких параметрів, важливих для страхової 

компанії, а також забезпечення постійної модернізації умов 

страхових продуктів, щоб вчасно реагувати на зміну елементів у 

регіонах, містах, страхувальників тощо. Це дозволить наростити 

частку охоплення страхового поля, збільшити кількість укладених 

договорів страхування, урізноманітнити асортимент страхових 

продуктів та зменшити розмір страхових виплат, тобто вплинути 

на основні фактори вартості страхової компанії (див. рис. 2.8). 

Точка беззбитковості 

страхових операцій  

Визначення такої точки за кожним продуктом та видом 

страхування з врахуванням фактичних можливостей компанії 

забезпечити такий обсяг продажів. Показник  повинен бути 

покладений в основу планування обсягу діяльності компанії на 

майбутній рік з розбивкою планів з продажу по регіонах, 

відокремлених структурним підрозділам, менеджерам, каналам 

продажу тощо. Ці планові показники мають стати мінімальним 

орієнтиром для визначення КПД кожного підрозділу та 

співробітника, починаючи від методологів та андерайтерів та 

завершуючи продавцями на місцях. 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 

Точка беззбитковості 

страхових операцій  

Це дозволить збільшити кількість укладених договорів 

страхування, ефективно використовувати канали продажів залежно 

від специфіки страхового продукту, впровадити прив’язку розміру 

винагороди посередникам до виконання ними поставлених планів. 

Величина гарантії 

безпеки  

Встановлення обґрунтованої величини  при розрахунку нетто-

тарифу за кожним продуктом та видом страхування залежно від їх 

специфіки, сегменту ринку, величини та щільності розподілу 

збитків, результатів аналізу елементів  тощо. Обране для 

розрахунків значення  буде визначати розмір нетто-тарифу, 

забезпечуючи встановлення справедливої ціни для кожного об’єкта 

страхування. Це буде впливати на кінцеву ціну на страховів 

послуги, кількість укладених договорів та асортимент страхових 

продуктів. 

Технічні прийоми при 

здійсненні актуарних 

розрахунків 

При здійсненні розрахунків актуарії визначають величину вибірки 

даних, які будуть досліджуватися, перевіряють відповідність 

статистичної бази оцінювання ризику вимогам закону великих 

чисел, екстраполюють закономірності, виявлені на основі аналізу 

збитковості за минулі роки, на майбутній період тощо. У ході цих 

розрахунків можливо маніпулювати певними даними або 

екстраполювати їх результати під наперед задані величини. 

Використання цього інструменту є дуже небезпечним, тому що не 

завжди точно можна прорахувати результати зроблених 

маніпуляцій. Варто відзначити, що робота з великими масивами 

даних також може призводити до виникнення об’єктивних 

помилок діагнозу та прогнозу. Все це буде впливати на кінцеву 

ціну на страховів послуги, кількість укладених договорів та 

асортимент страхових продуктів як сторону збільшення, так і 

зменшення. 

Джерело: розроблено автором 

Окрім нетто-тарифу, до складу брутто-тарифу входить ще один важливий 

елемент – навантаження, яке, в свою чергу, складається з витрат на ведення справи 

та прибутку. Страхова компанія, здійснюючи свою діяльність несе низку витрат 

(виплата заробітної плати персоналу, оренда приміщень, сплата комунальних 

послуг, сплата винагороди страховим посередникам, судові витрати тощо), які 

потребують фінансування. Величина витрат на ведення справи визначається 

емпіричним шляхом на основі інформації про аналогічні витрати за минулі періоди. 

Величину витрат на ведення справи пропонуємо поділити на дві частини: 

змінні та постійні. До змінних віднесемо витрати, величина яких залежить від 

обсягу діяльності страхової компанії. Це аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні та 

інші витрати на збут. Постійні – це витрати, величина яких не залежить від обсягу 
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діяльності страхової компанії. Компанія несе такі витрати навіть тоді, коли не 

здійснює операційну діяльність. До цих витрат можна віднести переважну більшість 

адміністративно-господарських витрат. Виокремлення цих витрат пов’язано з 

можливістю їх прогнозування та планування. Постійні витрати обчислюються на 

основі минулорічних витрат, а також додаються витрати, які планується спрямувати 

у наступному році на розширення матеріальної бази та її обслуговування. Загальна 

сума витрат ділиться на кількість договорів, яку планується укласти у майбутньому 

році, і отримуємо питому вагу, яку вони займатимуть в структурі кожного брутто-

тарифу. Зі змінними витратами все складніше. Для їх прогнозування потрібно знати 

не тільки планову кількість договорів страхування, а й планові обсяги страхових 

премій, кількість об’єктів страхування, кількість страхових випадків, суму виплат, 

умови співпраці з новими страховими та не страховими посередниками, обсяги 

перестраховувальних операцій тощо. Спрогнозувати більшість таких показників 

досить складно в силу їх випадкового характеру здійснення. Їх пропонується 

визначати відразу у вигляді питомої ваги в структурі тарифу на основі аналізу 

минулорічних тенденцій та взаємозв’язків з обсягом діяльності або на основі 

інформації страховиків-конкурентів. На рис. 4.8 наведено співвідношення обсягу 

страхових премій та змінних витрат. 

З рис. 4.8 можна зробити цікавий висновок про відсутність щільного зв’язку 

між обсягом премій та величиною змінних витрат. Більші обсяги премій не 

означають автоматичне зростання змінних витрат. Наглядним пркладом є 

інформація по компаніям СГ ТАС та АСКА, які мають найнижчу величину витрат, 

але не найбільший та не найменший обсяг отриманих премій. Відсутність прямого 

зв’язку між вищезазначеними величинами можна пояснити лише структурою 

витрат, яка може включати не тільки змінні витрати. Проблема полягає у тому, що у 

фінансовій звітності компанії представляють свої витрати в дуже агрегованому 

стані. При аналізі таких статей витрат не завжди зрозуміло які витрати і куди були 

віднесені. 

Крім цього, кожна компанія прагне отримати економічну винагороду за свою 

діяльність – прибуток. Страхові компанії – не виняток. Величина прибутку, як і 
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витрат на ведення справи, встановлюється у відсотках до брутто-тарифу. На 

практиці його величина обмежується аналогічними показниками конкурентів. Якщо 

величина прибутку в структурі тарифу буде занадто великою, це може призвести до 

зростання всієї величини тарифу та, як результат, до подорожчання послуг компанії 

на ринку. Це, звичайно, призведе до відтоку клієнтів до страховиків-конкурентів та 

до зменшення грошових надходжень компанії. 

 

Рис. 4.8. Взаємозв’язок обсягу страхових премій та змінних витрат у 

вітчизняних страхових компаній у 2018 р. 

Враховуючи вищезазначене, представимо формулу визначення брутто-тарифу 

у такому вигляді: 

,                                            (4.5) 

де  – нетто-тариф;  – постійні витрати;  – змінні витрати;  – 

прибуток. 

Збільшення суми витрат і прибутку в знаменнику призведе до зростання 

брутто-тарифу при незмінній величині нетто-тарифу. Проте оскільки між брутто- та 

нетто-тарифом існує прямий зв’язок, то темпи зростання брутто-тарифу будуть 
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набагато вищими при одночасному зростанні нетто-тарифу й навантаження. Тому 

страхові компанії повинні прагнути до недопущення такого одночасного зростання. 

Між змінними витратами та витратами на формування та обслуговування 

залученого капіталу можна приблизно провести паралелі, на практиці вони 

переважно будуть співпадати за величиною за винятком окремих випадків. Таким 

чином вже на етапі визначення брутто-тарифу компанія може починати управління 

такими витратами. Воно має починатися з прогнозування на майбутній рік їх частки 

у структурі тарифу та завершуватися їх фінансуванням та контролем за 

недопущенням їх зростання. Отже, страхова компанія вже на цьому етапі може 

впливати на вартість залученого капіталу. 

Управління витратами страхової компанії має двояке значення для 

формування її вартості. З одного боку, мінімізація витрат компанії буде сприяти 

додатковому вивільненню грошових потоків від операційної діяльності та 

зростанню їх загальної величини, а з іншого – зменшенню величини WACC та 

дисконтної ставки. 

Ціна страхової послуги, яку пропонує страхова компанія, залежить також від 

стану справ у конкретного страховика, а саме: від величини і структури його 

страхового портфеля, управлінських витрат, від доходів, які компанія отримує від 

вкладення тимчасово вільних коштів [313, с. 186]. Фінансово потужні страхові 

компанії можуть собі дозволити наявність у страховому портфелі як низько- так і 

високорентабельних видів страхування. Це дає можливість розширювати 

асортимент послуг, які надає компанія, диверсифікувати страховий портфель та 

надавати клієнтам повний спектр всіх можливих послуг. 

Ціна страхової послуги залежить від стадії її життєвого циклу. Кожна послуга 

проходить наступні стадії життєвого циклу: 

 виведення на ринок. Страховик розробляє нову послугу, базуючись на 

уявленнях про смаки та вподобання потенційних страхувальників, і пропонує її 

ринку. Це відбувається за допомогою рекламної кампанії в ЗМІ, Internet, серед своїх 

клієнтів та агентів. Ціна на страхову послугу визначається на підставі загальної 

інформації про потенційні об’єкти, які планується страхувати, частоти настання 
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збитків, цін на схожі послуги у конкурентів, умов перестраховувального захисту, 

фінансових можливостей компанії тощо; 

 зростання попиту. Потенційні клієнти дізнаються про нову страхову 

послугу та умови її надання. Починається активний продаж таких послуг через різні 

канали збуту, з метою найширшого охоплення певного сегменту ринку. Зростають 

витрати на залучення клієнтів, оформлення договорів страхування, андерайтинг. 

Ціна страхової послуги на даному етапі досягає максимуму; 

 насичення або зрілість. Страхова послуга займає певну ринкову нішу. На 

цьому етапі страховиком вже сформований субпортфель за цією послугою. 

З’являються нові страхувальники, але їх кількість невелика. Основна мета – 

збалансувати відтік «старих» страхувальників за рахунок «нових». Ціна на страхову 

послугу стабілізується; 

 падіння продажів та рівня прибутковості. Продажі страхової послуги 

поступово зменшуються, витрати ростуть (в першу чергу виплати страхових сум та 

відшкодувань), рівень прибутковості – знижується. Виникає потреба у зміні умов 

страхової послуги та перегляді діючої ціни. Якщо вдається вчасно оновити страхову 

послугу, то ціна може залишитися незмінною або навіть зрости, тоді ця послуга 

знову переживає етап зростання попиту. Якщо ж оновлення не дає позитивних 

результатів, то слідує наступний етап; 

 витіснення з ринку. Страхова компанія змушена припинити продажі 

страхової послуги та досліджувати нові потреби страхувальників, які можна було б 

задовольнити новими страховими послугами. 

Чим вищий рівень конкуренції на страховому ринку, тим ефективнішою є 

діяльність страховиків з точки зору страхувальників та суспільних інтересів і тим 

нижче рівень цін на страхові послуги. 

Кожна страхова компанія повинна формувати власну тарифну політику як 

елемент загальної політики її управління. Така політика повинна бути спрямована 

на підвищення вартості страховика (рис. 4.9). 

Збільшення такої вартості досягається за рахунок створення детальної 

тарифікаційної системи, яка забезпечує можливість андерайтерам, приймаючи 
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ризики на страхування, оцінювати їх та встановлювати їм справедливу ціну. Така 

ціна впливає на розширення обсягів діяльності страховика, оскільки страхувальники 

зацікавлені у тому, щоб вона відповідала величині ризику. 

 

Рис. 4.9. Ланцюг місця тарифікаційної системи у формуванні вартості 

страхової компанії 

Також правильно визначена ціна відбивається на рентабельності здійснення 

страхових операцій та формуванні страхових резервів у розмірі, достатньому для 

виконання страхових зобов’язань. У свою чергу генерування доходів та зростання 

капіталу ведуть до зростання вартості страхової компанії.  

На сучасному етапі страхові компанії повинні акцентувати свою увагу на 

основних факторах зростання їх вартості. Тому подальші дослідження мають 

стосуватися поглиблення уявлень щодо цих факторів системи управління страховою 

компанією та розроблення інструментів впливу на них. 

Підсумовуючи, варто відзначити важливість тарифної політики для діяльності 

страхової компанії в цілому. Вона повинна забезпечити визначення, встановлення, 

диференціацію та постійний перегляд страхових тарифів та їх структури за всіма 

продуктами та видами страхування. Враховуючи те, що ціну на страхову послугу 

потрібно запропонувати клієнту перед тим, як будуть відомі реальні збиткі та 

витрати, які прийдеться нести компанії з обслуговування договорів страхування, то 

політика щодо ціноутворення набуває ще більшої важливості. Фактично від 

встановлених цін на весь асортимент страхових послуг буде залежати свя майбутня 

діяльність страхової компанії. Побудова деталізованої тарифікаційної сітки з 

визначенням базових тарифів та системи коригуючи коефіцієнтів дає можливість 

андерайтерам встановлювати справедливі ціни на страхові послуги. Це запобігає 

кумуляції збитків та антиселекції ризиків, а також сприяє зростанню обсягів 

страхової діяльності. Величина тарифу та його структура впливають і на обсяг 
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грошових потоків від операційної діяльності, і на вартість залученого капіталу. У 

процесі реалізації тарифної політики виникають специфічні інструменти, за 

допомогою яких можна впливати на проміжні індикатори, а далі – на вартість 

компанії. До таких інструментів нами було віднесено та обґрунтовано їх вплив: 

елементи , точку беззбитковості страхових операцій , величину гарантії 

безпеки , технічні прийоми при здійсненні актуарних розрахунків, змінні та 

постійні витрати, норму прибутку. 

 

4.3. Управління страховим портфелем та його вплив на вартість 

страховика 

 

На сучасному етапі питанням управління страховим портфелем приділяється 

недостатньо уваги, не зважаючи на те, що багато науковців та практиків страхової 

справи визнають необхідність такого управління. Управління страховим портфелем 

зводиться в кращому випадку до формування певної наперед заданої його величини 

та структури. Пояснити чому саме такий за величиною або структурою портфель 

було сформовано страховою компанією не може майже ніхто. Топ-менеджери 

компаній оперують лише такими поняттями як плановий та фактичний страховий 

портфелі. Плановий портфель – це заплановані на наступний рік надходження 

страхових премій за відповідною кількістю договорів, які планується укласти, з 

розбивкою за видами страхування, а в кращому випадку – за страховими 

продуктами. Фактичний страховий портфель – це той обсяг премій, що компанія 

отримала за фактичною кількістю укладених договорів страхування. Як правило, ці 

величини ніколи не співпадають, причому фактичний розмір портфелю майже 

завжди менший за плановий. Головною причиною такого неспівпадання топ-

менеджери вважають невиконання поставлених планів щодо продажів з боку 

власних підрозділів, агентів, брокерів та партнерів, тому основні зусилля 

спрямовуються на подальший розвиток власної мережі підрозділів, на збільшення 

кількості страхових агентів, на пошук нових партнерів та укладання з ними 

договорів про співробітництво. Такі тенденції на страховому ринку України 
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призвели до того, що багато страховиків розвивають продажі страхових продуктів 

заради самих продажів. Основною їхньою метою стає постійне зростання обсягів 

страхових премій за рахунок постійного зростання витрат. Як наслідок, багато 

провідних вітчизняних страхових компаній, які за обсягами отриманих страхових 

премій входять до ТОП-20, мають величезні збитки, що сягають сотень мільйонів 

гривень. 

Причинами такої практики ведення страхового бізнесу є недосконалість 

стратегій розвитку страхових компаній, відсутність практики управління страховим 

портфелем, некомпетентність топ-менеджерів, непрозорість страхового ринку тощо. 

Однією з основних причин неефективної практики ведення страхового бізнесу 

є відсутність науково обґрунтованих методичних засад управління страховим 

портфелем у вітчизняних страховиків. З одного боку, топ-менеджери страхових 

компаній не надають відповідного значення системному та комплексному 

впровадженню управління страховим портфелем у загальну систему управління 

компанією, а з іншого – відсутній тісний взаємозв’язок страхової практики та науки 

для розроблення інноваційних підходів до формування й оцінки страхового 

портфеля. 

Подальший якісний розвиток страхового ринку можливий лише за 

впровадження страховими компаніями інноваційних підходів до управління їхнім 

бізнесом, зокрема управління страховим портфелем. 

Управління страховим портфелем не можливо розглядати окремо від загальної 

системи управління, враховуючи її важливість та необхідність, про що зазначалося 

вище. Вона повинна бути невід’ємною складовою загальної системи управління 

компанією, а, отже, враховувати всі сучасні тенденції, що мають місце на 

страховому зокрема та фінансовому загалом ринках. На нашу думку, одним з 

основних інноваційних підходів до удосконалення управління страховими 

компаніями загалом та впровадження управління страховим портфелем зокрема, а 

разом до подальшого розвитку страхового ринку України, є застосування вартісного 

підходу в страховому бізнесі. 
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Науковці і практики завжди визнавали необхідність впливати на формування 

страхового портфеля. Багато дослідників, серед яких О.О. Гаманкова, Л.О. 

Орланюк-Малицька, Ю.М. Тронін, Н.М. Яшина, вважають формування 

збалансованого страхового портфеля одним з чинників забезпечення фінансової 

надійності страхової компанії. 

Вся поточна й перспективна діяльність страхової компанії спирається на 

страховий портфель, структура якого, в кінцевому підсумку, визначає подальшу 

долю існування страхової компанії як суб’єкта господарювання [107, с. 192]. 

Фактично страховий портфель і в кількісному, і в якісному виразі відображає обсяг 

діяльності страхової компанії. Адже від величини та якості страхового портфеля 

залежать головні вхідні та вихідні грошові потоки страховика (суми надходжень 

страхових премій, обсяги й коливання страхових виплат); склад і величина 

страхових резервів; інвестиційні можливості; обсяги витрат на ведення справи; 

фінансові результати і, врешті-решт – ринкова вартість самої страхової компанії 

[107, с. 192-193]. 

В умовах розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки та розвитку 

страхового бізнесу в Україні велику роль в стабілізації фінансової діяльності 

страхових компаній та забезпеченні їхніх страхових зобов’язань відіграє страховий 

портфель. Він виступає якісною та кількісною характеристикою діяльності 

страховиків, виражаючи обсяг та структуру страхових послуг, які надаються 

страхувальникам. 

Поняття «страховий портфель» є одним з найважливіших елементів страхової 

науки та головним результативним індикатором діяльності кожної страхової 

компанії, проте належної уваги цьому поняттю не приділяється як з боку 

вітчизняних науковців, так і вітчизняних практиків. 

На думку автора, розуміння сутності страхового ризику та розроблення його 

деталізованої та комплексної класифікації дасть можливість страховим компаніям 

вибудовувати власну тактику діяльності з кожним з видів ризику, які можуть 

пропонуватися на страхування. Це стане основою формування збалансованого та 

однорідного страхового портфеля. 
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На думку Н.М. Яшиної, збалансований портфель – це, насамперед, 

«ефективний страховий портфель із високою фінансовою стійкістю» [387, с. 86]. 

Стійкість страхового портфеля за Л.О. Орланюк-Малицькою [249, с. 58-59] 

визначається такими групами характеристик: 

 рівновагою страхового портфеля, що характеризується відношенням 

заново укладених договорів та договорів, дія яких закінчується. Важливо досягти 

такого стану портфеля, при якому приплив нових договорів, як мінімум, компенсує 

вибуття тих, дія яких закінчилася. При цьому компенсуватися повинна не лише 

кількість договорів та сума внесків за ними, але і страхова сума, строк страхування 

та величина ризику страховика; 

 стабільністю страхового портфеля, що характеризується частиною 

договорів, які будуть оплачені до кінця строку страхування, тобто будуть 

забезпечені реальним страховим захистом. Цей показник необхідно враховувати у 

зв’язку з тим, що на стабільність страхового портфеля може впливати відмова 

страхувальника від договору до закінчення строку страхування; 

 структурними характеристиками страхового портфеля, які визначаються як 

відношення між вказаними далі показниками: кількість договорів, які формували 

страховий портфель, до кількості заново укладених договорів; кількість договорів із 

максимальними та мінімальними страховими сумами; формами проведення 

страхування; кількість договорів індивідуального та колективного страхування 

тощо; 

 величиною страхового портфеля, яка відображає як кількість 

страхувальників (застрахованих об’єктів), так і сукупну страхову суму. Ця кількісна 

характеристика страхового портфеля має, менше з тим, і якісний відтінок, величина 

страхового портфеля має співвідноситися із розумною достатністю цього портфеля. 

Це пов’язано з тим, що страхування засновано на дії закону великих чисел, тому 

зрозуміло, що чим більше застрахованих однорідних об’єктів у страховому 

портфелі, тим більш точними даними щодо ймовірності настання тієї чи іншої події, 

володіє страхова компанія; 
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 однорідністю страхового портфеля, яку можна оцінювати за розміром 

страхової суми та величиною ризику. Необхідність цієї оцінки обумовлена законом 

вибірки, відповідно з яким відслідковується частка договорів з максимальною та 

мінімальною страховими сумами [337, с. 109]. 

На думку Н.М. Ткаченко, вищезазначені характеристики потрібно продовжити 

ще декількома [337, с. 111-114]: 

 перестрахувальною стійкістю страхового портфеля, яка відображає рівень 

захисту страхового портфеля від кумуляції та настання катастрофічних збитків і 

забезпечує збалансування страхового портфеля як у якісному, так і у кількісному 

відношеннях за допомогою: з одного боку – ефективного прийняття ризиків (їх 

частини) у перестрахування, а з іншого – оптимальної їх передачі; 

 гнучкістю реагування на ринкову ситуацію, що полягає в швидкій та 

адекватній реакції на зміни ситуації на ринку з метою максимізації продуктивної 

діяльності страховика у сегментах ринку з найвигіднішою кон’юнктурою або у 

суттєвому обмеженні чи відмові від діяльності у проблемних сегментах ринку; 

 безпечністю страхового портфеля, що полягає у належній організації 

системи попередження виникнення збитків у страховика шляхом забезпечення його 

діяльності, пов’язаної з запобіганням майбутнім можливим втратам, за рахунок 

впровадження ефективної правової та фінансової превенції. 

На нашу думку, всі перелічені характеристики страхового портфеля є 

важливими при його формуванні та оцінці і, звичайно, кожна страхова компанія 

повинна прагнути до їх забезпечення. Проте більшість з них є суто теоретичними, 

що не дає можливості їх в повній мірі використати при реальному формуванні чи 

оцінці страхового портфеля. 

Цікавим є твердження про те, що топ-менеджмент для забезпечення 

фінансової надійності страхових компаній повинен прагнути до формування 

збалансованого страхового портфеля. На нашу думку, збалансований страховий 

портфель – це певна наукова абстракція, адже сформувати повністю збалансований 

портфель не реально. По-перше, не можливо сформувати рівноважний страховий 

портфель, оскільки не можна знайти рівноцінну заміну договору страхування, строк 
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дії якого закінчується, новоукладеним договором за страховою сумою, страховою 

премією, строком страхування, величиною ризику одночасно. Навіть якщо уявити 

ситуацію, що клієнт бажає пролонгувати строк дії договору страхування, то все одно 

об’єкт на момент укладення першого договору і об’єкт на момент укладення другого 

договору будуть різнитися за характеристиками (знос майна протягом року, зміна 

чинників, що впливають на ймовірність настання страхового випадку). По-друге, не 

можливо сформувати однорідний страховий портфель, оскільки всі потенційні 

об’єкти страхування є неповторними та унікальними. Якщо кожна страхова 

компанія буде намагатися відбирати лише подібні за більшістю характеристик 

об’єкти для страхування, а інші – не приймати на страхування, то на страховому 

ринку виникне хаос. Важко уявити ситуацію, коли всі вітчизняні страховики 

почнуть відбирати страхові ризики. По-перше, вони не зможуть цього зробити, а, 

по-друге, це може поставити під загрозу весь страховий ринок. 

Отже, ми вважаємо, що потрібно ставити за мету не формування 

збалансованого страхового портфеля, а – управління ним з метою досягнення 

поставлених керівництвом цілей. Такими цілями можуть бути формування 

диверсифікованого, прибуткового або ризикового (збиткового) страхового 

портфеля. Їх можна однозначно сформулювати, дати їм кількісну характеристику, 

здійснити контроль за їх виконанням, а також визначити час, протягом якого їх 

потрібно досягти. 

Під управлінням страховим портфелем розуміється застосування до 

сукупності різних видів страхування певних методів, які дозволяють зберегти 

початковий власний капітал, досягнути максимального рівня доходу, забезпечити 

фінансову стійкість та мінімізувати ризики [238, с. 276]. 

Процес управління страховим портфелем включає низку етапів. 

1) розроблення моделі страхового портфеля, яка забезпечує реалізацію 

поставлених керівництвом компанії цілей щодо формування страхового портфеля 

(наприклад, формування диверсифікованого страхового портфеля, який би 

забезпечив рівень прибутковості загалом не нижче 20 % на кінець планового 

періоду). Модель страхового портфеля повинна передбачати його загальну величину 
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та деталізовану структуру, що виражається в укладених договорах та сумі 

отриманих страхових премій; 

2) тарифікація. Це встановлення тарифів страхової премії за різними видами 

страхування, яке здійснюється згідно визначених технічних прийомів, на основі тієї 

чи іншої класифікації. Цей етап передбачає побудову нової або перегляд діючої 

тарифікаційної системи та розрахунок власне тарифних ставок в розрізі страхових 

продуктів. Тарифікаційна система має бути обов’язково узгоджена з плановою 

моделлю страхового портфеля, оскільки планова кількість договорів страхування 

лежить в основі рентабельних страхових тарифів та є ключовим показником в 

моделі страхового портфеля. Наприклад, для того щоб певний страховий продукт 

був рентабельний за діючої системи тарифів потрібно укласти 100 договорів 

страхування. Отже, в моделі страхового портфеля повинно бути заплановано 

укладання не менше 100 договорів за таким продуктом; 

3) андерайтинг. Це бізнес-процес (складова частина) страхування, що 

складається з: 

 прийняття на страхування або відхилення ризиків за заявленим об’єктом 

страхування на основі оцінки ризиків, притаманних даному об’єкту, з метою 

формування або коригування умов страхового покриття, умов договору страхування 

і визначення страхового тарифу, що забезпечують задані значення збитковості за 

видом страхування і страховим портфелем в цілому; 

 розробки заходів із захисту всього або частини страхового портфеля; 

 розробки і контролю виконання страхувальником рекомендацій зі 

зниження прийнятих на страхування ризиків [8, с. 51-56]. 

Андерайтерська політика також має бути тісно взаємопов’язана з тарифною та 

політикою управління страховим портфелем. Фактично попередні етапи були 

підготовчими, вони повинні закласти фундамент успішної роботи компанії на 

наступний період. Андерайтери в своїй роботі повинні керуватися доведеними до 

них планами щодо кількості договорів, які потрібно укласти, та базовими 

тарифними ставками, розрахованими на попередньому етапі. Саме андерайтери 

вирішують чи приймати ті чи інші ризики на страхування, чи відхиляти їх. Ці 
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рішення повинні бути обґрунтованими та підпорядковуватися загальній політиці 

компанії в сфері управління страховим портфелем; 

4) управління перестраховувальними операціями. Це наступний етап 

управління страховим портфелем. Він дозволяє усунути недоліки та проблемні 

питання, що могли виникнути після прийняття ризиків на страхування. У страховий 

портфель, не зважаючи на зусилля андерайтерів, попадають ризики, які є різними за 

величиною, характером, імовірністю настання страхового випадку та ступенем 

концентрації на відповідній території. 

За допомогою перестрахування страховики мають можливість 

диверсифікувати власний портфель ризиків, взяти на страхування ризики, 

відшкодування за якими перевищують їхні фінансові можливості, та своєчасно і в 

повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов’язаннями [315, с. 83]. 

Звичайно, пропозиції щодо перестрахування повинні вносити андерайтери, які 

постійно аналізують величину та структуру субпортфелів за різними видами 

страхування та страховими продуктами. Крім цього, слід пам’ятати про можливий 

синергетичний ефект поєднання різних ризиків в одному субпортфелі, що може 

призвести або до збільшення його доходності (зменшення збитковості), або до 

зменшення його доходності (збільшення збитковості), або, можливо, не призведе до 

змін. 

Управлінням перестраховувальними операціями повинні займатися відповідні 

кваліфіковані фахівці, які розробляють ефективний перестраховувальний захист 

залежно від величини та специфіки ризиків. У їхньому розпорядженні є різні методи 

та форми здійснення перестраховувальних операцій; 

5) контроль за виконаням поставлених цілей та досягненням запланованої 

моделі страхового портфеля. Цей етап є одним з найважчих, оскільки потребує 

знання специфіки попередніх етапів та можливості контролю їх здійснення на 

кожному рівні, виявлення відхилень та внесення відповідних коригувань. 

Процес управління страховим портфелем включає 5 великих етапів, які 

фактично охоплюють левову частку операційної діяльності страховиків. Політика в 

сфері управління страховим портфелем повинна узгоджуватися, а в деяких випадках 
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і включати в себе маркетингову політику, тарифну, андерайтерську, політику в 

сфері урегулювання страхових претензій тощо. Саме такого комплексного бачення 

та виділення окремо політики в сфері управління страховим портфелем на 

сучасному етапі немає. 

Варто відзначити, що формування страхового портфеля також пов’язане з 

проблемою вибору видів страхування, якими компанії доцільно займатися. 

Важливим критерієм такого вибору залишається співвідношення між розмірами 

прибутку та ризику за кожним видом страхування. Але все на так просто. Існує 

низка інших причин, які впливають на вибір видів страхування, зокрема, можливість 

розвитку крос-продажів, розширення клієнтської бази, кореляція між ризиками 

тощо. Залежно від ступеня ризику виділяють такі типи страхових портфелів: 

 агресивний тип з високим ступенем ризику і прибутковості, але з низькою 

фінансовою стійкістю – це вид спеціалізованого портфеля, якому притаманні 

специфічні, індивідуальні ризики; 

 консервативний тип з низьким ступенем ризику, стійким низьким доходом, 

з високою фінансовою стійкістю – це вид класичного страхового портфеля з 

традиційним набором універсальних ризиків; 

 диверсифікаційний (змішаний) тип із середнім ступенем ризику і помірним 

доходом, середньою фінансовою стійкістю – це комбінований вид страхового 

портфеля, що включає індивідуальні та універсальні ризики [335]. 

Проаналізуємо структуру загального страхового портфеля, який складається зі 

страхових портфелів усіх страхових компаній на страховому ринку України за 2014-

2018 рр. (табл. 4.5). Страхові послуги з різних видів страхування користуються 

різним попитом: одні – підвищеним, інші – низьким. 

Величина страхового портфеля з року в рік зростає: у 2015 р. – на 2 968,7 млн 

грн або 11,3 % у порівнянні з попереднім роком, у 2016 р. – на 8 434,3 млн грн або 

28,4 %, у 2017 р. – на 8 261,5 млн грн або 23,5 %, у 2018 р. – на 5 935,7 млн грн або 

13,7 %. Така тенденція є позитивною, проте варто відзначити падіння темпів 

зростання у 2017-2018 рр., що свідчить про сповільнення розвитку страхового 

ринку. 
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Таблиця 4.5 

Структура портфеля страхового ринку України за валовими страховими 

преміями протягом 2014-2018 рр. 

Види страхування 

2014 2015 2016 2017 2018 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

Автострахування 

(КАСКО, ОСЦПВ, 

«Зелена картка») 

6 560,0 24,5 7 871,6 26,5 9 277,5 26,4 10 613,0 24,4 12 975,1 26,3 

Страхування життя 4 339,9 16,2 3 598,6 12,1 2 756,1 7,8 2 913,7 6,7 3 906,1 7,9 

Медичне 

страхування 

(безперервне 

страхування 

здоров’я) 

1 842,0 6,9 3 555,4 12,0 2 355,5 6,7 2 881,3 6,6 3 486,7 7,1 

Страхування майна 3 205,3 12,0 3 486,2 11,7 4 142,4 11,8 5 098,9 11,7 6 440,2 13,0 

Страхування 

фінансових ризиків 
2 159,8 8,1 2 186,6 7,4 3 596,7 10,2 5 594,4 12,9 5 135,5 10,4 

Страхування 

відповідальності 

перед третіми 

особами 

1 439,9 5,4 2 059,6 6,9 2 093,9 6,0 2 925,0 6,7 2 567,2 5,2 

Страхування від 

вогневих ризиків та 

ризиків стихійних 

явищ 

2 307,9 8,6 1 977,6 6,7 2 551,9 7,3 3 598,1 8,3 4 497,1 9,1 

Страхування від 

нещасних випадків 
1 625,4 6,1 1 929,2 6,5 837,1 2,4 1 308,5 3,0 1 754,2 3,6 

Страхування 

вантажів та багажу 
963,3 3,6 535,5 1,8 4 374,6 12,4 4 686,7 10,8 2 899,0 5,9 

Страхування 

медичних витрат 
332,1 1,2 490,7 1,7 727,0 2,1 891,0 2,1 1 345,9 2,7 

Авіаційне 

страхування 
276,7 1,0 449,0 1,5 501,1 1,4 764,3 1,8 1 041,7 2,1 

Страхування 

кредитів 
684,7 2,6 348,7 1,2 531,0 1,5 365,0 0,8 1 113,6 2,3 

Інші види 

страхування 
1 030,3 3,9 1 247,3 4,1 1 425,5 4,0 1 791,9 4,1 2 205,2 4,4 

Всього 26 767,3 100,0 29 736,0 100,0 35 170,3 100,0 43 431,8 100,0 49 367,5 100,0 

Джерело: складено автором на основі [156] 

Найбільш поширеним залишається автострахування, яке включає КАСКО, 

ОСЦПВ, «Зелену картку». За 2014-2018 рр. його частка на ринку була стабільною і 

коливалася в межах 24-26 %, тобто складала четверту частину всього ринку. Ця 

сукупність видів страхування є найбільш ризиковою та збитковою, але одночасно 

найбільш масовою. Два види є обов’язковими, що забезпечує компанії постійними 

надходженнями страхових премій при мінімальних витратах на їх залучення. Також 

розвиток обов’язкових видів страхування дає доступ до клієнтів для розвитку крос-

продажів. Далі у 2018 р. за популярністю йдуть страхування майна (13,0 %), 



402 
 

 

страхування фінансових ризиків (10,4 %) та страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ (9,1 %). Фактично перший та третій види страхування 

можна об’єднати, оскільки обидва вони стосуються страхування майна. На 

сучасному етапі вже ніхто не укладає договори страхування виключно від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ, попитом користуються комплексні продукти 

страхування майна, які відразу включають низку ризиків, у тому числі і вогневі, і 

ризики стихійних явищ, і багато інших ризиків. Ця інформація подається до 

регулятора за затвердженими формами звітності у відповідності до виокремлених 

ще на початку 2000-х рр. у ЗУ «Про страхування» видів страхування. Регулятор 

продовжує звітувати за цими видами, а страхові компанії змушені розподіляти 

страхову премію, отриману за одним договором страхування майна, між двома 

видами страхування. Це непоодинокий приклад застарілості норм законодавства, які 

не відповідають сучасним викликам. Отже, ці види страхування є так званими 

класичними, яким притаманний низький рівень ризику та невеликі надходження 

страхових премій. Об’єкти страхування, як правило, є диверсифікованими за 

територією та у часі, що мінімізує ймовірність виникнення кумуляції збитку. 

Страхування майна юридичних осіб характеризується більшими надходженнями 

страхових премій, але й більшими обсягами відповідальності, а страхування майна 

фізичних осіб – меншими надходженнями і меншими обсягами відповідальності. 

Страхування фінансових ризиків є прибутковим та малозбитковим. Ці види 

страхування є стабілізуючими для портфеля будь-якої страхової компанії, вони 

сприяють зменшенню загальної величини ризику та збільшенню отриманих 

страхових премій. Чим більша частка цих видів страхування у портфелі компанії, 

тим він є більш стійкішим. Варто зазначити, що популярні у 2014-2015 рр. 

страхування життя та медичне страхування втратили свої позиції відповідно з 16,2 

% у 2014 р. до 7,9 % у 2018 р. і з 12,0 % у 2015 р. до 7,1 % у 2018 р. Ці види дуже 

тісно корелюють із величиною доходів потенційних страхувальників. Якщо доходи 

зменшуються, то через 1-2 роки зменшуються обсяги надходжень страхових премій, 

тобто реакція на зміну економічних чинників відбувається з певним запізненням. Це 

пов’язано з тривалістю дії таких договорів, періодичністю сплати страхових премій 
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та накопичувальною складовою. Інші види страхування користуються меншим 

попитом. З огляду на міжнародний досвід розвитку ринків страхування в 

Центральній і Східній Європі необхідно зазначити, що саме розвиток 

автострахування сприяє розвитку всього ринку загального страхування і становить 

50-60 % такого ринку, але розвиток мають і інші сегменти [142]. На наш погляд, для 

того, щоб зробити висновок про збалансованість чи незбалансованість портфеля 

страхового ринку, потрібно підходити з позицій співвідношення більш прибуткових 

та менш прибуткових видів страхування, а також більш та менш збиткових. На 

найбільш збиткові види страхування припадає не більше половини ринку, тобто 

вони балансуються з іншою половиною менш збиткових видів. В цілому ситуація 

щодо структури портфеля на ринку непогана, можна навіть констатувати, що він є 

більш-менш збалансованим. Звичайно, є й проблеми, насамперед, пов’язані з 

низькою часткою таких соціально значущих видів страхування, як страхування 

життя, медичне страхування, страхування від нещасних випадків. 

У попередніх розділах ми розглядали запропонований нами мультиплікатор 

«вартість/валові страхові премії» і прийшли до висновку, що його цільове значення 

потребує коригування для того, щоб врахувати реальну ситуацію з відображенням 

вартості страхових компаній в Україні. На наш погляд, його значення потребує не 

збільшення, а, навпаки, зменшення. Так, за угодою купівлі-продажу у 2018 р. АХА 

Страхування буда продана за 268,77 млн грн, а обсяг валових премій зібраних нею у 

цьому році – 1891,48, тобто значення мультиплікатора становить 0,14. 

Аналіз інших угод купівлі-продажу, за якими відома інформація про об’єкт 

продажу і які мали місце у другій половині 2000-х рр., коли спостерігався бум таких 

операцій і підвищення попиту з боку іноземних інвесторів, показав такі значення 

мультиплікатора [107, с. 215]: Страхова група «Гарант» (1,51), НАСК «Оранта» 

(0,84), ВАТ «Кредо-Класик» (0,38), ВАТ «Скайд-Вест» (1,16), ВАТ «Укрінмедстрах» 

(1,51), ВАТ «Остра-Київ» (0,46), ВАТ «Еталон-Життя» (3,00), СК «Українська 

страхова група» (1,57). Отже, діапазон значень був дуже широкий 0,38 – 3,00. Він 

був характерним для того періоду часу, коли попит на компанії перевищував їх 

пропонування, тому цей діапазон не можна вважати цільовим, він показує 
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максимально можливі значення. На сучасному етапі такого буму зацікавленості з 

боку інвесторів немає і в найближчій перспективі не буде. Щодо французької 

«АХА», то вони декілька років шукали інвестора, якому можна було б продати 

флагмана вітчизняного страхового ринку. Це могло призвести до пошуку певного 

консенсусу й погодження на дещо меншу ціну, ніж та, за якою можна було б 

продати «АХА Страхування» при інших умовах. Також за нашими розрахунками 

EVA цієї компанії протягом 2016-2018 рр. зменшувалася (у 2016 р. – -407,62 млн 

грн, у 2017 р. – -373,38 млн грн, у 2016 р. – -199,92 млн грн) (див. табл. 2.6), на що 

вплинули низькі значення ROCE та високі WACC. З такого погляду, значення 

мультиплікатора 0,14 можна вважати нижньою межою нашого цільового діапазону. 

Розрахунки, здійснені на основі даних найбільших страхових компаній світу, 

що входять до сиску Forbes Global 2000, за останні роки показали чітку тенденцію 

до збереження середнього діапазону співвідношення вартості компанії до величини 

її страхового портфеля на рівні 0,85 - 1,15. 

На рис. 4.10 можна наочно побачити дуже щільний зв’язок між нашими 

показниками. Їх значення не співпадають повністю, але можна простежити спільний 

напрям динаміки: більшому обсягу продажів відповідає більше значення ринкової 

вартості. Варто відзначити певні коливання вартості навколо прямої обсягу 

продажів, що свідчить про вплив на неї також інших факторів. 

Щоб підвердити взаємозв’язок цих двох величин проведемо кореляційний 

аналіз за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона  та коефіцієнта кореляції 

рангу Спірмена . Даними для розрахунку візьмемо показники обсягу продажів 

(величина страхового портфеля) та ринкової вартості всіх страхових компаній, що 

входять до списку Forbes Global 2000 (Додаток Є). Для більшої наглядності 

паралельно проведемо аналіз ще двох пар показників величини прибутку й ринкової 

вартості та обсягу активів й ринкової вартості. Кількість таких компаній з даними 

або величина вибірки, що досліджується, становить 97. Результати проведеного 

кореляційного аналізу представлено у табл. 4.6. 
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Рис. 4.10. Обсяг продажів (величина страхового портфеля) та ринкова 

вартість найбільших страхових компаній світу у 2018 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [402] 

Коефіцієнт кореляції =0,77 свідчить про високу щільність зв’язку між 

ринковою вартістю страхової компанії та обсягом продажів (величиною страхового 

портфеля), оскільки 0,75 < 0,77 < 1. Коефіцієнт детермінації = 60 % показує, що 

60 % варіації (коливань) результативної ознаки – ринкової вартості страхової 

компанії на 60 % обумовлено варіацією незалежної (вакторної) ознаки – обсягом 

продажів (величиною страхового портфеля) і 40 % варіації вартості залежить від 

варіації факторів, що не включені в регресійну модель. 

Коефіцієнт кореляції =0,87 свідчить про високу щільність зв’язку між 

ринковою вартістю страхової компанії та величиною прибутку, оскільки 0,75 < 0,87 

< 1. Коефіцієнт детермінації = 75 % показує, що 75 % варіації (коливань) 

результативної ознаки – ринкової вартості страхової компанії на 75 % обумовлено 

варіацією незалежної (вакторної) ознаки – величиною прибутку і лише 25 % варіації 

вартості залежить від варіації факторів, що не включені в регресійну модель. 
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Таблиця 4.6 

Визначення ступеня кореляції між показниками діяльності страхових 

компаній 

Показники 

Коефіцієнти кореляції 

Коефіцієнт кореляції 

Пірсона  
Коефіцієнт кореляції 

рангу Спірмена  

  

Обсяг продажів ( ) 
0,77 0,75 

Ринкова вартість ( ) 

Величина прибутку ( ) 
0,87 0,80 

Ринкова вартість ( ) 

Обсяг активів ( ) 
0,50 0,61 

Ринкова вартість ( ) 

Джерело: розраховано автором 

Коефіцієнт кореляції =0,50 свідчить про середню щільність зв’язку між 

ринковою вартістю страхової компанії та обсягом активів, оскільки 0,30 < 0,50 < 

0,75. Коефіцієнт детермінації = 25 % показує, що 25 % варіації (коливань) 

результативної ознаки – ринкової вартості страхової компанії лише на 25 % 

обумовлено варіацією незалежної (вакторної) ознаки – обсягом активів і 75 % 

варіації вартості залежить від варіації факторів, що не включені в регресійну 

модель. 

Коефіцієнти кореляції рангу Спірмена показують приблизно аналогічну 

залежність показників, що досліджуються. Для оцінки значущості отриманого 

результату скористаємося -розподілом Ст’юдента. Оскільки фактичне значення -

критерію Ст’юдента перевищує критичне , тобто (10,97 > 2,87), нуль-

гіпотеза про відсутність кореляції відхиляється на рівні 0,01. Чисельне значення 

коефіцієнту кореляції =0,75 свідчить про суттєвий (високий) прямий зв’язок між 

ринковою вартістю страхової компанії та обсягом продажів (величиною страхового 

портфеля) на рівні 99 %. 
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При проведенні кореляційного аналізу виявлено високий і прямолінійний 

зв’язок між між ринковою вартістю страхової компанії та обсягом продажів 

(величиною страхового портфеля), що дозволяє встановити рівняння регресії. 

Обчислимо визначники: 

 

 

 

Визначимо коефіцієнти регресії: 

              =0,7867 

За отриманими коефіцієнтами записуємо рівняння прямої, яке відображає 

кореляційну залежність між ознаками: 

 

Значимість коефіцієнтів регресії перевіримо за допомогою -критерію 

Ст’юдента. Фактичні значення -критерію визначають за такими формулами: 

а:  

b: =11,82 

За допомогою функції Microsoft Excel «СТЬЮДРАСПОБР» за числом 

ступенів свободи знаходимо критичне значення -критерію Ст’юдента: . 

Оскільки фактичні значення -критерію Ст’юдента перевищують критичне значення 

(0,50 > 0,06; 11,82 > 0,06), можна зробити висновок, що обчислені коефіцієнти 

регресії прямої є значимими на рівні ймовірності 95 %. 
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Результати наших розрахунків представимо на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Взаємозв’язок між обсягом продажів (величиною страхового 

портфеля) та ринковою вартістю найбільших страхових компаній світу у 2018 

р. 

Джерело: побудовано автором 

На рис. 4.11 кожна точка відображає співвідношення між обсягом продажів та 

ринковою вартістю страхової компанії. Таких компаній для аналізу було взято 97. 

Рівняння нашої прямої відображає кореляційну залежність між взятими ознаками. 

Це підтверджує зроблені нами вище висновки. Також варто відзначити, що декілька 

точок або компаній за своїм співвідношенням знаходяться далі за переважну 

більшість компаній, що свідчить про вплив на них інших факторів. 

Оскільки коефіцієнт детермінації показує, що лише 60 % величини ринкової 

вартості страхової компанії можна пояснити також на 60 % змінами величини 

страхового портфеля, то, на наш погляд, добуток цих значень дасть нам можливість 

визначити оптимальний розмір мультиплікатора «вартість/валові страхові премії» на 

рівні 0,36. Значення цього показника розраховано на основі даних страхових 
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компаній, які представляють різні провідні країни світу. Відповідно це значення 

враховує тенденції розвитку світового страхового ринку в цілому, а також частково 

особливості розвитку регіональних ринків світу. Звичайно, що це значення 

безпосередньо не можна застосувати до наших компаній. Через недостатню 

розвиненість вітчизняного страхового ринку у нас ще не склався настільки щільний 

взаємозв’язок між отриманими страховими преміями та ринковою вартістю 

компаній. Тим паче, що у нас немає розвиненого фондового ринку, який би визначав 

цю ринкову вартість. Через високу вартість залучення капіталу та низьку його 

рентабельність збільшення надходжень страхових премій не завжди призводить до 

адекватного зростання вартості компанії або взагалі до нього не призводить. 

Враховуючи всі ці застереження, ми пропонуємо для вітчизняних страхових 

компаній застосовувати значення вищезазначеного мультиплікатора у 1,5 рази 

меншим, тобто на рівні 0,24. У табл. 4.7 здійснено розрахунок вартості вітчизняних 

страхових компаній на основі виведеного нами значення мультиплікатора, а також 

на основі рівняння прямої, побудованого вище. 

Таблиця 4.7 

Розрахунок вартості компанії на основі величини страхового портфеля, 

млн. грн. 

Страхова 

компанія 

Обсяг валових страхових 

премій 

Ринкова вартість на основі 

рівняння прямої 

Вартість на основі 

мультиплікатора 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

УНІКА 1064,12 1702,91 2041,62 838,46 1341,00 1607,46 255,39 408,70 489,99 

АХА 

Страхування 
1400,43 1678,70 1891,48 1103,04 1321,96 1489,35 336,10 402,89 453,96 

Арсенал 

Страхування 
1211,26 1583,89 1886,71 954,22 1247,37 1485,60 290,70 380,13 452,81 

ПЗУ Україна 1120,36 1287,80 1516,95 882,71 1014,43 1194,71 268,89 309,07 364,07 

СГ ТАС 763,24 1023,86 1387,75 601,76 806,79 1093,06 183,18 245,73 333,06 

ІНГО Україна 903,45 1064,47 1213,99 712,06 838,74 956,36 216,83 255,47 291,36 

АСКА 603,75 644,69 1000,80 476,29 508,50 788,65 144,90 154,73 240,19 

Українська 

страхова група 
745,94 817,28 951,80 588,16 644,28 750,10 179,03 196,15 228,43 

Універсальна 501,72 648,29 826,33 396,03 511,33 651,39 120,41 155,59 198,32 

Княжа 434,88 497,84 600,69 343,44 392,98 473,88 104,37 119,48 144,17 

Джерело: розраховано автором 

З аналізу показників вартості у табл. 4.7 можна зробити висновок про 

важливість врахування обох підходів до розрахунку вартості страхової компанії. 

Значення ринкової вартості, розраховане на основі виведеного рівняння прямої, є 
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більшим у 3,3 рази за значення вартості, визначене на основі запропонованого нами 

мультиплікатора. Фактично це й буде та різниця у вартості, яка на на сучасному 

етапі існує між вітчизняними та іноземними страховими компаніями. Перше 

значення вартості є максимальною величиною, яка б могла бути запропонованою за 

купівлю компанії на розвинутому страховому ринку, а друге значення – це 

мінімальна ціна, яка може бути запропонована на вітчизняному страховому ринку. 

Позитивною тенденцією можна визначити те, що компанії потійно нарощують 

обсяги отриманих страхових премій, що збільшує їх вартість. Так, за три роки 

найбільше зросла вартість компаній УНІКА та СГ ТАС на 91,86 % та 81,82 % 

відповідно, а найменше – УСГ й ІНГО Україна на 27,60 % та 34,37 % відповідно. 

Також варто відзначити, що, за нашими розрахунками, вартість компанії АХА 

Страхування у 2018 р. мала становити 453,96 млн грн, тоді як фактично вона була 

продана за 268,77 млн грн, тобто більше, ніж у 1,6 рази дешевше. Це підтверджує 

тезу про те, що величина страхового портфеля є дуже важливою при визначенні 

вартості страхової компанії, але не єдиною. Потрібно враховувати й інші фактори 

вартості, що сприяють її кінцевому зростанню. Тим паче вище ми вже робили 

висновок, що вітчизняні страхові компанії, й АХА Страхування не виняток, не 

створюють додаткову вартість для своїх власників. Вони залучають капітал, 

неефективно ним управляючи, та отримують збитки від операційної та інвестиційної 

діяльності. Тобто збільшення обсягів отриманих премій веде до зростання капіталу 

у вигляді страхових резервів, але воно не трансформується у додану вартість через 

значну його витратність та нерентабельність. 

Окрім величини страхового портфеля, на наш погляд, важливою для 

створення додаткової вартості компанії є також його структура. Проаналізувавши 

вище портфель ринку в цілому, перейдемо до аналізу структури портфелів окремих 

страхових компаній (Додаток Й). Переважна більшість зроблених вище висновків 

підкріплюється результатами аналізу структури страхових портфелів цих страхових 

компаній (табл. 4.8). 

Страхова компаній УНІКА протягом трьох років зменшила частку 

австрахування у портфелі з 62 до 45 %, наростила частку страхування майна з 6 до 
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13 %, медичного страхування – з 16 до 19 % та диверсифікувала портфель, 

збільшивши частку інших видів страхування з 12 до 18 %. Структура стала більш 

диверсифікованою та збалансованою, незважаючи на все ще значну частку 

автострахування. EVA протягом цих років залишалася від’ємною, причому її 

значення поступово збільшувалося, досягнувши -212,43 млн грн у 2018 р. Тоді як 

величина портфеля зростала і вартість, розрахована на його основі, також, 

збільшившись з 255,39 млн грн у 2016 р.до 489,99 млн грн у 2018 р. 

Таблиця 4.8 

Структура портфелів вітчизняних страхових компаній 

протягом 2016-2018 рр. 

Показники УНІКА 
ПЗУ 

Україна 

АХА 

Страхування 

Українська 

страхова 

група 

Княжа 

2016 

С
тр

у
ту

р
а 

ст
р

ах
о

в
о

го
 

п
о

р
тф

ел
я
, 

%
 

Автострахування 62 42 71 68 83 

Страхування майна 6 11 10 5 0 

Страхування вантажів та 

багажу 
2 2 1 2 1 

Медичне страхування 16 11 13 12 4 

Страхування від нещасних 

випадків 
2 3 0 1 1 

Інші види страхування 12 31 5 12 11 

EVA, млн грн -130,65 -114,84 -326,96 9,71 -55,10 

Вартість на основі мультиплікатора, 

млн грн 
255,39 268,89 336,10 179,03 104,37 

2017 

С
тр

у
ту

р
а 

ст
р

ах
о

в
о

го
 

п
о

р
тф

ел
я
, 

%
 

Автострахування 45 45 69 67 82 

Страхування майна 18 11 13 5 0 

Страхування вантажів та 

багажу 
2 2 1 2 1 

Медичне страхування 13 12 12 12 4 

Страхування від нещасних 

випадків 
2 3 0 1 1 

Інші види страхування 20 27 5 13 12 

EVA, млн грн -158,15 -152,91 -300,32 326,65 -89,22 

Вартість на основі мультиплікатора, 

млн грн 
408,70 309,07 402,89 196,15 119,48 

2018 

С
тр

у
ту

р
а 

ст
р

ах
о

в
о

го
 

п
о

р
тф

ел
я
, 

%
 

Автострахування 45 44 67 63 76 

Страхування майна 13 11 14 5 0 

Страхування вантажів та 

багажу 
2 2 1 3 0 

Медичне страхування 19 9 12 14 7 

Страхування від нещасних 

випадків 
3 4 0 1 1 

Інші види страхування 18 30 6 14 16 

EVA, млн грн -212,43 -151,61 -132,31 -100,83 -119,02 

Вартість на основі мультиплікатора, 

млн грн 
489,99 364,07 453,96 228,43 144,17 

Джерело: розраховано автором 
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ПЗУ Україна протягом 2016-2018 рр. фактично підтримувала структуру свого 

портфеля стабільною, проте варто відзначити, що серед усіх компаній у неї питома 

вага інших видів страхування є найбільшою на рівні 30 %. За рахунок цього, а також 

утримання частки автострахування на рівні, не більшому за 45 %, компанія має 

доволі диверсифікований портфель. EVA компанією не створювалася, обсяги премій 

зростали і вартість також, досягнувши 364,07 млн грн у 2018 р. 

Інші три компанії мають найбільші частки автострахування в структурі своїх 

портфелів, які вони особливо й не зменшували протягом 2016-2018 рр. Ці найбільш 

збиткові види страхування майже нічим не балансувалися в структурі портфелів: 

частка страхування майна значною є лише у АХА Страхування (14 %), у інших 

компаній вона становила – 5 % і 0 % відповідно; частка інших видів страхування є 

суттєвою лише у компаній УСГ та Княжа; частка медичного страхування більше 10 

% є у АХА Страхування та УСГ. Незважаючи на таку структуру портфеля, УСГ 

протягом 2016-2017 рр. створювала додану вартість для своїх власників на відміну 

від інших компанії, які її знищували. Крім цього, АХА Страхування, маючи гіршу 

структуру портфеля, ніж ПЗУ Україна, більшими темпами нарощувала обсяги своєї 

діяльності, що призвело до вищих значень її вартості. 

Аналіз структури страхових портфелів з прив’язкою до вартісних показників 

показав, що прямої залежності між ними немає, принаймні в короткостроковому 

періоді. Наявність більш диверсифікованої та збалансованої структури портфеля не 

гарантує створення доданої вартості, але впливає на збільшення обсягів діяльності 

та величину вартості компанії, визначену на її основі. У довгостроковому періоді це 

призведе також до зростання капіталу у вигляді страхових резервів. Як ми 

визначали у передніх підрозділах, збільшення капіталу при зниженні вартості його 

залучення буде створювати додану економічну вартість. 

На основі проведеного детального аналізу можна сформулювати декілька 

висновків. По-перше, величина страхового портфеля безпосередньо визначає 

вартість страхової компанії як у короткостроковому, так і в довгостроковому 

періоді. Збільшення страхових премій при оптимізації витрат на їх залучення сприяє 

підвищенню прибутковості діяльності компанії та рентабельності вкладеного 
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капіталу. По-друге, структура портфеля, а також його якісні показники, відіграють 

свою роль у створенні доданої вартості лише у довгостроковому періоді. 

Диверсифікованість страхового портфеля, досягнення заданої величини його 

прибутковості або мінімізації збитковості проявляються з часом через декілька 

років. Спочатку покращуються андерайтингові та технічні результати, потім 

операційні і лише після цього – фінансові. Часовий лаг може становити від двох до 

трьох років. 

Ми вже відзначали, що від величини, структури, диверсифікованості та якості 

страхового портфеля залежить вартість самого страховика. Фактично можна 

стверджувати, що страховий портфель – це головний актив будь-якої страхової 

компанії, її ядро, її квінтесенція вартості як страхової компанії. Адже для інвесторів 

страховик цікавий в першу чергу як компанія, що має певний страховий портфель 

(певну сукупність договорів страхування, певну сукупність об’єктів страхування і, 

найголовніше, певну сукупність страхувальників, що приносять надходження у 

вигляді страхових премій), а в другу – як власник певних оборотних або 

необоротних активів. Відповідно, чим більший страховий портфель має компанія, 

тим більшою буде її вартість. Отже, можна сформулювати одне з основних завдань 

вартісного підходу у страховому бізнесі – це постійне нарощення величини 

страхового портфеля. Розглядаючи специфіку управління страховим портфелем, ми 

стверджували, що величина портфеля не може бути самоціллю в довгостроковому 

періоді. Якщо топ-менеджмент страхової компанії буде прагнути до збільшення 

тільки величини страхового портфеля, що може шкодити його якісним 

характеристикам, то в короткостроковому періоді – це призведе до зростання 

вартості страховика, а в довгостроковому – може призвести до невиконання взятих 

на себе страхових зобов’язань і, навіть, до його банкрутства. Отже, основним 

завданням топ-менеджменту страховика на довгострокову перспективу має бути 

постійне нарощення кількісних показників страхового портфеля з одночасним 

покращенням його якісних характеристик. Проте отримання якомога більшого 

обсягу премій не повинно бути самоціллю менеджменту. Керівництво компанії 

повинно налагодити ефективну систему продажів страхових послуг, що і буде в 
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майбутньому генерувати надходження від операційної діяльності страховика, а 

значить – збільшувати його вартість. 

Продаж страхових послуг – це останній етап маркетингових заходів, який 

демонструє результативність здійснення попередніх заходів [316, с. 168]. Даний 

етап є одним з найважливіших, оскільки від ефективної організації системи продажу 

залежить обсяг зібраних страхових премій, а, отже, величина майбутнього прибутку, 

яку зможе отримати страховик. Створення ефективної системи продажу страхових 

послуг багато в чому визначає успіх страхової компанії на ринку, тобто збільшує її 

вартість. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних вчених вживають поняття «продаж 

страхових послуг» або «система продажу страхових послуг». На нашу думку, більш 

доцільним є вживання останнього, оскільки слово «система» підкреслює, що за 

продажами розміщується упорядкована організаційна структура різних каналів, 

через які реалізуються страхові послуги. Проте окремі дослідники вживають інші 

поняття. Зокрема, О.М. Зубець [149, с. 147] використовує для позначення системи 

продажу поняття «система збуту страхової продукції», вважаючи її основною 

частиною організаційної структури більшості сучасних компаній. Пояснює він це 

тим, що найскладнішим є продаж страхової послуги, а спілкування з клієнтом щодо 

укладення договору страхування є прерогативою саме системи збуту страхової 

продукції. На нашу думку, хоча це поняття більше відповідає термінології 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, воно не зовсім відображає 

специфіку страхової діяльності. Не коректно застосовувати до страхових послуг 

слово «продукція», а до їх продажів, які зводяться до спілкування з клієнтом та 

переконання його в необхідності їх придбання, – слова «збут». 

Ми погоджуємося з думкою О.М. Зубця, що основним принципом ефективної 

організаційної побудови страхової компанії є її максимальна орієнтація на кінцевий 

результат – задоволеність клієнтів ціною та якістю страхового обслуговування [149, 

с. 147]. Отже, побудова ефективної системи продажу страхових послуг є одним з 

найголовніших бізнес-процесів страховика. Підрозділи, що займаються організацією 

продажу страхових послуг, є «первинними», тоді як інші підрозділи: бухгалтерія, 
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юридичний, інвестиційний тощо – повинні виконувати функцію їхнього супроводу 

та забезпечення. 

На обсяг продажу страхових послуг впливають наступні фактори: 

 якість та доступність страхової послуги для клієнта; 

 якість обслуговування страхувальників; 

 ступінь зацікавленості менеджерів з продажу, страхових посередників в 

кінцевому результаті своєї роботи; 

 платоспроможність потенційних страхувальників; 

 рівень конкуренції на відповідному сегменті страхового ринку тощо. 

Більшість з цих факторів визначаються налагодженою системою каналів 

продажу страхових послуг. Такий канал організує рух страхових послуг від 

страхової компанії до страхувальників. Учасники каналу виконують ряд ключових 

функцій: 

 інформаційну (збирання інформації, проведення маркетингових 

досліджень, а також розповсюдження результатів досліджень, необхідних для 

створення планів та здійснення продажу); 

 просування товарів (розробка та розповсюдження рекламної інформації 

про послуги, що пропонуються); 

 встановлення контактів (пошук потенційних споживачів та налагодження 

контакту з ними); 

 проведення переговорів (узгодження умов страхування та ціни для 

подальшого укладання договору). 

Підсумовуючи погляди різних вчених на проблему виділення різних каналів 

продажу страхових послуг, можна дійти висновку, що всі вони в різній мірі можуть 

використовуватися страховиками залежно від специфіки страхових послуг. 

Загалом можна виділити наступні канали реалізації страхових послуг: прямий 

(безпосередній), за допомогою страхових посередників, за допомогою об’єднань 

страховиків та через альтернативні мережі розповсюдження. 
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Прямий (безпосередній) продаж страхових послуг здійснюється через 

головний офіс або через відокремлені підрозділи страхової компанії (філії, дирекції) 

штатними працівниками під контролем менеджерів зі страхування. Необхідною 

умовою застосування цього каналу для забезпечення територіального охоплення 

страхового поля має бути наявність широкої мережі пунктів продажу. Страхова 

компанія повинна прагнути до постійного розширення своєї мережі філій, дирекцій, 

представництв у різних регіонах країни для того, щоб бути ближчою до потенційних 

страхувальників. Цей канал реалізації вважається недостатньо ефективним через 

його витратність [314, с. 31]. Потрібно витрачати значні кошти на відкриття та 

утримання великої кількості відокремлених підрозділів, які не завжди є 

самоокупними. Це веде до необґрунтованого зростання частки витрат на ведення 

справи у структурі цін на страхові послуги. Крім цього, слід зазначити, що цей 

канал охоплює в основному лише активних споживачів, які самостійно цікавляться 

страхуванням і обирають страхові послуги та страховиків. В Україні метод прямого 

продажу є наразі переважаючим. Цим пояснюється значна частка витрат на ведення 

справи в структурі страхових тарифів. 

У межах цього каналу поширюються нові форми продажу страхових послуг: 

 telemarketing (телефонний маркетинг та близькі до нього факс-маркетинг, 

SMS-повідомлення, використання телефонного автовідповідача); 

 direct mail advertising (поштою, коли у поштову скриньку вкладаються 

безкоштовні листівки або конверти із примірниками договорів страхування, 

заповнивши та відіславши які, страхувальник може застрахуватися без зайвого 

клопоту);  

 coupon advertisement (реклама у пресі з відривним купоном; цей купон 

страхувальник власноруч вирізає, заповнює і, сповістивши про це страховика та 

сплативши страхову премію, вважається застрахованим); 

 electronic servis (електронне обслуговування за допомогою Інтернету) [107, 

с. 116]. 

Використання нових форм продажу дає значну економію і є досить вигідним 

для страховика. Але слід пам’ятати, що вони придатні лише для продажу 
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стандартизованих страхових продуктів (полісів страхування цивільної 

відповідальності автовласників, медичного страхування, страхування домашнього 

майна тощо). 

Продаж через страхових посередників (агентів та брокерів). Страхові 

посередники відіграють важливу роль у просуванні страхових продуктів «страховик 

– страхувальник», у консультаційному супроводі на етапах укладання, виконання, 

модифікації та припинення договору страхування [238, с. 157]. Цей канал є більш 

ефективним, оскільки підвищується оперативність укладення договорів страхування 

без відчутних додаткових витрат. Посередники дають змогу забезпечити широке 

територіальне охоплення страхового поля, географічно наблизити страхувальника 

до страховика. Цей канал є набагато дешевшим за попередній. В країні з такою 

площею як Україна, дуже важко досягти «присутності» страховика на всій території 

за умов використання можливостей тільки прямого продажу. З економічної точки 

зору широка мережа філій не може бути достатньо рентабельною, оскільки їх 

утримання обходиться страховикові дуже дорого. Послуги посередників обходяться 

значно дешевше, незважаючи на необхідність виплати їм комісійних [314, с. 32]. 

Використання послуг страхових посередників дозволяє страховику підвищувати 

свою конкурентноспроможність, оскільки дає змогу користуватися цінною 

інформацією «з перших рук», що її надають страхові посередники стосовно потреб 

страхувальників. До недоліків цього каналу слід віднести можливість страхових 

агентів працювати на декількох страховиків і пропонувати клієнту послуги тієї 

компанії, яка платить більшу комісійну винагороду за конкретну страхову послугу, а 

також можливість формування мережевого або багаторівневого маркетингу, який 

себе дискредитував гучними скандалами. 

В Україні використання послуг страхових посередників наразі є досить 

обмеженим, особливо це стосується послуг страхових брокерів. Однією із причин є 

недостатня розвиненість ринку страхових послуг взагалі і ринку страхових послуг 

для фізичних осіб зокрема [107, с. 115]. У подальшому роль посередників на 

страховому ринку має зростати. 
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У процесі реалізації страхових послуг через об’єднання страховиків (пули, 

бюро, консорціуми) фахівці-маркетологи мають враховувати притаманні недоліки 

цього каналу. Мається на увазі, що об’єднання страховиків працюють здебільшого 

за відносно низькими тарифами і вплинути на їх підвищення страховик не може. 

Крім того, при реалізації через цей канал спостерігаються значні накладні витрати. 

Реалізація страхових послуг через альтернативні канали розповсюдження 

представляє собою канал продажу страхових послуг за допомогою нестрахових 

організацій, які разом зі своїми послугами продають ще й страхові. Це банки, 

відділення зв’язку, туристичні фірми, агенції нерухомості, автосалони, станції 

технічного обслуговування автомобілів тощо. 

Таке співробітництво, оформлене у вигляді агентських угод, вигідне для трьох 

сторін: страховик забезпечує продаж страхових послуг, агент отримує комісійну 

винагороду від реалізації страхових полісів та доповнює власний продукт за рахунок 

страхової складової, клієнт отримує можливість придбати все необхідне в одному 

місці, економлячи при цьому не тільки час, але й гроші. 

Але, звичайно, цей метод має і ряд недоліків. По-перше, за допомогою 

альтернативних мереж продажу можна реалізовувати лише поліси за масовими, 

стандартними видами страхування, які не потребують спеціалізованого 

андерайтингу. По-друге, професійний рівень таких посередників набагато нижчий за 

рівень кваліфікованих страхових агентів або працівників брокера. 

Вибір тієї чи іншої системи (для конкретного ринку або продукту) 

визначається її властивостями. До них відноситься ціна утримання мережі продаж, 

потенціал продаж (можливий ринок), ті послуги, які може система надати 

страхувальнику. 

Страхові компанії, як правило, використовують комбінацію різних каналів 

продажу з метою збалансування переваг та недоліків кожного. Наприклад, для 

продажу послуг з автострахування можуть використовуватися як метод прямого 

продажу, так і продажу із залученням страхових посередників і альтернативних 

каналів. 
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Сучасна ефективна система збуту страхових послуг повина бути чітко 

орієнтована на певні групи споживачів і найбільш ефективні канали доступу до них 

[149, с. 150]. 

Вибір страховиком тих чи інших каналів для просування своїх послуг на 

ринку визначається такими основними чинниками: 

 структурою страхового портфеля страховика; 

 рівнем розвитку страхового ринку; 

 ступенем територіальної розгалуженості страхової організації; 

 іміджем страхової компанії, її історією, культурою, традиціями; 

 правовим середовищем, у якому здійснюється страхова діяльність; 

 стратегією страхової компанії (тобто заходами, які має вжити страховик 

для досягнення своїх цілей); 

 витратами на запровадження даного каналу продажу, оцінкою його 

ефективності і перспективами застосування в майбутньому; 

 якісними характеристиками самої страхової послуги [314, с. 34]. 

Поєднання уподобань страховика і страхувальника у виборі каналу 

просування страхових послуг дає страховику додаткові конкурентні переваги. Отже, 

створюючи певні канали просування, страховик обов’язково має орієнтуватися на 

ступінь зручності цих каналів для використання майбутніми споживачами. 

Для того, щоб канали працювали найкращим чином, необхідно здійснювати 

постійну мотивацію їхніх учасників. Страхова компанія має реалізовувати свої 

послуги не тільки через цих учасників, але і їм також. Західні економісти вважають, 

що першими споживачами тих чи інших послуг компанії є учасники різних каналів 

розподілу. Це і штатний персонал, який займається продажем страхових продуктів, і 

страхові агенти, і працівники страхових брокерів, об’єднань страховиків, 

альтернативних мереж розповсюдження. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що страховий портфель є головним 

драйвером зростання вартості страхової компанії. Зв’язок між ним та вартістю є 

прямолінійним та щільним, про що свідчать результати кореляційно-регресійного 
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аналізу. Зростання його величини веде до зростання вартості всієї компанії. 

Обґрунтовано значення запропонованого нами мультиплікатора «вартість/валові 

страхові премії» на рівні 0,36 для провідних компаній світу та 0,24 для вітчизняних 

страхових компаній. Це дало можливість визначити вартість страхових компаній на 

його основі. Управління страховим портфелем повинно бути невід’ємною 

складовою загальної системи управління страховою компанією. Керівництво має 

зосереджувати свою увагу на розробленні окремої складової загальної політики – 

політики управління страховим портфелем. Якщо в основі управління портфелем 

буде постійне нарощення вартості страхового портфеля, то це дасть змогу 

менеджменту покращити і основний показник діяльності компанії, і збільшити інші 

фінансові та нефінансові показники, і досягти балансування інтересів всіх 

зацікавлених осіб. На макрорівні нарощення страхових портфелів страховиками 

призведе до збільшення залученого капіталу, який буде в їхньому розпорядженні, та 

до зростання їхніх інвестиційних можливостей. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Доведено необхідність класифікації видів ризиків страхової компанії за 

рахунок виділення, додатково до існуючих, такої класифікаційної ознаки як 

інструментарій управління (ризики внутрішнього й зовнішнього середовища, 

страхові ризики й ризики, пов’язані зі страховою діяльністю). Це дозволило 

систематизувати множину ризиків, врахувати їх специфіку та обґрунтувати з точки 

зору вартісно-орієнтованого управління методи впливу на останню групу ризиків: 

трансформація (здійснення правових і фінансових превентивних заходів), трансфер 

(передача ризиків у перестрахування або розподіл на етапі їх оцінювання в межах 

страхового або перестрахового пулу) та фінансування (формування страхових та 

вільних резервів, створення інших елементів власного капіталу). 

2. Для ідентифікації сукупності ризиків, пов’язаних з діяльністю страховика, 

та більш коректного відображення мети їх управління запропоновано дефініцію 

«відбір ризиків», який здійснюється для формування збалансованого страхового 
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портфеля та прирощення величини й вартості залученого капіталу. Оскільки в 

страховій діяльності виокремлюється певний страховий цикл, пов’язаний зі строком 

дії договорів страхування, то потрібно прагнути перевищення нетто-премій за 

новоукладеними договорами над нетто-преміями за договорами, строк дії яких 

закінчився. Процес відбору ризиків складається з трьох етапів: ідентифікації, 

оцінювання та контролю за ними. 

3. Тарифна політика, як цілеспрямована діяльність страховика з формування 

та постійного удосконалення тарифікаційної системи, а також її безпосереднього 

використання для визначення страхових тарифів при укладанні договорів 

страхування з метою постійного підвищення вартості страхової компанії, повинна 

включати: формування детальної та ефективної тарифікаційної системи; постійне 

вдосконалення тарифікаційної системи залежно від змін, що відбуваються у 

статистичних сукупностях, за якими здійснюються спостереження (в розрізі 

окремих видів страхування); розрахунок кінцевих страхових тарифів залежно від 

індивідуальних характеристик об’єкта страхування при укладанні договорів 

страхування. 

4. Тарифна політика повинна бути спрямована на забезпечення 

беззбитковості страхових продуктів компанії в довгостроковому періоді, 

встановлення кожному ризику, що приймається на страхування, справедливої ціни, 

перевищення доходів компанії над витратами, забезпечення фінансової стійкості та 

рентабельності діяльності страховика. Все це можна об’єднати єдиною кінцевою 

метою – формуванням і постійним підвищенням вартості компанії. Кожна страхова 

компанія повинна формувати власну тарифну політику як елемент загальної 

політики її управління, яка повинна бути спрямована на підвищення вартості 

страховика 

5. Обґрунтовано, що збалансований страховий портфель – це певна наукова 

абстракція, адже сформувати повністю збалансований портфель не можливо. 

Потрібно ставити за мету не формування збалансованого страхового портфеля, а – 

управління ним з метою досягнення поставлених керівництвом цілей. Такими 

цілями можуть бути формування диверсифікованого, прибуткового або ризикового 
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(збиткового) страхового портфеля. Їх можна однозначно сформулювати, дати їм 

кількісну характеристику, здійснити контроль за їх виконанням, а також визначити 

час, протягом якого їх потрібно досягти. 

6. Процес управління страховим портфелем включає в себе 5 великих етапів 

(розроблення моделі страхового портфеля, тарифікація, андерайтинг, управління 

перестрахувальними операціями, контроль за виконаням поставлених цілей та 

досягненням запланованої моделі страхового портфеля), які фактично охоплюють 

левову частку операційної діяльності страховиків. Політика в сфері управління 

страховим портфелем повинна узгоджуватися, а в деяких випадках і включати в себе 

маркетингову політику, тарифну, андерайтерську, політику в сфері урегулювання 

страхових претензій тощо. 

7. Доведено, що страховий портфель є головним активом будь-якої 

страхової компанії, її ядром, її квінтесенцією вартості як страхової компанії. Адже 

для інвесторів страховик цікавий в першу чергу як компанія, що має певний 

страховий портфель (певну сукупність договорів страхування, певну сукупність 

об’єктів страхування і, найголовніше, певну сукупність страхувальників, що 

приносять надходження у вигляді страхових премій), а в другу – як власник певних 

оборотних або необоротних активів. Відповідно, чим більший страховий портфель 

має компанія, тим більшою буде її вартість. Можна сформулювати одне з основних 

завдань вартісного підходу у страховому бізнесі – це постійне нарощення кількісних 

показників страхового портфеля з одночасним покращенням його якісних 

характеристик. 

8. Продаж страхових послуг – це останній етап маркетингових заходів, який 

демонструє результативність здійснення попередніх заходів. Даний етап є одним з 

найважливіших, оскільки від ефективної організації системи продажу залежить 

обсяг зібраних страхових премій, а, отже, величина майбутнього прибутку, яку 

зможе отримати страховик. Створення ефективної системи продажу страхових 

послуг багато в чому визначає успіх страхової компанії на ринку, тобто збільшує її 

вартість. 
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9. Можна виділити наступні канали реалізації страхових послуг: прямий 

(безпосередній), за допомогою страхових посередників, за допомогою об’єднань 

страховиків та через альтернативні мережі розповсюдження. Вибір тієї чи іншої 

системи (для конкретного ринку або продукту) визначається її властивостями. До 

них відноситься ціна утримання мережі продажів, потенціал продажів (можливий 

ринок), ті послуги, які може система надати страхувальнику. Страхові компанії, як 

правило, використовують комбінацію різних каналів продажу з метою 

збалансування переваг та недоліків кожного. Ефективна система продажу страхових 

послуг визначає обсяг діяльності компанії від операційної діяльності. Чим вищий 

обсяг продажу, тим більшими будуть грошові надходження, величина доходів та 

прибутку від страхової діяльності. А позитивні грошові потоки в свою чергу 

збільшують вартість страховика. 

Основні результати цього розділу опубліковані в наукових працях автора [22; 

23; 28; 29; 31; 36; 38; 39; 42; 43; 44; 45; 49; 53; 57; 58; 61; 63; 66; 67; 71]. 



424 
 

 

РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Розвиток вартісно-орієнтованого управління в умовах діджиталізації 

 

Ринок страхових послуг України постійно розвивається, чому, зокрема, сприяє 

загострення конкуренції між його основними учасниками – провідними страховими 

компаніями. З одного боку, період, коли страховики могли нарощувати обсяги своєї 

діяльності за рахунок залучення нових страхувальників, тобто розвиватися 

екстенсивно, минув. З іншого – вони відчувають вплив зовнішнього середовища, яке 

постійно змінюється. Виникають нові галузі економіки, з’являються нові технології, 

удосконалюються засоби комунікації, трансформуються суспільні та соціальні 

відносини, що породжує, окрім перманентних благ, додаткові небезпеки. Відповідно 

зростає попит з боку суспільства на нові страхові продукти та послуги, а з боку 

страховиків – на сучасні управлінські технології, нові організаційні структури та 

удосконалення комунікації між різними «центрами» створення додаткової вартості 

компанії. 

Для того, щоб зберегти свої ринкові позиції або ж зайняти лідируюче місце в 

окремих його сегментах, а також для впровадження та подальшого розвитку 

вартісно-орієнтованого менеджменту, страховики змушені реагувати на світові 

тенденції розвитку науки й техніки. Головним драйвером змін технологічних основ 

сучасної економіки стає її суцільна діджиталізація, яка не оминула й ринок 

страхових послуг. Страховики, як підприємницькі інституції, мають враховувати 

результати діджиталізації при удосконаленні своїх бізнес-процесів, зокрема при 

впровадженні вартісного підходу в управлінні. Страховий бізнес має переходити на 

цифрові технології для того, щоб конкурувати з іншими фінансовими інституціями, 

а також запропонувати потенційним страхувальникам нові страхові продукти, нові 

підходи до оцінювання ризиків та збитків за окремими видами страхування. З 

іншого боку страховики мають враховувати наслідки діджиталізації для своїх 



425 
 

 

потенційних клієнтів. Окрім переваг для їх функціонування та життєдіяльності, нові 

інформаційні технології несуть їм нові ризики. 

З огляду на зазначене, виникає потреба у дослідженні сутності феномену 

діджиталізації, об’єктивних причин її виникнення, а також подальшого впливу на 

економіку країни, зокрема на розвиток ринку страхових послуг та удосконалення 

управління бізнес-процесами страховиків. Важливість цього дослідження 

пояснюється тими незворотними наслідками, до яких вона призводить, у діяльності 

страхових компаній та її клієнтів. 

Тематика розвитку ринку страхових послуг в умовах діджиталізації не є 

новою, окремі проблеми піднімаються та розглядаються на рівні практиків 

страхового бізнесу та науковців з академічних установ. Ці дослідження носять 

розрізнений характер та не пояснюють об’єктивну природу виникнення 

різноманітних інновацій у страховій діяльності. Вони не встановлюють причинно-

наслідкових зв’язків між впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій 

та якісними перетвореннями у діяльності страхових компаній, трансформаційними 

зрушеннями у розвитку ринку страхових послуг. 

Проблематика розвитку ринку страхових послуг України в умовах 

діджиталізації знайшла своє відображення у низці наукових публікацій вітчизняних 

дослідників І.М. Михайловської [221], Т.П. Моташко [225], А.Ю. Полчанова [263], 

Н.В. Приказюк [266]. Вони у своїх дослідженнях переважно зупинялися на 

розкритті впливу на ринок страхових послуг розповсюдження Інтернету. Також 

окремі питання діджиталізації у страховому бізнесі піднімаються у низці публікацій 

на сайті «Фориншурер страхование», зокрема топ-менеджментом провідних 

вітчизняних страхових компаній (І.М. Гордієнко, А.І. Перетяжко). Необхідність 

більш глибинного розкриття цієї теми підтверджується проведенням протягом 

останніх років уже трьох Міжнародних конференцій InsuranceNEXT’UA 

Українською Федерацією Убезпечення, а також Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України» Київським 

національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. 
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Сучасний ринок страхових послуг розвивається досить стрімко, в тому числі 

завдяки впровадженню нових інформаційно-комунікаційних технологій, які 

проникають у всі сфери страхового бізнесу. З’являються нові види страхових 

послуг, удосконалюються окремі бізнес-процеси, змінюються підходи до управління 

страховими компаніями та їх відокремленими структурними підрозділами, 

виникають нові виклики щодо впровадження страховиками засад вартісно-

орієнтованого менеджменту. 

Все це спричинило необхідність розгляду перспектив розвитку вартісно-

орієнтованого менеджменту в умовах діджиталізації. Остання безпосередньо 

впливає не тільки на діяльність страховиків, але й на ті ризики, з якими вони 

працюють. Таким чином досліджувати зміни лише в страховому бізнесі буде не 

коректним, потрібно їх відстежувати на рівні всієї економіки з врахуванням 

впровадження інноваційних технологій. 

Як показує історія розвитку суспільства, «у довгостроковій динаміці деяких 

економічних індикаторів спостерігається певна циклічна закономірність, в ході якої 

на зміну фаз зростання відповідних показників приходять фази їх відносного спаду з 

характерним періодом цих довгострокових коливань близько 50 років» [180]. 

М.Д. Кондратьєв, як ідеолог та розробник теорії інновацій, та його 

послідовники Г. Менш, Й. Шумпетер визначили, що суспільство в своєму 

економічному розвитку підпорядковане циклічним діям – періодичним зростанням 

економічних систем держав, періоду їх застою та спадання. Такі цикли в середньому 

тривають від 50 до 60 років, проте, за оцінками сучасних дослідників, 

спостерігається пришвидшення темпів розвитку економічних систем держав світу 

(40-45 років). «В рамках цього підходу кожна Кондратьєвська хвиля пов’язана з 

певним провідним сектором (або провідними секторами), технологічною системою, 

технологічним стилем або техніко-економічної парадигмою» [180]. Таким чином 

основними чинниками, що призводили до структурних змін циклу розвитку держави 

були та залишаються інновації. 

Сучасне суспільство в своєму економічному розвитку пройшло п’ять циклів та 

знаходиться на порозі нового шостого (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Цикли економічного розвитку суспільства 

Джерело: складено автором 

Початком кожного циклу слугувало здійснення проривних відкриттів у науці 

та техніці. Саме вони знаменували собою перехід на новий етап розвитку економіки 

та вели до кардинальних змін в окремих сферах та галузях. Основними рушійними 

факторами формування першого циклу на початку XIX ст. були широке 

використання в промислових масштабах кам’яного вугілля та розвиток текстильного 

фабричного виробництва, другого – винахід парового двигуна та розвиток 

залізничного транспорту, третього – винахід електрики та електричного двигуна, 

четвертого – винахід двигунів внутрішнього згорання та розвиток хімічної 

промисловості, п’ятого – розвиток електроніки, робототехніки та Інтернету. Для 

свого часу це були ті інновації, які вели до виникнення нових видів економічної 

діяльності та покращення звичайного побуту людини. Зародження нових 

структурних змін економічного укладу суспільства потягнуло за собою появу нових 

ризиків та, як наслідок, появу нових підходів в організації страхового захисту. 

Циклічний розвиток економічних систем держав світу неодмінно пов’язаний 

із розвитком, трансформацією страхування, що виступає основним інститутом 
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убезпечення суспільства від ризиків. Наприклад, виникнення та масове 

використання автомобільного транспорту призвело до великої кількості дорожньо-

транспортних пригод, заподіяння збитків майну та шкоди життю, здоров’ю третіх 

осіб. Попит на страховий захист від таких ризиків призвів до виникнення нових 

видів страхування – авто-каско, відповідальності автовласників перед третіми 

особами, від нещасних випадків на автотранспорті тощо, а також до об’єднання 

низки країн Європи, Північної Африки, Середземномор’я з метою такого захисту та 

створення Міжнародної системи «Зелена картка». 

Формування (зародження) в найближчій перспективі (за оцінками окремих 

вчених – у 2018 р.) нового шостого циклу економічного розвитку суспільства 

пов’язане із конвергенцією нано-, біо-, когнітивних та інформаційних технологій. І, 

як показує практика попередніх економічних циклів, це призведе до значних 

структурних змін в економічних системах держав світу, виникнення новітніх сфер 

суспільної діяльності, появи нових ризиків. Страховий бізнес зобов’язаний 

реагувати на такі виклики, пропонувати нові, інноваційні підходи в убезпеченні 

ризиків. 

Таким чином об’єктивною причиною циклічного розвитку суспільства є 

перманентне здійснення нових відкриттів у науці й техніці, які призводять до 

виникнення та подальшого впровадження у різних сферах економічної діяльності 

інновацій різного роду. В епоху масового розповсюдження Інтернет-технологій такі 

інновації сприяють формуванню так званої інформаційної економіки. Інформація 

стала доступнішою для широких верств населення та суб’єктів підприємницької 

діяльності, а вартість її отримання зменшилася. За допомогою Інтернет-технологій 

можна отримати необхідну інформацію у будь-якій точці світу. Для страхових 

компаній стало не обов’язковим відправляти своїх представників на місце настання 

страхового випадку для збору інформації про причини та обставини його настання. 

Її можна отримати за допомогою сучасних засобів зв’язку в режимі он-лайн. 

Проникнення цифрових технологій у повсякденну діяльність населення та 

функціонування підприємницьких інституцій призвело до їх суцільної 

діджиталізації. 
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Діджиталізація в страхуванні на сьогодні є не просто новим терміном, а 

обов’язковим елементом роботи сучасного, конкурентоздатного, інноваційного 

страховика. 

Поняття «діджиталізація» походить від англійського «digitalization», що в 

перекладі означає оцифровування, цифровізація або перетворення у цифрову форму. 

Таким чином під діджиталізацією розуміються способи перетворення будь-якої 

інформації у цифрову форму. «В американській літературі вперше поняття 

«діджиталізація» було вжито в 1971 р. професором Р. Вачалом, який у своїй роботі 

розглядав соціальні наслідки «дигіталізації суспільства» і недоліки переходу до 

електронно-обчислювальних систем» [192, с. 259]. 

Як показує аналіз низки літературних джерел [119; 192; 245; 332; 394], 

ототожнювати діджиталізацію лише з процесом оцифрування даних не зовсім 

коректно. Такий підхід значно звужує трактування цього терміну та не відображає 

його ролі в сучасній економіці. Також термін «діджиталізація» розглядається 

дослідниками паралельно з іншими термінами, пов’язаними з впровадженням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

В іноземній літературі використовуються два терміни «діджитизація» та 

«діджиталізація», які іноді вживаються і вітчизняними вченими. Переважно вони 

тлумачаться як синоніми. С. Бреннен та Д. Крайс у свою чергу наголошують на 

тому, що ці терміни не можна ототожнювати. Згідно Оксфордського словника 

англійської мови під діджитизацією розуміється дія або процес оцифрування; 

перетворення аналогових даних (зокрема, зображень, відео та тексту) в цифрову 

форму, а під діджиталізацією – застосування або збільшення використання 

цифрових або комп’ютерних технологій організацією, галуззю економіки, країною 

тощо [394]. Якщо перший термін стосується технічного процесу, тобто 

перетворення інформації з однієї форми в іншу, то другий – комплексного 

перетворення суспільства під дією нових цифрових технологій. 

Ще в одній вітчизняній праці можна зустріти такі дефініції понять: 

«Діджитизація – це процес приведення вихідних для провадження господарської 

діяльності елементів до цифрової форми. Діджиталізація – це заснований на 



430 
 

 

можливостях сучасної ІТ-індустрії процес застосування суб’єктами господарювання 

інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення мети господарської 

діяльності, спрямований на зміну існуючих господарських відносин шляхом їх 

діджитизації» [332]. 

Діджиталізація більш ширше за значенням поняття, яке, в свою чергу, включає 

діджитизацію, а також відіграє важливу роль у трансформуванні бізнесу. 

К.О. Купріна та Д.Л. Хазанова протиставляють інформатизацію 

діджиталізації. На їх погляд, «поняття «інформатизація» носить більш глобальний 

характер і якщо це, в першу чергу, матеріальний процес, який спрямований на 

побудову і розвиток телекомунікаційної інфраструктури, що об’єднує територіально 

розподілені інформаційні ресурси, то діджиталізація – це спосіб, завдяки якому 

безліч сфер соціального життя починають будуватися навколо цифрового зв’язку та 

інформаційної інфраструктури» [192, с. 259]. 

Т. Оноре [245] виокремлює поняття «діджиталізація» та «цифровий 

переворот». Під першим він розуміє оптимізацію бізнесу за допомогою програмного 

забезпечення та ІТ-рішень, які допоможуть зробити його простішим, економічнішим 

і якіснішим в плані надання послуг клієнтам і задоволення їх потреб. А під другим – 

фундаментальну зміну бізнесу, пов’язану зі зміною ринкових умов. Різницю цих 

понять він ілюструє такими прикладами: «Коли компанія Mofibo, що спеціалізується 

на продажу підписок на електронні книги, перевернула своєю появою книжковий 

ринок, а онлайн-супермаркет Nemlig.com зробив те саме з датським роздрібним 

ринком, у них була революційна бізнес-ідея, заснована на цифровому веденні 

бізнесу, що призвело до створення абсолютно нових умов конкуренції на ринку. У 

той же час, коли міжнародна мережа супермаркетів Coop починає займатися 

інтернет-торгівлею – це означає тільки оптимізацію і розвиток існуючого бізнесу 

шляхом діджиталізації для конкретно цієї компанії» [245]. 

О.В. Халапсіс наводить філософське тлумачення поняття «діджиталізація», 

досліджуючи її з погляду історичного розвитку суспільства та ролі, яку відігравала 

протягом цього часу інформація. Відповідно діджиталізація є одним із наслідків 

інформаційного буму останніх років та є не тільки масовим поширенням цифрових 
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технологій, але також процесом, який умовно можна назвати «оцифруванням буття» 

і який пов’язаний з тенденцією перетворення в електронний вигляд самих різних 

типів інформації, що використовуються людиною [356]. Таке трактування акцентує 

увагу на тому, що діджиталізація змінює не просто окремі сфери людської 

діяльності, а всю сферу його буття. Трансформується життя людини, світ, що її 

оточує, підприємницька діяльність. 

Ще одне цікаве визначення наводять О.Ю. Гусєва та С.В. Легомінова, які під 

діджиталізацією розуміють «глибинну трансформацію, проникнення цифрових 

технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення 

продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами» [119]. 

Діджиталізація не просто сприяє удосконаленню окремих бізнес-процесів, а й може 

докорінним чином змінювати їх. Робочі місця автоматизуються, ручна робота 

зникає. 

Підсумовуючи аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених, 

можна дійти висновку, що діджиталізація – це феномен сучасної епохи розвитку 

суспільства. Це процес, який впливає на всі види діяльності людини, аспекти її 

життя та подальше майбутнє. Він видозмінює все, що оточує людину, створюючи 

нові речі, предмети, технології, реальність. Кардинальним чином діджиталізація 

трансформує бізнес та економіку в цілому. Знищує ручну роботу, автоматизує 

рутинні процедури, створює нові бізнес-процеси. Для страхових компаній 

діджиталізація полягає у оптимізації їхньої діяльності: зменшенні витрат на ведення 

справи, збільшенні асортименту та підвищенні якості страхових продуктів, 

збільшенні обсягів надходження страхових премій, удосконаленні андерайтингу та 

врегулювання страхових випадків, а також – у здешевленні та спрощенні 

впровадження нових підходів до управління компанією в цілому. На нашу думку, 

діджиталізація страхового бізнесу – це трансформація та оптимізація бізнес-

процесів страхової компанії під впливом нових інформаційних та комунікаційних 

технологій з метою підвищення ефективності її діяльності та якіснішого 

задоволення потреб страхувальників. Тобто діджиталізація безпосередньо 

видозмінює та трансформує фактори вартості, які ми розглядали у попередніх 



432 
 

 

розділах, робить їх використання та створення за їх допомогою додаткової вартості 

більш простішим, дешевшим та швидшим. Використання в якості каналу продажу 

Інтернету дозволяє спростити доступ потенційного клієнта до інформації про умови 

страхування, самостійно за допомогою он-лайн калькулятора порахувати величину 

страхової премії та укласти договір страхування за допомогою використання 

цифрового підпису та сплати премії через фінансові он-лайн платформи. 

Запровадження таких Інтернет-технологій потребує значних затрат на етапі їх 

впровадження, але потім дає можливість значно зменшити питому вагу змінних 

витрат у структурі ціни та навіть її знизити. Розширення продажів страхових послуг 

за допомогою таких технологій дозволяє збільшити кількість укладених договорів 

страхування та отриманих страхових премій. А це через проміжні індикатори 

збільшує додану вартість страхової компанії. 

З погляду страхового бізнесу, діджиталізація означає поступовий перехід 

продуктів, послуг, супроводу договорів, інших бізнес-процесів компанії в Інтернет-

простір з врахуванням особливостей розвитку нових інформаційних і 

комунікаційних технологій. Слід відмітити, що діджиталізація, крім кардинальної 

зміни діяльності страхової компанії, її бізнес-процесів, також впливає на управління 

нею. Діджиталізація страхового бізнесу «передбачає вивчення власних 

інформаційних ресурсів і потреб у них й активне використання інформаційних 

технологій та систем в управлінні бізнес-процесами компанії» [192, с. 261]. 

Спрощується, здешевлюється та пришвидшується процес передачі інформації між 

різними управлінськими ланками. Стають більш доступними для аналізу величезні 

масиви інформації. Інформаційна інфраструктура страхової компанії забезпечує 

власникам, менеджменту, персоналу, страхувальникам та іншим стейкхолдерам 

доступ до своїх інформаційних ресурсів через сучасні системи зв’язку. Інформаційні 

технології, а особливо Інтернет-технології, нині є одним з головних засобів 

підвищення ефективності та якості управлінських рішень, що приймаються 

менеджментом страховика. 

На рис. 5.2 представлено структурно-логічну модель розвитку страхової 

компанії в умовах діджиталізації. Вона включає у себе весь ланцюжок перетворень, 
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що відбуваються в компанії, починаючи від визначення факторів, що сприяють 

поширенню та розвитку діджиталізації; видів конкретних інновацій, що 

застосовуються страховими компаніями, бізнес-процесів, на які вони безпосередньо 

впливають, до наслідків та переваг діджиталізації для страхового бізнесу. Внаслідок 

впровадження інновацій удосконалюються окремі бізнес-процеси страховика, які 

впливають безпосередньо на зростання його вартості, але тільки цим вплив 

діджиталізації на його майбутню діяльність не обмежується. Вона також 

безпосередньо призводить до здешевлення та спрощення застосування 

страховиками вартісно-орієнтованого управління, що є однією з основних переваг 

такого впровадження. 

Особливістю страхової компанії є те, що її операційна діяльність базується на 

основі величезних масивів інформації, які потребують відповідного пошуку й 

аналізу, введення даних, їх коригування та оброблення тощо. Така інформація 

стосується ризиків, які можуть прийматися на страхування, потенційних та 

існуючих страхувальників, партнерів (інших страховиків, перестраховиків, 

фінансово-кредитних інституцій), ринків, на яких компанія надає свої послуги. 

Головні бізнес-процеси страховика, а саме тарифікація, андерайтинг, урегулювання 

збитків потребують точної та детальної інформації для визначення розмірів 

страхових тарифів, сум та премій, прийняття рішень щодо прийому ризику на 

страхування чи його відхилення, визнання випадку страховим чи ні, величини 

страхового відшкодування тощо. «Співробітники повинні вміти грамотно 

працювати з джерелами ділової, комерційної, фінансової, науково-технічної 

інформації, якісно визначати свої інформаційні потреби, оцінювати вартість 

отримання інформації» [192, с. 261]. Від того наскільки ефективно вони будуть 

працювати з інформаційними ресурсами, здійснювати пошук необхідного в 

Інтернеті, в професійних базах, через спеціалізовані агентства залежить якість 

розроблення та прийняття управлінських рішень. 
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Рис. 5.2. Структурно-логічна модель розвитку страхової компанії в умовах діджиталізації 

Джерело: побудовано автором 

Діджиталізація страхового бізнесу – трансформація та оптимізація бізнес-процесів страхової компанії під впливом нових 

інформаційних технологій з метою підвищення ефективності її діяльності та якісного задоволення потреб страхувальників. 
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На рис. 5.3 наведено інформацію про рівень проникнення Інтернету в різних 

регіонах світу. Найбільш відсталими в цьому плані залишаються країни Африки 

(36,1 %) та Азії (49 %). 

 

Рис. 5.3. Рівень проникнення Інтернету в регіонах світу станом на 30 

червня 2018 р. 

Джерело: складено автором на основі [416] 

Варто зауважити, що найвищий рівень проникнення Інтернету зафіксовано у 

найрозвиненіших регіонах світу (Північна Америка та Європа). Відповідно це 

пояснюється більшими фінансовими можливостями жителів цих країн. Маючи 

майже необмежений рівень доступу до Інтернету, вони у значній мірі зазнають 

прямого впливу діджиталізації, яка породжує нові можливості щодо розвитку 

їхнього життя, бізнесу та достатку. Як наслідок, країни цього регіону стають 

розвиненішими та багатшими. Щодо України, то кількість Інтернет-користувачів 

станом на грудень 2017 р. становила 40,9 млн чол., а рівень проникнення – 93,0 %. 

Кількість користувачів соціальної мережі Facebook – 9,5 млн чол., а рівень 

проникнення – 21,6 %. 
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Важливість та необхідність розвитку економіки в умовах діджиталізації 

закріплено на державному рівні. 17 січня 2018 р. Кабінет Міністрів України на 

своєму засіданні схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 рр. Основною метою цифровізації визначено досягнення 

цифрової трансформації існуючих та створення нових галузей економіки, а також 

трансформація сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні [276]. 

Основними цілями цифрового розвитку було встановлено: 

 прискорення економічного зростання та залучення інвестицій; 

 трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні; 

 технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення 

високотехнологічних виробництв; 

 доступність для громадян переваг та можливостей цифрового світу; 

 реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та цифрового 

підприємництва [276]. 

Як бачимо всі зазначені цілі розвитку є важливими для страхових компаній, 

оскільки стосуються безпосередньо їх діяльності, яка повинна бути трансформована 

в конкурентоспроможну та ефективну, а також діяльності та життєдіяльності їх 

потенційних клієнтів, які теж повинні модернізуватися, отримати доступ до 

цифрових технологій та забезпечити розвиток цифрового підприємництва. 

Рівень розвитку новітніх технологій на світовому ринку страхових послуг 

характеризується сумами інвестицій та кількістю укладених угод (рис. 5.4).  

Протягом 2013-2016 рр. спостерігалося постійне зростання вкладень у 

стартапи та новації на ринку страхових послуг. 2016 рік характеризується 

найбільшими інвестиціями (12,3 млрд дол. США), темпи росту у порівнянні з 

попереднім роком склали 207 %. 

У 2017-2018 рр. спостерігається падіння темпів росту обсягів інвестицій, проте 

це не стосується кількості укладених угод. 
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Рис. 5.4. Глобальні інвестиції (VC, PE та M&A) в insurtech 

Джерело: [416] 

Об’єктами діджиталізації в страховій компанії є вся її діяльність, всі бізнес-

процеси, які забезпечують її функціонування (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Вплив впровадження інновацій на створення додаткової вартості 

страхової компанії 

Бізнес-

процеси 
Вид інновації Наслідки 

Вплив на створення 

додаткової вартості 

Тарифікація Штучний інтелект, 

Big Datа, нейронні 

мережі, blockchain-

технології 

 створення нових 

страхових продуктів та 

вдосконалення діючих; 

 посилення орієнтації на 

споживача; 

 використання 

мікрострахування; 

 розширення 

асортименту страхових 

послуг; 

 оптимізація структури 

брутто-тарифу; 

 збільшення рівня 

освоєння страхового поля; 

Відбір ризиків 

на 

страхування 

Штучний інтелект, 

нейронні мережі, 

телематика, 

телемедицина, 

GPS-моніторинг 

 індивідуальне 

ціноутворення; 

 автоматичне прийняття 

ризиків на страхування; 

 скорочення часу на 

прийняття рішення про 

страхування ризиків; 

 встановлення 

справедливих цін на 

страхові послуги; 

 збільшення кількості 

укладених договорів 

страхування; 

 збільшення обсягу 

отриманих страхових 

премій; 

Продаж 

страхових 

продуктів 

Інтернет, нейронні 

мережі, blockchain-

технології, р2р 

страхування 

 створення нових каналів 

продажу; 

 автоматизація процесів 

продажу; 

 зменшення витрат на 

створення та утримання 

каналів продажу 

страхових послуг; 
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 зменшення розміру 

комісійної винагороди 

страховим та нестраховим 

посередникам; 

Врегулювання 

страхових 

претензій 

Штучний інтелект, 

Big Datа, 

blockchain-

технології, GPS-

моніторинг 

 спрощення процедури 

врегулювання страхових 

претензій; 

 запобігання страховому 

шахрайству; 

 здійснення страхових 

виплат адекватних 

розміру завданих збитків; 

 мінімізація 

ліквідаційних витрат; 

Формування 

та 

використання 

капіталу 

Штучний інтелект, 

Big Datа, 

blockchain-

технології, 

 спрощення процедури 

залучення капіталу; 

 диверсифікація 

інвестиційних інструментів; 

 зменшення витрат на 

залучення капіталу; 

 збільшення 

рентабельності 

вкладеного капіталу. 

Джерело: складено автором 

Усі бізнес-процеси страхової компанії зазнають впливу з боку інновацій. 

Переважна більшість таких інновацій одночасно діють на декілька бізнес-процесів. 

Тим самим ускладнюючи їх загальний вплив на кінцеву вартість страхової компанії. 

У табл. 5.1 детально показано як наслідки реалізації інноваційних технологій 

проявляються у зміні факторів вартості, які за допомогою проміжних індикаторів 

впливають на можливість компанією генерувати грошові потоки та залучати 

капітал. Варто відзначити, що окрім позитивного впливу на вартість компанії, 

інновації також сприяють кращому розумінню потреб потенційних споживачів та 

більшому їх задоволенню, встановленню стійкого зворотного зв’язку зі 

страхувальниками, а також безпосередньому їх залученню до вдосконалення сервісу 

компанії. Потенційний споживач стає набагато ближчим до страхової компанії, 

особливо завдяки проникненню рівня Інтернету та суцільній смартфонізації 

сучасного суспільства. 

Серед найбільш розповсюджених новітніх технологій в страхуванні є такі: 

телематика, телемедицина, р2р страхування, Інтернет речей, GPS-моніторинг, 

Інтернет-продажі, тощо. 

Телематика – це нова технологія, що використовується в андерайтингу 

ризиків за договорами авто-КАСКО. Являє собою пристрій, встановлений на 

транспортний засіб, який інтегрує всю інформацію щодо якісних показників 

експлуатації автомобіля водієм та передає всю інформацію в режимі он-лайн. 
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Встановлені пристрої в автомобілях, можуть записувати в режимі реального часу 

дані про водія, такі як: місце розташування, пройдений шлях, час доби, швидкість 

руху та порушення. Отримана інформація щодо манери їзди водія використовується 

страховими компаніями для підвищення якості андерайтингу та, відповідно, 

забезпечення більш якісної андерайтингової політики за договорами 

автотранспортного страхування.  

Зібрана статистична інформація за рахунок використання пристрою 

телематики дозволяє страховикам не лише якісно покращити аналіз та оцінювання 

ризиків за договорами авто-КАСКО, а й розробити для клієнтів систему знижок. 

Програма автострахування, що передбачає використання пристроїв 

телематики, дістала назву Usage-based insurance (UBI) або «розумне страхування». 

Вперше дану програму застосувала американська страхова компаня Progressive ще у 

1990 р. 

В межах «розумного страхування» виділяють два основні підходи: 

 «Pay as you drive» (спрямований на моніторинг кілометражу, так званий 

low mileage); 

 «Pay how you drive» (враховує значно більшу кількість параметрів: час 

керування, швидкісний режим, маневри, пробіг). Загальна кількість показників за 

цим підходом сягає двох-трьох десятків. 

Для обробки усіх зібраних даних застосовується скорингова модель, перевага 

якої над класичними підходами до ціноутворення полягає в можливості оцінювати 

рівень ризику за кожним окремим водієм. На практиці системи скорингу 

розробляються як самими страховиками, так і незалежними провайдерами зі 

спеціалізованих продуктів. 

Застосування телематичних систем при здійсненні страхування 

автотранспортних засобів носить ряд вагомих переваг як для страховика, так і для 

страхувальника (табл. 5.2). Основною сферою використання телематичних 

пристроїв є страхування транспортних засобів, проте, в світі все більшого розвитку 

набуває практика застосування їх і в сфері особистого страхування (медичне 

страхування, страхування від нещасних випадків). 
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Таблиця 5.2 

Переваги застосування телематичних систем для основних суб’єктів 

автострахування 

Страхова компанія Страхувальник  

Можливість якісного та оперативного 

збору статистичної інформації щодо 

об’єкту страхування  

Можливість отримати обґрунтовану 

вагому знижку (до 25 %) до величини 

тарифу залежно від особистого стилю 

водіння 

Якісний відбір ризиків та можливість 

корегування андерайтерської політики за 

договорами авто-КАСКО 

Прозоре ціноутворення та можливість 

особистого впливу на нього 

Індивідуальний облік ризиків по кожному 

застрахованому автомобілю 

Превентивний захід дозволяє значно 

убезпечити водія 

Розширення програм лояльності за 

рахунок обґрунтованого зниження 

страхового тарифу 

Зниження частоти та тяжкості ризиків 

ДТП 

Мінімізація можливих шахрайських дій, 

запобігання випадків помилкового 

інформування про ДТП 

Можливість миттєвої передачі інформації 

про ДТП, в тому числі в рамках 

Європротоколу 

Формування якісного страхового 

портфеля 

Формування лояльності клієнта до 

страхової компанії та налагодження 

довгострокових взаємовідносин 

Створення додаткових конкурентних 

переваг за рахунок іміджу інноваційної 

страхової компанії 

Використання переваг додаткових сервісів 

для клієнтів (негайне інформування 

страхового посередника про настання 

страхового випадку) 

Наявність великої кількості технологічних засобів (трекери, смарт-браслети, 

мобільні додатки на телефонах, відео-камери) дозволяють оцінювати ризики, що 

стосуються фізичного здоров’я людини (її фізичну активність, вимірювання пульсу, 

тиску, тощо) та використовувати страховикам отриману інформацію в процесі 

андерайтингу та визначення тарифної політики. 

Телемедицина – інновації в сфері медичного страхування. Являє собою 

комплекс медичних консультаційних послуг, що надаються хворому лікарем через 

засоби зв’язку, наприклад, відео-дзвінок через мобільні мережі, скайп, вайбер. Такі 

онлайн-консультації можуть надаватися як при первинному, так і при вторинному 

звернені хворого. Застосування такого інноваційного підходу дозволяє значно 

скоротити фінансові витрати та економити час як хворого, так і лікаря. 

Використовується телемедицина переважно за стандартними випадками та не 
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стосується ускладнених захворювань. Використання інновацій дозволить здешевити 

вартість послуг медичного страхування. 

Найбільшого поширення телемедицина досягла в США і не лише в 

лікувальній практиці, а і в страховій сфері. А в країнах Європи використовуються 

мобільні додатки, які дозволяють більш уважно стежити за станом здоров’я. Так, 

додаток Propeller Нealth дозволяє контролювати ризики астматиків, додаток Glooko 

допомагає хворим на діабет контролювати рівень інсуліну, а додаток Kardia являє 

собою так зване мобільне ЕКГ. Зчитувана за рахунок додатків інформація 

оперативно надходить до лікаря, що дозволяє провести превентивні заходи та 

значно скоротити ризики захворювання пацієнтів та максимально уникнути тяжких 

наслідків. А для страховиків вагомим аргументом є скорочення витрат та 

збитковості послуг медичного страхування. 

Запровадження на вітчизняному ринку послуг медичного страхування, що 

включають телемедицину, дозволить активізувати розвиток даного сегменту ринку 

та зробити медичне страхування більш доступним за ціною пересічним громадянам. 

Наприклад, вітчизняна страхова компанія УНІКА пропонує своїм клієнтам за 

договорами медичного страхування скористатися мобільним додатком myUNIQA, 

де є інформація щодо умов договору страхування та винятків, історія звернень, 

запис до лікаря в найближчому медичному закладі та надання його висновку 

онлайн, можливість завантажити особисті документи до звернення та створити 

власні нотатки тощо. 

P2P (peer-to-peer insurance) страхування. Поява нового, альтернативного 

каналу реалізації страхових послуг пов’язана із широким використанням ресурсів 

Інтернет, активізацією соціальних мереж. За своєю сутністю Р2Р страхування 

поєднує в собі риси співстрахування та взаємного страхування. Це новий 

альтернативний канал продажу страхових послуг. Сучасні страхувальники, які 

цінують власний час, довіряють виключно власному вибору та є активними 

користувачами соціальних мереж знайшли можливість убезпечувати власні ризики 

за рахунок Р2Р. Вони об’єднуються на платформі однієї із соціальних мереж, 

створюють страховий фонд за рахунок особистих внесків – і такі взаємовідносини 
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мають ознаки взаємного страхування. Проте, утримувати ризики зі 100 % покриттям 

Р2Р об’єднання страхувальників не можуть і частину відповідальності за ризики 

передають професійним страховим компаніям, що носить ознаки співстрахування.  

Серед ключових переваг Р2Р страхування є: 

 якісний відбір ризиків серед поінформованих учасників обмеженого кола 

об’єднання; 

 можливість для учасників групи повернути частину своїх внесків (окрім 

сплачених страхових платежів страховику) в результаті беззбиткового періоду або ж 

зарахувати на майбутні періоди утримання спільних ризиків учасників групи; 

 зменшення ймовірності шахрайства; 

 скорочення витрат на врегулювання дрібних страхових випадків; 

 поява нових нестандартних видів страхування.   

GPS-моніторинг – технології, що передбачають використання пристроїв з 

вбудованою функцією геолокації. За оцінками фахівців аналітичної компанії 

Strategy Analytics в 2018 р. таких пристроїв в світі налічувалося понад 1,5 млрд од., а 

в 2024 р. прогнозується збільшення мобільних додатків до 3,6 млрд. Використання 

страховими компаніями акумульованої статистичної інформації за рахунок GPS-

моніторингу дозволить підвищити ефективність найважливіших бізнес-процесів – 

андерайтингу та врегулювання збитків за договорами страхування, що, в свою 

чергу, призведе до зростання рентабельності та прибутковості страхових операцій. 

Інтернет-продажі є найбільш масовими сучасними технологіями на 

світовому страховому ринку. На основі комп’ютерних технологій споживачі 

страхових послуг мають можливість без посередників та прямої взаємодії зі 

страховиками укладати договори страхування, отримуючи онлайн-послугу пошуку 

оптимальних умов договору страхування серед значної кількості пропозицій на 

ринку. Наприклад, в 2018 р. стартап-проект INSHUR отримав 7 млн дол. США 

інвестицій на реалізацію проекту комерційного онлайн автотранспортного 

страхування на території США та Європи. 

У США щороку кількість автовласників, які купують страхові поліси через 

Інтернет зростає приблизно на 6 % [264]. Нині десь 70 % договорів автострахування 
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укладаються онлайн. Також популярним у США є укладання договорів медичного 

страхування через Інтернет. «9 з 10 медичних страхових полісів продається через 

Інтернет on-line чи off-line» [263]. 

В Україні також є цікавий досвід застосування Інтернету в сфері 

перестрахування. Це онлайн-біржа «FlyRe», за допомогою якої учасники ринку 

страхових послуг можуть передавати та приймати ризики у перестрахування 

методом аукціону. 

Також варто відзначити роль хмарних технологій та технологій великих даних 

(Big Datа), які дозволяють страховикам більш швидше та гнучкіше організовувати 

свої бізнес-процеси, досягати їх оптимізації, а також забезпечити індивідуальний 

підхід до визначення величини ризику за допомогою аналізу інформації щодо нього 

з різних джерел (мобільних телефонів, соціальних мереж, Інтернету тощо). За 

оцінками SNS Telecom&IT, до кінця 2018 р. глобальні інвестиції у Big Datа у 

страховому секторі досягнуть 2,4 млрд дол. США та щорічно зростатимуть 

приблизно на 14 % упродовж наступних трьох років [415]. 

Блокчейн-технології на страховому ринку виконують такі завдання, як 

автоматизація процесів формування бази страхових історій, забезпечення отримання 

довідок від державних органів влади, фіксація страхових подій, взаємодія зі 

страховими брокерами, укладення страхових договорів у режимі он-лайн, 

андерайтинг, врегулювання претензій споживачів послуг [102]. 

Таким чином проведене дослідження підтверджує вплив суцільної 

діджиталізації, яка нині охоплює всі сфери життя населення та функціонування 

суб’єктів підприємницької діяльності, на діяльність страхових компаній, асортимент 

страхових продуктів, які ними надаються, а також на весь ринок страхових послуг 

загалом. Як наслідок, виникає потреба в оптимізації бізнес-процесів страховиків 

(зокрема, використання при оцінюванні величини ризиків та збитків GPS, Big Datа 

та інших технологій, розвиток Інтернет-продажів), удосконаленні діючих та 

розробленні нових страхових продуктів з врахуванням сучасних інновацій 

(телематика, телемедицина, Інтернет-технології), а також появи нових підходів до 

управління страховим бізнесом з врахуванням його діджиталізації. 
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Окрім впливу на бізнес-процеси, впровадження інновацій трансформує саму 

систему управління страховою компанією. У нашому випадку впровадження 

вартісно-орієнтованого підходу в управління компанією стає набагато простішим за 

рахунок інноваційних технологій. Вони дозволяють акумулювати всі необхідні 

статистичні та фінансово-управлінські дані, швидко здійснювати їх обробку та 

аналіз, визначати EVA кожного співробітника незалежно від того, де він 

знаходиться і працює (в головному офісі, у відокремленому структурному 

підрозділі, на аутсорсингу тощо), впроваджувати масштабну систему мотивації 

персоналу, коли індивідуальний вклад кожного у створення вартості отримує 

відповідну винагороду, створювати деталізовану 4-х і більше рівневу систему 

факторів вартості, де буде відображатися вплив виконання функціоналу кожного 

співробітника на прирощення кінцевої вартості компанії. Впровадження інновацій 

дозволяє автоматизувати систему управління бізнес-процесами, визначивши 

головним критерієм – створення доданої економічної вартості. При розрахунку 

вартості компанії є можливість враховувати найбільш точну інформацію, коригуючи 

до безкінечності дані управлінської та фінансової звітності. Також такі технології 

дозволяють збирати, обробляти та зберігати величезні масиви даних щодо всіх угод 

купівлі-продажу страхових компаній у всьому світі з метою пошуку найбільш 

близьких за переважною більшістю показників компаній-аналогів та визначення 

найоптимальніших мультиплікаторів тощо. 

Підсумовуючи викладене, варто зауважити, що страховий бізнес дуже тісно 

пов’язаний з життям населення, всіма сферами економічної діяльності, відкриттями 

в науці та техніці, трансформацією суспільних відносин, а також зазнає 

безпосереднього впливу з боку тих тенденцій та закономірностей, які їх пронизують. 

Тому він не може залишатися осторонь суцільної діджиталізації, яка охопила все 

наше буття. Діджиталізація впливає на ті сфери економічної діяльності та 

життєдіяльності суспільства, які породжують ризики, вона створює передумови для 

виникнення нових ризиків, трансформує підходи до управління такими ризиками. 

Діджиталізація є об’єктивним процесом, пов’язаним із новими відкриттями у 

науці та техніці, які призводять до виникнення інноваційних технологій. Як 
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показують дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених такі технології не просто 

впливають на економічні процеси у світі, а кардинально трансформують суспільство 

та все його буття. Такі трансформації відбуваються циклічно, призводячи до фази 

зростання ділової активності та згодом до фази її падіння. Нині триває п’ятий цикл 

економічного розвитку суспільства, коли головною продуктивною силою стала 

інформація. Через масове розповсюдження Інтернет-технологій вона стала 

доступною для кожного споживача не залежно від місця його знаходження, 

достатку, рівня освіти, професії тощо. Подальший розвиток цифрових технологій 

призвів до необхідності перетворення інформації з аналогового формату на 

цифровий. 

В умовах діджиталізації ринок страхових послуг поступово трансформується. 

З’являються нові види страхування, розвиваються нові канали продажу страхових 

послуг, удосконалюються бізнес-процеси страховиків. Цьому сприяють інноваційні 

технології, які страховики впроваджують у свою діяльність: телематика, 

телемедицина, Інтернет речей, GPS-моніторинг, Big datа та хмарні технології. 

Розповсюдження Інтернету та соціальних мереж взагалі видозмінює форми 

організації страхової діяльності. З’являється Р2Р страхування, яке за своєю сутністю 

поєднує в собі риси співстрахування та взаємного страхування. 

 

5.2. Подолання інформаційної асиметрії в управлінні вартістю страховика 

 

Низка фахівців вказують на певне протиріччя, що виникає між метою 

існування страхової компанії (отримання прибутку, збільшення добробуту 

власників, зростання вартості) та метою самого страхування (захистом майнових 

інтересів фізичних і юридичних осіб) [18]. На думку А.А. Супруна та Н.В. Супрун, 

дане протиріччя нівелюється втручанням держави в регулювання страхового бізнесу 

з метою забезпечення зберігання, примноження страхових резервів та їх 

використання за цільовим призначенням [322, с. 15]. 

Звичайно, важко не погодитися з тим, що дійсно простежується певний 

конфлікт інтересів страховика та страхувальника. Страхова компанія, як 
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підприємницька структура, намагаючись отримати прибуток та збільшити вартість 

для своїх власників, буде вживати різноманітних заходів з тим, щоб залучити 

якомога більший обсяг страхових премій та мінімізувати обсяг страхових виплат. 

Страхувальник, переслідуючи на меті свої інтереси, буде намагатися якомога менше 

сплатити страхової премії та отримати якнайширше страхове покриття і страхову 

виплату в разі настання страхового випадку. Проте це нормальна ситуація. Ми 

поділяємо позицію О.О. Гаманкової [107, с. 21] про те, що протилежність 

взаємовідносин між страховиком і страхувальником є головною у сфері 

страхування. Якщо слідувати закону діалектики – єдності і боротьби 

протилежностей, то конфлікт інтересів основних учасників страхових відносин і 

визначає власне сенс цих відносин. Ці інтереси страховика й страхувальника 

взаємодіють між собою і тим самим зумовлюють один одного. Взаємодія та 

боротьба цих інтересів виступає джерелом руху й подальшого розвитку всього 

страхування. Без єдності чи взаємодії страховика й страхувальника не можуть 

виникнути страхові відносини, оскільки для укладання договору страхування 

необхідні дві сторони: сторона, яка бажає передати ризик на страхування за певну 

плату, та інша сторона, яка захоче цей ризик прийняти. Якщо хоча б одна зі сторін 

випадає з процесу, то все інше не має сенсу. Враховуючи цю єдність і боротьбу 

інтересів, сторони страхових відносин змушені шукати певного консенсусу, тобто 

домовлятися, виходити за рамки власних економічних інтересів. Боротьба цих 

протилежностей породжує подальший розвиток страхових відносин: відбувається 

стандартизація умов страхування, з’являються нові види страхування, 

розробляються нові страхові продукти, впроваджуються принципи корпоративного 

управління, зростає рівень довіри до інституту страхування тощо. 

Варто відзначити, що укладанням договору страхування чи контракту 

особливого типу суперечність між страховиком і страхувальником не вирішується. 

На думку О.О. Гаманкової, це відбувається через те, що «сама страхова угода є 

компромісом щодо існуючих між сторонами суперечностей, різноспрямованості 

їхніх інтересів. Тобто єдність є відносною і виступає як перехідна форма зв’язку» 

[107, с. 22]. Ми з цією тезою повністю погоджуємося та вважаємо за потрібне 
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розвинути її далі. Укладання договору не вирішує суперечність, оскільки сам цей 

факт породжує нові суперечності між страховиком і страхувальником. Страховик 

сподівається, що страхувальник буде поводитися по відношенню до застрахованого 

об’єкту так, як би він поводився з ним без укладання договору страхування, тобто 

буде вживати всіх можливих заходів для ненастання страхового випадку. 

Страхувальник, в свою чергу, сподівається, що в разі настання страхового випадку 

страховик повністю виконає свої зобов’язання за договором, тобто здійснить 

страхову виплату вчасно і в повній мірі. Відчуваючи цю захищеність страхувальник 

втрачає пильність і може несвідомо сприяти збільшенню ймовірності настання 

страхового випадку. Наприклад, припаркувати застрахований автомобіль не на 

спеціально обладнаному майданчику, а поблизу свого будинку. «Вплив страхування 

на поведінку іноді називають проблемою морального ризику. Термін «моральний 

ризик» породжений думкою, що було б аморально для індивідуума вдатися до дій з 

єдиною метою – отримати право на страхову допомогу» [309, с. 285]. Наприклад, 

було б аморально підпалити власний будинок лише для того, щоб отримати 

страхову виплату. Ще більша суперечність породжується, коли настає страховий 

випадок. Страховик, намагаючись мінімізувати свої втрати, реалізує комплекс 

заходів щодо зменшення суми виплати (врахування франшизи, лімітів 

відповідальності, агрегованої чи не агрегованої страхової суми, винятків зі 

страхування тощо) або затягування самого процесу виплати (затягування строків 

отримання необхідних документів про визнання випадку страховим, про визначення 

розміру завданого збитку (заподіяної шкоди) та підготовки документів до виплати). 

Формально страховик ніяких умов договору не порушує, він, навпаки, намагається 

максимально можливо їх реалізувати. Наприклад, якщо потрібно прийняти рішення 

про виплату протягом 30 днів після моменту отримання останнього документу від 

страхувальника, то це можна зробити і через 10, і через 20, і через 29 днів. 

Страхувальник, навпаки, намагається в будь-якому випадку виплату отримати, іноді 

незважаючи на те, чи є випадок страховим, чи ні. Підсумовуючи, слід відмітити, що 

суперечності між інтересами страховиків і страхувальників вирішити в повній мірі 

не можливо, їх можна привести до певної взаємодії, але на певний час, згодом ця 
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хитка єдність їхніх інтересів буде порушена і знову на перший план вийде боротьба 

(чи по відношенню до визнання випадку страховим, чи по відношенню до розміру 

страхової виплати, чи по відношенню до умов переукладання договору страхування 

тощо). І це є позитивним моментом, оскільки «проявляючись на мікро-рівні, ці 

протилежності, разом з тим, виступають постійним джерелом руху страхування і 

призводять до його трансформацій на макро-рівні» [107, с. 21]. 

У практичній площині страхові компанії, переслідуючи на меті максимізацію 

вартості для своїх власників, опосередковано задовольняють інтереси 

страхувальників, тобто реалізують мету страхування. Адже якщо страхові компанії 

будуть не належно виконувати свої зобов’язання щодо захисту майнових інтересів 

фізичних і юридичних осіб, то вони втратять своїх клієнтів, що призведе до 

зменшення обсягів продажів, до недоотримання прибутку, а, отже, до зниження 

вартості компанії. 

Однією з основних причин виникнення суперечностей між сторонами 

страхового процесу є існування асиметричності інформації. Особливу роль вона 

відіграє на страховому ринку, де власне реалізуються економічні відносини між 

страховиком і страхувальником щодо передавання страхового ризику за певну плату 

з метою отримання в майбутньому страхової виплати в разі настання страхового 

випадку. Тобто, страховий ринок працює неефективно, не забезпечуючи 

адекватного ринкового регулювання ціноутворення на страхові послуги. Ми 

повністю підтримуємо думку Дж. Стігліца, що «ефекти, подібні до екстерналій, 

виникають щоразу, коли інформація недосконала, та ринковий механізм неповний – 

а це буває завжди, і як наслідок, ринки ніколи не забезпечують обмеженої 

ефективності за Парето» [212]. 

Асиметрією інформації характеризується ситуація, коли контрагенти 

володіють різною інформацією про умови контракту чи якість послуги або товар. 

«Це нерівномірний розподіл інформаційного ресурсу між економічними агентами, 

що виникає через те, що різні учасники ринкових операцій мають неоднакові 

відомості» [11]. Наприклад, менеджери страхової компанії краще знають про умови 

договору страхування, ніж потенційні страхувальники, які перший раз бачать його 
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або взагалі не мають економічної освіти і не в змозі оцінити їх повноту та міру 

виконання. За дослідження ринків з асиметричною інформацією в 2001 р. 

американські вчені Джордж А. Акерлоф з Каліфорнійського університету (м. 

Берклі), Майкл А. Спенс зі Стенфордського університету (м. Стенфорд) і Джозеф 

Ю. Стігліц із Колумбійського університету (м. Нью-Йорк) отримали Нобелівську 

премію з економіки. 

Дж. Акерлоф [389] на прикладі ринку потриманих автомобілів обґрунтував 

наявність асиметрії інформації між продавцями та покупцями цих автомобілів. 

Оскільки власники автомобілів знають про їхній технічний стан все, а покупці – 

нічого, то можуть виникати ситуації, коли за одну й ту саму ціну можуть 

продаватися «хороші» автомобілі та погані (останні у США називаються 

«лимонами»). Покупець в реальних умовах не може їх відрізнити один від одного, 

тому погоджується на ціну середнього автомобіля, що знаходиться між ціною 

«лимона» і ціною хорошого автомобіля. Якщо автомобіль є «лимоном», то його 

власник погодиться на таку ціну, а якщо він знаходиться в гарному технічному 

стані, то – ні. Таким чином, через помилковий вибір на ринок можуть надходити 

тільки «лимони». Дж. Акерлоф свою теорію також апробовує на прикладі 

медичного страхування: чим вищою буде ціна на поліс медичного страхування, тим 

більше буде серед претендентів на її отримання тих, хто впевнений у тому, що вона 

їм знадобиться [389]. Тобто, іншими словами відбувається антиселекція ризиків, 

коли до страхового портфелю компанії переважно попадають так звані «погані» 

ризики, ймовірність настання яких вища за середній очікуваний рівень, для якого 

був розрахований середній страховий тариф. Згодом це призведе до зростання 

страхових виплат та недостатності в страховика коштів для їх покриття. 

Асиметрія інформації породжує проблеми несприятливого вибору, 

морального ризику та інформаційної монополії. 

Проблема несприятливого вибору (adverse selection) – це ситуація 

придбання/вибору продукту чи сервісу, що не відповідає очікуванням потенційного 

покупця, оскільки інформація представлена йому перед укладенням угоди є 

неповною або завідомо неправильною [383, с. 399]. Як правило, страхувальники з 
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«поганими» ризиками проявляють більшу активність у пошуках страховика. Вони 

розуміють, що ймовірність реалізації їхнього ризику висока, а тому намагаються, 

якнайшвидше, укласти договір страхування цього ризику, орієнтуючись на середні 

ставки страхових тарифів на ринку. Така ситуація збільшує ймовірність набрати 

компаніями до своїх портфелів ризики, ймовірність реалізації яких буде вищою за 

середньоочікуваний рівень збитковості. З іншого боку, для вітчизняного страхового 

ринку актуальною постає також проблема несприятливого вибору з боку 

страхувальників страхової компанії. Страхувальники не володіють інформацією про 

реальний стан речей, що відбувається в страховій компанії, та переважно 

орієнтуються на менший розмір страхових тарифів. Як наслідок, вони укладають 

відповідні договори, а потім мають проблеми зі страховими виплатами. Страховики 

або не виплачують, або зникають, або визнають себе банкрутами. 

Проблема морального ризику полягає у тому, що страхувальник (застрахована 

особа) після укладання контракту може змінити свою поведінку, оскільки ризик уже 

був переданий страховику. Цю проблему ми вже згадували вище. Вона може бути 

пов’язана як зі свідомими діями страхувальника щодо сприяння настанню 

страхового випадку, так і безвідповідальним ставленням до застрахованих об’єктів, 

так і несвідомими діями, породженими відчуттям захищеності. Для страховика це 

означає, що величина ризику, яка була прийнята на страхування, є більшою за ту, 

яка була на момент укладання договору. Тобто, розмір отриманої премії буде 

меншим за величину ризику, як наслідок, збільшується ймовірність 

недорезервування. 

Інформаційна монополія виникає коли наявний обмежений та контрольований 

доступ до інформації, як правило, це притаманно для монополізованих ринків, де 

присутній один або кілька суб’єктів господарювання. 

У цьому підрозділі ми акцентували увагу на відносинах між страховиком і 

страхувальником, тобто страхових відносинах. Відповідно розкриття конфлікту 

інтересів сторін договору та наявність асиметрії інформації стосувалися лише 

страхового ринку. Проте, слід відзначити, що страхові компанії, як суб’єкти 

підприємницької діяльності, самі можуть породжувати проблему принципал-агента, 
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як це було розглянуто в розділі 1, в площині акціонери – менеджери, акціонери – 

кредитори. Згідно агентської теорії існує суперечність між акціонерами та 

менеджерами, оскільки останні можуть управляти корпорацією у власних інтересах, 

а не в інтересах акціонерів. З’являться потенційна загроза виникнення проблеми 

морального ризику, коли менеджери самостійно приймають управлінські рішення в 

інтересах особистої вигоди, оскільки акціонери не в змозі відстежити всі їхні дії [90, 

с. 47]. Цей конфлікт інтересів є досить актуальним для страхових корпорацій, 

особливо коли акції розпорошені серед великої кількості власників, які не можуть 

безпосередньо впливати на менеджмент. В Україні це може бути характерним для 

великих страховиків, створених у формі публічних акціонерних товариств. Проте, 

вітчизняна корпоративна практика вносить свої новації, коли навіть у приватних 

акціонерних товариствах менеджмент використовується для прийняття рішень на 

користь не всіх акціонерів, а лише окремих, які лобіювали його призначення. Також 

варто відзначити наявність ще однієї суперечності в площині акціонери – 

менеджери, коли страхова корпорація виступає інституційним інвестором по 

відношенню до іншої корпорації. «Відповідно керівники цих установ мають 

можливість, якщо вони вирішать скористатися нею, впливати на менеджерів фірм, 

чиїми акціонерами є їх структури» [90, с. 52]. Враховуючи те, що страховики 

виступають одними з найбільших інституційних інвесторів, то такі суперечності 

можуть виникати з менеджментом багатьох компаній, куди були інвестовані кошти. 

Ми підтримуємо думку Ю. Брігхема та М. Ерхардта [90, с. 52], що активність 

інституційних інвесторів, в тому числі страхових корпорацій, щодо контролю за 

діями менеджерів компаній, якими вони володіють, пов’язана з тим, що вони не 

можуть швидко вийти з капіталу тих фірм, які показали свою неефективність, а 

також вони володіють дуже великими портфелями акцій, реалізація яких може 

швидко обвалити на них ціни. Для вітчизняних страховиків ця суперечність теж є 

актуальною, оскільки вони інвестують значні кошти, як власні, так і страхових 

резервів, у корпоративні права інших суб’єктів господарювання. Так, за 

результатами 2018 р. в акції було інвестовано більше 5 млрд грн, або 12,5 % від 

суми всіх активів [156]. Питання виникає лише щодо того, хто є емітентами цих 
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акцій. Обсяг біржових контрактів з акціями за весь 2018 р. склав 1,2 млрд грн 

Звичайно, що ці цифри не є співставними, враховуючи що в Україні, окрім 

страхових компаній, є ще багато інших інвесторів. Фактично цей конфлікт інтересів 

є завуальованим. Емітенти можуть бути учасниками єдиної фінансово-промислової 

групи, куди входить і страхова компанія. Щодо другої суперечності, яка може 

виникати між акціонерами та кредиторами, то її суть полягає в наступному. 

Акціонери через лояльний менеджмент можуть впливати на управлінські рішення, 

що приймаються в корпорації. Такі рішення (інвестування коштів у більш ризикові 

активи або проекти, збільшення кредиторської заборгованості тощо) можуть 

призводити або до великих прибутків, або до великих втрат для корпорації. 

Кредитори, в свою чергу, від таких рішень або нічого не виграють, оскільки 

зобов’язання корпорації перед ними фіксовані, або зазнають втрат через 

неспроможність корпорації повернути їм кошти. Для страхових корпорацій цей 

конфлікт інтересів не відіграє значної ролі через те, що вони переважно не 

користуються позиковим капіталом або його частка в структурі капіталу є 

незначною. 

Крім цього, варто виокремити ще один конфлікт в площині менеджмент – 

страхувальники, який не стосується безпосередньо страхування, а пов’язаний з 

можливістю участі страхувальників у розподілі прибутку страховика. Про цей 

конфлікт писав ще К.Г. Воблий: «У здійсненні цього права спостерігається велика 

різноманітність, наприклад, хоча б у вирішенні питань про розмір цієї участі і про 

спосіб розподілу прибутку. На цьому підґрунті можливі зловживання з метою 

приховати справжній розмір прибутку або показати його в перебільшеному розмірі» 

[98, с. 42-43]. Законодавчо особливості такого розподілу не закріплені, а, отже, 

залишаються на розгляд страхових компаній. К.Г. Воблий вважає за доцільне «для 

усунення можливості таких зловживань … створити в акціонерних страхових 

товариствах представництво страхувальників. Страхувальникам має бути надано 

право обирати спеціальний комітет для постійного контролю над ходом справ у 

товаристві» [98, с. 43]. До цього комітету можуть залучатися і сторонні спеціалісти. 

Витрати на його організацію та утримання має нести товариство. Ця ідея 
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сформульована в дусі теорії соціальної відповідальності корпорації Абрама Чейза, 

але на півстоліття раніше і стосується виключно специфічних відносин страховика й 

страхувальників. Крім цього, ще одним шляхом протидії асиметрії інформації може 

бути державне регулювання або нормативне визначення процедури розподілу 

прибутку страховика серед страхувальників. 

Ще один конфлікт інтересів виникає в ситуації коли страхова корпорація сама 

стає об’єктом купівлі-продажу або поглинання з боку інших корпорацій. Конфлікт 

може виникати в площині менеджери – менеджери та менеджери – акціонери. В 

рамках теорії «ринку корпоративного контролю, яку ми розглядали в розділі 1, 

розкрито суперечність між менеджерами компанії, яку купують або поглинають, та 

менеджерами компанії, яка купує або поглинає. Звичайно, перші, особливо в 

ситуації поглинання, можуть втратити свою роботу, а другі – внаслідок проблеми 

несприятливого вибору отримати не ту компанію, на яку вони очікували. Між 

менеджерами та акціонерами компаній можуть виникати суперечності щодо 

необхідності купівлі-продажу, особливостей здійснення цієї процедури, проведення 

оцінки компанії та визначення її ціни. 

Всі ці конфлікти інтересів різних зацікавлених груп виникають через 

наявність асиметрії інформації та, відповідно, недосконалість ринкового механізму. 

Менеджери компаній володіють найбільш точною інформацією про реальний стан 

речей у ній, про її фінансовий стан, про можливість виконання зобов’язань в 

довгостроковій перспективі, про основні умови договорів страхування, про політику 

компанії щодо страхових виплат і т.д. Ні акціонери, ні страхувальники, ні інші 

зацікавлені особи такою інформацією не володіють. Страхувальники, в свою чергу, 

володіють найбільш повною інформацією про об’єкт, який вони пропонують на 

страхування, про його реальну вартість, про небезпеки, які йому загрожують, про 

інші обставини, що можуть вплинути на оцінку ризику за даним об’єктом. Цей 

перелік можна продовжити, оскільки будь-який індивід, володіючи в даний момент 

унікальною інформацією по відношенню до інших індивідів, в наступний момент в 

іншій ситуації може опинитися на місці останніх. 
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На рис. 5.5 зображено структурну схему конфлікту інтересів між основними 

стейкхолдерами страхової компанії в розрізі різних видів діяльності. 

Нами систематизовано основні протиріччя, що можуть виникати між всіма 

зацікавленими особами. Всі ці протиріччя прямо чи опосередковано впливають на 

фінансовий результат діяльності страховика, а далі – на її вартість. Також окремо 

зазначений потенційний конфлікт інтересів, який може виникати в результаті 

купівлі-продажу самої страхової компанії. 

Як бачимо, інформація стає вирішальним та спонукальним фактором 

прийняття рішень на будь-якому рівні. Від її повноти та якості будуть залежати 

ефективність та результативність прийнятих рішень. Отже, виникає проблема як 

забезпечити рівний доступ всім учасникам до необхідної їм інформації, як 

протидіяти асиметрії інформації. 

Дж. Акерлоф також першим спробував обґрунтувати інституційні механізми 

протидії проблемам, пов’язаним із асиметрією інформації. До них він відніс гарантії, 

фірмові знаки та ліцензування [389]. Наявність гарантії на окремий товар, як 

правило, її мають споживчі товари тривалого користування, свідчить про те, що 

товар відповідає певному нормальному очікуваному рівню. Проте інститут гарантії 

досить обмежений у використанні. Наприклад, на страхові послуги страховик дати 

гарантію не може, оскільки сама страхова послуга за своєю суттю є обіцянкою, а 

обіцяючи дотриматися своєї обіцянки страховик навряд чи підвищить рівень довіри 

до себе. «Фірмові знаки не тільки свідчать про якість товару, а й дають покупцеві 

можливість вжити заходів у відповідь, якщо якість покупки не відповідає його 

очікуванням – він просто не буде більше купувати продукцію цієї фірми» [389]. Ми 

вже згадували про це вище, що страхувальник, який залишився не задоволений 

діями страховика, може відмовитися від користування його послугами та звернутися 

до іншої страхової компанії. Заодно він може порадити всім своїм родичам та 

знайомим теж не користуватися послугами відповідної компанії. «Практика 

ліцензування також зменшує невизначеність якості» [389].   
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Рис. 5.5. Структурно-логічна модель конфлікту інтересів між основними стейкхолдерами страхової компанії 

Джерело: побудовано автором - інформаційні потоки страхової компанії 

- інформаційні потоки стейкхолдера 
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Наявність ліцензії на здійснення певного виду страхування у страхової 

компанії свідчить про виконання нею ліцензійних умов щодо провадження 

страхової діяльності, що підтверджено регулятором. На жаль, в Україні така 

практика немає реального втілення. Протягом 2015-2016 рр. збільшилась кількість 

випадків, коли страхові компанії, маючи відповідні ліцензії, переставали виконувати 

свої зобов’язання перед клієнтами (ПрАТ «СК «ЕККО», СК «НОВА», ПАТ «СК 

«СКАЙД»). 

Основою методів боротьби з інформаційною асиметрією виступила «теорія 

ринкових сигналів» М. Спенса, згідно з якою продавці мають надавати додаткову 

інформацію про якість своїх товарів. Це забезпечить протидію несприятливому 

відбору і збереже ефективність ринку. В ролі такої додаткової інформації на рівні 

компаній можуть виступати фірмові знаки, торгові марки, гарантії, репутація фірми, 

сертифікати якості, дипломи різних конкурсів та престижні номінації, рекомендації, 

кваліфікація, а також виплата дивідендів як сигнал благополуччя та добрих 

перспектив [185]. 

Концепція або теорія скринінгу, первинні дослідження якої було розпочато 

Дж. Стігліцом та М. Ротшильдом у своїй спільній праці, «передбачає що менш 

поінформований клієнт може спонукати контрагента до розкриття більшого, ніж 

початкового, обсягу інформації, задаючи відповідні питання та уточнюючи умови 

контракту» [383]. Свої дослідження вони проводили на прикладі страхового ринку, 

де визначали, що страховики, як погано інформовані особи, через меню 

альтернативних страхових контрактів (різні поєднання премій і франшиз) здатні 

визначити ступінь ризику страхувальника, як добре поінформованої особи. 

Величина франшизи, яку вибирає індивідуум при купівлі страхового полісу, 

може передавати інформацію про його точку зору на ймовірність настання 

страхового випадку та масштаб втрат, які він у зв’язку із цим очікує [212]. Таким 

чином Дж. Стігліц приходить до висновку про можливість впровадження механізмів 

самовідбору: «люди, які знають, що вони менш вразливі до нещасних випадків, 

проявляють більшу готовність до придбання полісів з великою франшизою, і, таким 

чином, страхова компанія, пропонуючи два види полісів, один – з високою премією 
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та без франшизи, а інший – з низькою премією та великою франшизою, може 

виокремити високоризикових клієнтів від низькоризикових [212]. 

Ми повністю погоджуємося з методами боротьби з інформаційною 

асиметрією, які запропонували вітчизняні вчені Г.В. Кравчук, В.І. Шевчук, О.Л. 

Пластун [185], проте вони носять загальний характер, тобто не враховують 

специфіку окремих видів діяльності та учасників ринку, і сформульовані з метою 

забезпечення фінансової безпеки загалом. Нас, звичайно, цікавлять саме страхові 

компанії та інструменти, які вони можуть використовувати для боротьби з 

асиметрією інформації. 

Так, Г.В. Кравчук, В.І. Шевчук, О.Л. Пластун пропонують 4 групи методів, що 

сприяють зниженню інформаційної асиметрії в економіці: генерація сигналів, 

внутрішньофірмові важелі, державне регулювання та наявність баз даних [185]. 

Оскільки страхова компанія має цілу низку різних суперечностей, що виникають 

між різними зацікавленими особами, то сформувати єдиний підхід або єдиний набір 

засобів протидії асиметрії інформації неможливо. Розділимо всі суперечності, 

пов’язані з функціонуванням страхової корпорації як суб’єкта підприємницької 

діяльності на дві групи: 

1. Суперечності, пов’язані з особливостями страхових відносин, які 

виникають між страховиком та страхувальником (конфлікт інтересів між 

страховиком та страхувальником з приводу оцінки величини ризику, супроводу 

договору страхування, здійснення страхової виплати тощо; конфлікт інтересів, що 

виникає між страхувальниками та менеджментом страхових компаній щодо участі в 

розподілі прибутку); 

2. Суперечності, пов’язані з особливостями функціонування страховика у 

формі страхової корпорації (конфлікт між менеджерами та акціонерами страхової 

компанії, конфлікт між акціонерами та кредиторами страхової компанії, конфлікт 

між менеджерами страхової компанії та менеджерами інший компаній, які 

виступають об’єктом інвестування коштів у їхні корпоративні права, конфлікт 

інтересів між менеджерами страхової компанії та менеджерами інший компаній, які 

намагаються придбати або поглинути її). 
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Для першої групи суперечностей для уникнення асиметрії інформації для 

страховика можна виділити такі інструменти, які базуються на теорії скринінгу Дж. 

Стігліца: 

 заповнення страхувальником заяви, а в разі необхідності й анкети, про 

страхування, де потрібно розкрити всю інформацію про об’єкт страхування, яка 

йому відома, та яка необхідна страховику для здійснення оцінки ризику. Зокрема, 

інформацію про технічний стан об’єкта страхування, його дійсну вартість, можливі 

фактори підвищеного ризику, негативний стан здоров’я (у разі страхування життя 

чи здоров’я), негативне фінансове становище (у разі страхування відповідальності), 

інформацію про страхові випадки в минулому та фактичні розміри збитків за 

результатами таких випадків тощо. Обсяг та повнота інформації може варіювати 

залежно від виду страхування, складності об’єкту тощо. Для того щоб убезпечити 

себе від подання свідомо неправдивої інформації наприкінці заяви страховиком 

наводиться пункт про те, що страхувальник підтверджує правдивість та повноту 

наведеної інформації та попереджений, що в разі виявлення недостовірних 

відомостей про обставини, які мали істотне значення для визначення ймовірності 

настання страхового випадку і розміру можливої шкоди у разі його настання, 

страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати. Цю інформацію та 

факт ознайомлення з останнім пунктом страхувальник підтверджує своїм підписом; 

 визначення в умовах договору страхування відповідальності 

страхувальника та санкцій за подання свідомо неправдивої інформації про об’єкт 

страхування, а також інформації, яка стала йому відома під час дії договору та може 

вплинути на величину ризику за ним; обмежень та винятків зі страхування; переліку 

страхових випадків; процедури та строків здійснення страхової виплати; 

відповідальності страхувальника за неналежне поводження з об’єктом страхування 

та невжиття заходів по його рятуванню в разі настання страхового випадку; 

застереження щодо поводження з об’єктом страхування, так ніби він і не був 

застрахованим, тощо; 
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 визначення договором страхування розміру страхового покриття, виду та 

величини франшизи, страхової суми, лімітів відповідальності загалом та за одним 

випадком, системи страхового забезпечення та ін.; 

 здійснення огляду об’єкта страхування представниками страховика (при 

страхуванні майна), проведення медичного огляду в лікарнях, визначених 

страховиком (при страхування життя або здоров’я), фізичний контроль за 

виконанням програми рекомендацій для зменшення величини ризику, виїзд на місце 

настання страхового випадку та огляд пошкодженого об’єкта, з’ясування причин та 

обставин настання страхового випадку власними силами чи силами сюрвеєрів або 

аджастерів тощо. 

Крім формальних процедур, страховик може застосовувати і неформальні 

процедури, які зводяться до відмови у прийнятті ризику на страхування; пропозиції 

страхувальнику завідомо невигідних умов страхування; розроблення нездійсненної 

програми рекомендацій та зауважень, які страхувальник повинен виконати для 

прийняття ризику на страхування або яким повинен слідувати протягом дії договору 

страхування; залучення сюрвеєрських компаній, що спеціалізуються на оцінці 

об’єктів за певними видами страхування, для визначення якомога точнішої 

величини ризику або відмови у здійсненні страхової виплати через порушення умов 

договору. 

Як висновок, можна відзначити, що у страховика більше, ніж достатньо, 

інструментів для протидії проблемам, пов’язаним із асиметрією інформації. Проте, 

застосування цих інструментів породжує значні витрати (так звані трансакційні 

витрати, пов’язані з пошуком інформації). Тому основною проблемою страховика 

залишається визначення того мінімального обсягу інформації, який йому потрібен 

для прийняття рішення про страхування ризику та на яких умовах, а також який він 

буде згоден оплатити. На практиці це питання може вирішуватися за допомогою 

розроблення стандартних договорів страхування зі стандартними умовами зі 

стандартною процедурою проведення андерайтингу силами страхових агентів для 

більшості страхувальників-фізичних осіб. А для складних ризиків, з великими 
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страховими сумами та ризиків переважно юридичних осіб здійснювати процедуру 

індивідуального андерайтингу, при необхідності залучати сюрвеєрів тощо. 

Для уникнення асиметрії інформації для страхувальника можна виділити такі 

шляхи: 

 детальне ознайомлення страхувальника з умовами та правилами 

страхування, що відповідають чинному законодавству; 

 наявність у страховика свідоцтва про внесення до державного реєстру 

фінансових установ України, ліцензії на здійснення страхової діяльності за тим 

видом, щодо якого укладається договір страхування, відповідних правил 

страхування, затверджених в Уповноваженому органі; 

 наявність власного веб-сайту, на якому можна ознайомитися з 

інформацією про бенефіціарів страховика, звітами про фінансовий стан, 

інформацією про виконання страховиком страхових зобов’язань (дані про виплати, 

про їх розміри тощо); 

 фірмовий знак або бренд страхової компанії. Якщо компанія заслужила 

свій бренд успішною та тривалою роботою на страховому ринку, то це має 

гарантувати потенційним страхувальникам дотримання таких стандартів у роботі 

компанії й надалі. Особливо, коли компанія має іноземний капітал, іноземних 

власників або взагалі цілу потужну материнську страхову корпорацію, відому у 

всьому світі, то вона повинна дотримуватися відповідних стандартів ведення 

бізнесу. Адже проблеми однієї з компаній, що входить до міжнародної страхової 

групи, можуть відобразитися на всій групі, її реноме у світі; 

 ділова репутація компанії, яка склалася на ринку. Як відносяться до 

компанії інші страховики-партнери, перестраховики, як відзиваються про компанію 

її чинні та колишні клієнти; 

 отримання у представника роз’яснення умов страхування, особливо щодо 

таких складних опцій, як вид та величина франшизи, перелік ризиків, які 

покриваються договором, а які ні, процедура визначення розміру страхової виплати, 

строки виплати в разі настання страхового випадку; 
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 виплата компанією дивідендів своїм акціонерам. На думку, М. Спенса це 

потужний сигнал для ринку про те, що в компанії все в порядку, вона успішно 

працює, отримує позитивний фінансовий результат. 

Реалізувати ці шляхи страхувальник може за допомогою пошуку інформації 

самостійно або за допомогою страхового брокера, який за комісійну винагороду 

зможе вирішити всі питання щодо пошуку інформації про кращого страховика та 

оптимальні умови страхування, а також зможе допомогти при настанні страхового 

випадку. 

Як бачимо, у страхувальника перелік можливих інструментів для отримання 

повної та правдивої інформації про страховика, його фінансовий стан та умови 

страхування не так багато. Тому в цьому випадку обов’язково має втручатися 

держава у вигляді регулятора, який повинен забезпечити прозоре інформаційне поле 

для потенційних страхувальників та встати на їхній захист в разі порушення їх прав. 

Регулятор забезпечує можливість використання таких заходів: 

 здійснення ліцензування страхової діяльності; 

 проведення сертифікації вищого менеджменту страхової компанії (в 

Україні на сьогодні це сертифікація керівника та головного бухгалтера); 

 реєстрація правил страхування; 

 здійснення фінансового моніторингу; 

 ведення державного реєстру фінансових установ; 

 оприлюднення інформації про зупинення та обмеження діяльності 

страхових компаній, про введення до них тимчасових адміністрацій, про 

застосування заходів впливу та стан їх виконання; 

 оприлюднення переліку страхових компаній, щодо яких регулятором 

зафіксовано найбільше скарг. 

На сучасному етапі розвитку страхового ринку України дієвим механізмом 

могло би стати створення Фонду гарантування виплат за договорами страхування 

життя. Це був би потужний сигнал для всього ринку та суспільства про надійність 
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ринку страхування життя, який би знизив рівень інформаційної асиметрії між 

населенням та компаніями, що здійснюють страхування життя. 

Окрім держави, на нашу думку, забезпечувати інформацією основних 

учасників страхового ринку мають інституції його інфраструктури: 

 створення саморегулівної організації (СРО), яка могла би на себе 

перейняти частину функцій держави щодо атестації та сертифікації кадрів страхових 

компаній, розроблення «кодексу етики страховика», відстежувати інформацію про 

страховиків-членів цієї СРО та оприлюднювати її; 

 біржова інформація, тобто інформація про фінансову діяльність 

страховиків (хто які ресурси залучає, хто випускає боргові, а хто пайові цінні 

папери), яка б свідчила про реальний стан речей в компанії, про наявність власних 

коштів для розвитку власного бізнесу, про потребу у кредитних коштах тощо; 

 рейтинги від рейтингових агентств. Це дуже перспективний напрямок для 

полегшення та зменшення витрат на пошук інформації страхувальниками. 

Страхувальник ознайомившись з рейтингом страхової компанії, з його динамікою за 

останній період може прийняти рішення про те, чи варто звертатися до такої 

компанії, чи ні. Проте, вітчизняні та окремі міжнародні рейтингові агентства дещо 

підірвали рівень довіри до рейтингів, що ними встановлюються. Наприклад, банк 

«Хрещатик» отримав рейтинг за національною шкалою, а через незначний час був 

визнаний неплатоспроможним та до нього було введено тимчасову адміністрацію. 

Тому діяльність рейтингових агентств повинна бути взята під державний нагляд. 

Наступним є конфлікт інтересів, що виникає між страхувальниками та 

менеджментом страхових компаній щодо участі в розподілі прибутку. У цьому 

питанні ми повністю підтримуємо позицію К.Г. Воблого про можливість створення 

спеціального комітету для постійного контролю над ходом справ у компанії. Але, 

також варто розуміти, що страхові компанії навряд чи підуть на такий крок. Для них 

це може обернутися, по-перше, створенням додаткового контролера в пару до 

контрольних органів акціонерів, а, по-друге, утримання такого комітету може 

призвести до значних витрат. Для вирішення цієї суперечності необхідне втручання 

держави. Або держава законодавчо закріпить необхідність формування такого 
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органу контролю з боку страхувальників та уповноважить регулятора страхового 

ринку здійснювати нагляд за дотриманням прав страхувальників, або визначити на 

законодавчому рівні підходи до визначення розміру частини прибутку, що може 

розподілятися між страхувальниками, та процедури здійснення такого розподілу. В 

цьому разі страховики змушені будуть дотримуватися норм законодавства, а в разі 

їх порушення страхувальники будуть мати підстави для апелювання до страховика 

або інших органів. На нашу думку, цей варіант є більш реальним щодо його 

впровадження. 

Вищезазначені шляхи подолання асиметрії інформації між основними 

контрагентами систематизовано у табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Шляхи подолання асиметрії інформації між основними котрагентами 

страхових компаній 

Асиметрія 

інформації 

Основні 

контрагенти 
Шляхи подолання асиметрії інформації 

1 2 3 

 Несприятливий 

вибір. 

 Моральний ризик. 

 Інформаційна 

монополія. 

 Проблема 

«принципал-

агент». 

Держава 

 Інформування про введення тимчасових 

адміністрацій до страхових компаній. 

 Інформування про зупинення та/або обмеження 

діяльності страхової компанії. 

 Інформування про застосування заходів впливу та 

стан їх виконання. 

 Перелік страхових компаній щодо яких 

регулятором зафіксовано найбільше скарг. 

 Закріплення на законодавчому та нормативному 

рівнях вимог щодо процедури та розмірів участі 

страхувальників у прибутку страховика. 

 Фінансовий моніторинг. 

 Ведення ДРФУ. 

 Реєстрація правил страхування. 

 Сертифікація. 

 Ліцензування. 

Інфраструктура 

страхового ринку 

 Наявність СРО. 

 Біржова інформація. 

 Рейтинги від рейтингових агентств. 

Страхувальник 

 Використання послуг страхового брокера. 

 Наявність веб-сайту страхової компанії з 

інформацією про умови страхування, фінансовий 

стан страховика, про бенефіціарів страхової 

компанії. 

 Правила страхування. 

 Наявність call-центру. 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 

 

Страховик 

Формальні процедури 

 Заява та анкета про страхування. 

 Договір страхування. 

 Огляд майна (передстрахова експертиза). 

 Медичний огляд застрахованих осіб. 

 Огляд пошкодженого майна. 

Неформальні процедури 

 Відмова у страхуванні. 

 Пропозиція невигідних умов страхування. 

 Розробка нездійсненної програми рекомендацій та 

зауважень. 

 Залучення експертів при врегулюванні збитків 

(сюрвеєрів, аджастерів). 

 Відмова у страховій виплаті. 

Для другої групи суперечностей для уникнення асиметрії інформації можна 

виділити такі інструменти: 

 винагорода менеджерів. Така винагорода повинна забезпечувати 

виконання двох цілей: залучати та утримувати в компанії компетентних менеджерів 

і максимально наближати їх дії до забезпечення інтересів акціонерів. На думку 

Ю. Брігхема та М. Ерхардта [90, с. 49-50], компенсаційний пакет вищого 

менеджменту корпорації складається з трьох компонентів: 1) фіксованої щорічної 

платні; 2) грошових премій або преміальних акцій за результатами року і 3) 

фондових опціонів на придбання акцій фірми за довгострокову ефективну працю на 

благо компанії; 

 загроза звільнення менеджменту страхової корпорації. Якщо дії 

менеджменту компанії не відповідають інтересам акціонерів, то вони можуть на 

чергових або позачергових зборах акціонерів звільнити такий менеджмент. У США 

це досить проблематично, оскільки акції окремих корпорацій можуть бути 

розпорошені серед дуже великої кількості акціонерів, а контроль менеджерів за 

механізмом голосування є великим. В Україні, це зробити простіше, оскільки серед 

вітчизняних страхових корпорацій немає такої розпорошеності акцій, контрольний 

пакет завжди зосереджений в руках невеликої кількості акціонерів; 

 загроза поглинання. Суть цього інструменту детально розкрита в межах 

теорії корпоративного контролю в розділі 1; 
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 безпосереднє втручання акціонерів в оперативне управління компанією. 

Менеджмент страхової корпорації може втручатися в управління компанії, 

акціонером якої є страховик: по-перше, вони можуть спілкуватися з менеджерами 

фірми і вносити різноманітні пропозиції, що стосуються методів ведення бізнесу, 

по-друге, висувати офіційні пропозиції, які відповідно до законодавства повинні 

голосуватися на щорічних зборах акціонерів, навіть якщо ці пропозиції не 

влаштовують менеджерів [90, с. 52]; 

 використання боргових контрактів. «Боргові контракти – це зобов’язання з 

боку фірми виплачувати певну фіксовану суму інвестору в ролі доходу на його 

інвестиції. Такий підхід, на відміну від участі інвестора у прибутках і отриманні 

певної їх частки за результатами роботи за період, знижує ймовірність виникнення 

морального ризику та опортуністичної поведінки з боку керівників компанії» [185]. 

Менеджменту страховика не потрібно нести значні витрати по контролю за 

менеджментом компанії, інституційним інвестором якої вони є, оскільки в цьому 

випадку менеджмент зацікавлений в успішній роботі компанії та отриманні якомога 

більших прибутків, щоб можна було розрахуватися з інвестором та суму 

перевищення залишити собі, частина з якої може піти на бонуси менеджменту; 

 застосування так званих обмежувальних заходів (restrictive covenants) – 

чітко прописаних в контракті меж допустимих дій з боку менеджменту компанії та 

їх повноважень [185]. Це інструмент може бути ефективним як при вирішенні 

конфлікту між менеджерами та акціонерами, так і між акціонерами та кредиторами. 

В першому випадку в контракті між менеджментом та акціонерами, а в другому – 

між менеджментом та кредиторами прописуються обмеження щодо дій 

менеджменту в певних ситуаціях, участі в ризикових проектах, можливості 

збільшення кредиторської заборгованості, розголошення інформації тощо; 

 проведення аудиторських висновків фінансової звітності компаній дає 

певні позитивні сигнали ринку та формує довіру до компанії з боку страхової 

корпорації як інституційного інвестора, вливаючи на прийняття нею інвестиційного 

рішення. Звичайно, що аудиторський висновок не продукує нову інформацію для 

ринку, він просто підтверджує існуючу інформацію про фінансовий стан компанії. 
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Крім цього, репутація аудиторської компанії може бути додатковим сигналом 

зниження інформаційної асиметрії. Показовим прикладом у цьому ракурсі є доля 

аудиторської фірми «Артур енд Андерсен» (входила в п’ятірку найбільших 

аудиторських компаній світу), яка після скандалу з «Енрон» змушена була 

припинити своє більш ніж сторічне існування, оскільки втратила репутацію [185]; 

 оприлюднення результатів аналізу поточного стану компанії та прогнозів 

щодо її майбутніх перспектив фінансовими аналітиками, які виконують 

інформаційну функцію на фінансових ринках. Г.В. Кравчук, В.І. Шевчук, 

О.Л. Пластун стверджують, що «результати наукових досліджень діяльності 

фінансових аналітиків на ринках капіталів свідчать, що фінансові аналітики 

здійснюють вплив на вартість активів компанії на ринку. При чому прогнози 

аналітиків, як правило, більш якісні, ніж звичайний аналіз компанії чи цін на її акції, 

оскільки враховують не лише суто внутрішньофірмову інформацію, але й 

інформацію з зовнішнього середовища – економічні новини, політичні події тощо» 

[185]. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що впровадження вартісно-орієнтованого 

підходу в управління страховою компанією потребуватиме обов’язкового 

врахування наявності асиметрії інформації між її основними стейкхолдерами та 

пошуку шляхів його подолання. Нами запропоновано такі шляхи, які мають 

знаходитися в основі такого управління, інакше менеджмент компанії буде постійно 

фіксувати збільшення трансакційних витрат на кожному етапі взаємодії страховика 

та страхувальника, менеджменту та власників, інших стейкхолдерів. 

 

5.3. Формування дивізіональної структури управління 

 

Організація системи продажу страхових послуг передбачає не тільки 

оптимізацію каналів продажу, але й налагодження ефективної географії їх продажу. 

Вона проявляється у створенні відокремлених структурних підрозділів та пунктів 

продажу, розосереджених у просторі. Це дає страховику можливість нарощувати 

обсяги діяльності за рахунок максимального наближення до свого потенційного 
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клієнта та збільшення ступеня охоплення території, а також забезпечити 

диверсифікацію об’єктів страхування за територією. Саме тому більшість страхових 

компаній представлені у формі складних організаційних структур, які дають 

можливість забезпечити продажі страхових послуг у різних регіонах, містах і 

містечках. Відповідно виникає потреба у ефективній організації взаємовідносин між 

такими структурними підрозділами з тим, щоб випрацювати єдині стандарти та 

підходи до здійснення операційної діяльності страховика та системи продажів 

страхових послуг. 

Результативність діяльності страхової компанії залежить від її організаційної 

структури, яка забезпечує реалізацію стратегії в умовах впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів. Чим ефективнішою є структура компанії, тим швидше 

досягається виконання цілей та завдань, поставлених перед різними структурними 

підрозділами, тим краще налагоджений процес комунікації між керівництвом 

компанії та її співробітниками, тим оптимальніше відбувається розподіл ресурсів 

між різними завданнями та підрозділами, тим більшою буде вартість страхової 

компанії. 

Причиною наявності у страхових компаній розгалуженої мережі підрозділів, 

дирекцій, філій, представництв, точок продажу є специфіка страхового бізнесу, а 

саме: 

 необхідність диверсифікації географії продажів страхових послуг для 

уникнення кумуляції збитків та антиселекції ризиків; 

 зростання величини страхового портфеля для формування мінімального 

розміру страхових сукупностей за різними видами страхування, які б підпадали під 

дію закону великих чисел; 

 наявність інверсії страхового циклу; 

 збільшення маркетингових можливостей компанії по залученню 

потенційних споживачів страхових послуг. 

Утримання такої великої розгалуженої мережі потребує від компанії 

налагодженої структури управління. На сучасному етапі найбільш поширеними 

структурами організації управління вітчизняними страховими компаніями є лінійна 
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(лінійно-функціональна), лінійно-штабна та дивізіональна. Їх переваги та недоліки 

наведено у табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Переваги та недоліки організації різних управлінських структур 

Вид 

організації 

управлінської 

структури 

Переваги Недоліки 

Можливість 

впровадження 

вартісно-

орієнтованого 

підходу 

Лінійна 

(лінійно-

функціональна) 

 швидка реакція 

виконавців на вказівки 

управлінського апарату; 

 взаємоузгодженість 

виконуваних дій; 

 оперативність 

прийняття управлінських 

рішень; 

 простота управління; 

 особиста 

відповідальність керівника 

за результати. 

 перевантаження 

керівництва компанії 

інформацією та розглядом 

порівняно дрібних питань; 

 відсутність підрозділів 

СК, що займаються 

стратегічним управлінням; 

 домінування процесів, 

спрямованих на вирішення 

оперативних проблем; 

 ускладнення зв’язків 

між підрозділами по 

горизонталі. 

Низька 

Лінійно-

штабна 
 висока компетентність 

фахівців, які готують 

відповідні рішення; 

 звільнення лінійних 

керівників від глибокого 

опрацювання рішень і 

аналізу проблем; 

 можливість залучення 

консультантів та 

експертів. 

 тривала процедура 

прийняття рішень; 

 недостатня персональна 

відповідальність за 

прийняття і виконання 

рішень; 

 наявність тенденції до 

централізації управління. 

Середня 

Дивізіональна  висока компетентність 

фахівців, які готують 

відповідні рішення; 

 персональна 

відповідальність за 

прийняття і виконання 

рішень; 

 зменшення часу на 

прийняття управлінських 

рішень щодо оперативної 

діяльності страховика. 

 можливість конфлікту 

інтересів між самостійними 

підрозділами СК та 

центральним офісом; 

 дублювання функцій на 

різних рівнях ієрархії; 

 відірваність 

центрального офісу від 

конкретних сфер діяльності 

СК. 

Висока 

Джерело: складено автором 

Дивізіональна структура управління є найефективнішою для страхових 

компаній якраз через особливості страхування як підприємницької діяльності та 
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специфіку організації страхового бізнесу, які було розглянуто у попередніх розділах. 

Також така структура буде оптимальною з позиції застосування вартісно-

орієнтованого менеджменту, оскільки, представляючи собою складну сукупність 

взаємопідпорядкованих відокремлених структурних підрозділів, дає можливість 

делегувати повноваження в розрізі основних бізнес-процесів страховика, а саме: 

андерайтингу та врегулювання страхових претензій, і встановлювати задані 

нормативні значення вартісно-орієнтованих показників перед кожним таким 

підрозділом. З одного боку, наявність великої кількості відокремлених структурних 

підрозділів потребує певної координації та управління. Встановлення вартісно-

орієнтованих показників в якості індикаторів контролю за результативністю роботи 

підрозділу дасть можливість налагодити чіткий механізм управління ним. Кожен 

буде мислити не просто величинами підписаних премій або кількістю залучених 

клієнтів, а величиною доданої вартості EVA, яку він допоможе створити підрозділу 

й компанії. Ця величина буде враховувати і вищезазначені показники, і збитковість 

клієнта для компанії, і рівень задоволення наданими йому послугами, і 

результативність підрозділу. З іншого боку, впровадження вартісно-орієнтованого 

підходу в управління підрозділами та компанією в цілому дозволить надалі 

розширювати кількість таких підрозділів, а також ускладнювати форми їх співпраці 

та координації з головним офісом компанії. 

Дивізіональна структура управління (ДСУ) використовується різними 

компаніями давно. «Вперше дивізіональні структури з’явилися в кінці 1920-х рр. на 

підприємствах «Дженерал моторс», найбільшого поширення вони отримали в 1960-

1970-х рр.» [150, с. 156]. З початку виникнення ця структура не призначалася для 

розвитку саме страхового бізнесу, а скоріше – для розширення діяльності та 

посилення ефективності управління великими американськими корпораціями, в 

тому числі автомобільними. Згодом така структура управління набула поширення та 

була запозичена іншими сферами діяльності. «За деякими оцінками, від лінійно-

функціональних структур до дивізіональних в середині 1980-х рр. у США перейшли 

80 % всіх великих компаній, а з 500 найбільших – 95 %» [150, с. 156], тобто ДСУ в 

більшій мірі притаманна великим компаніям, що вкотре підтверджує необхідність 
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такої структури управління саме для страхових компаній, а також їх подальшого 

розвитку в корпоративній формі. 

Назва цієї структури походить від слова дивізіон (від англ. division – 

відділення, підрозділ, філія компанії), під яким розуміють організаційну одиницю 

(бізнес одиницю), яка має всередині необхідні власні функціональні підрозділи [316, 

с. 57]. У страхових компаніях прикладами таких дивізіонів є структурні підрозділи, 

які можуть створюватися за продуктовим, клієнтським або регіональним 

принципом. 

Продуктовий принцип передбачає створення підрозділів, які спеціалізуються 

на розробленні, просуванні на ринок, продажах та урегулюванні збитків за 

окремими продуктами, групами продуктів або видами страхування. Так, 

департамент особистого страхування може включати такі відділи: андерайтингу, 

організації продажів, урегулювання збитків, фахівці яких спеціалізуються саме на 

цих видах страхування. 

Клієнтський принцип полягає в тому, що страховик орієнтується на свого 

потенційного клієнта. Окремі підрозділи можуть створюватися для надання послуг 

для страхувальників-фізичних осіб, страхувальників-юридичних осіб або 

страхувальників-партнерів (банків, туристичних фірм тощо). Всередині них 

виокремлюються функціональні підрозділи, що охоплюють всі етапи створення, 

продажу та супроводу страхової послуги. 

Регіональний принцип передбачає створення розгалуженої мережі 

відокремлених структурних підрозділів (філій або дирекцій), які всередині мають 

повний цикл створення страхової послуги. Такі підрозділи спеціалізуються на 

наданні послуг для окремих регіонів з їх специфікою економічного, соціального та 

технологічного розвитку. 

На нашу думку, найбільш ефективною для розвитку страхового бізнесу буде 

не просто ДСУ, а ДСУ, побудована на регіональному принципі. Така структура дає 

можливість досягти постійної присутності страховика у різних регіонах країни, а 

відповідно збільшити обсяги продажів страхових послуг за рахунок зростання 

кількості контактів з потенційними страхувальниками, розширити географію 
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місцезнаходження застрахованих об’єктів, тим самим знизивши ймовірність 

виникнення кумуляції збитку, а також диверсифікувати страховий портфель 

компанії за видами та об’єктами страхування, забезпечивши досягнення його 

планових якісних та кількісних характеристик. Ні продуктовий, ні клієнтський 

принципи організації ДСУ не дають змоги досягнути всіх вищезазначених цілей 

одночасно, а саме цього потребує вартісно-орієнтований підхід. Кожний 

відокремлений структурний підрозділ (ВСП) є невеликою компанією в середині 

великої компанії, на нього покладаються певні функції, визначаються конкретні 

завдання щодо позитивного впливу на фактори збільшення вартості компанії, а 

також встановлюються конкретні значення EVA, яких потрібно досягти. Згідно 

запропонованої нами багаторівневої системи факторів вартості перед такими ВСП 

дійсно постає завдання щодо максимального їх врахування в своїй діяльності. 

Досягти цього дозволяє лише ДСУ. 

До переваг ДСУ в цілому можна віднести: 

 вивільнення вищих керівних органів страховика від управління 

оперативною діяльністю за рахунок делегування частини повноважень керівникам 

відокремлених структурних підрозділів; 

 зосередження вищого керівництва на стратегічному управлінні компанією, 

політиці перестрахування, фінансовій та інвестиційній політиці тощо; 

 забезпечення тісного зв’язку зі своїми страхувальниками, що дає 

можливість у повній мірі враховувати їх інтереси і швидко реагувати на зміни 

зовнішнього середовища; 

 можливість використання різних стратегій для виходу на ринки різних 

регіонів з урахуванням їх особливостей. 

Відомо три системи організації роботи страхових компаній з філіями [316, с. 

57-58]: 

 централізована; 

 децентралізована; 

 регіональна. 
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На рис. 5.6 схематично представлено розроблену нами організацію 

взаємовідносин в структурі страховика при централізованому управлінні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Організація взаємовідносин в структурі страховика при 

централізованому управлінні 

Джерело: [392] 

За такої організації взаємовідносин більшість повноважень у прийнятті або 

погодженні рішень щодо оперативного управління залишається на рівні головного 

офісу (ГО). Відокремлені структурні підрозділи (ВСП) можуть лише укладати 

договори страхування за стандартними умовами страхування та забезпечувати 

організацію процесу врегулювання страхових претензій, не приймаючи остаточних 

рішень. Фактично ВСП виконує обслуговуючу функцію по відношенню до ГО, 

здійснює пошук клієнтів, оформлює документообіг, налагоджує комунікацію між 

клієнтом та представниками ГО тощо. Тобто на ВСП покладається суто технічна 

робота щодо організації основних бізнес-процесів страховика, а, відповідно, вона 

обмежена у розпорядженні фінансовими ресурсами та не несе відповідальності за 

кінцевий фінансовий результат. Як наслідок, ВСП за такої системи не створюють 

додаткову вартість для страховика. Переваги та недоліки централізованого 

управління наведено у табл. 5.5. 

Головний офіс (ГО) 

страхової компанії 

Відокремлені регіональні 

підрозділи страховика 

Принципи взаємовідносин 

 

- Обмеження в управлінні 

фінансовими потоками в 

підрозділах. 

- Узгодження і фінансування ГО 

всіх витрат підрозділів. 

- Фінансова відповідальність за 

розрахунками з контрагентами 

належить ГО. 

Створення 

продуктової лінійки. 

Формування 

страхових резервів. 

Перестрахування. 

Врегулювання всіх 

страхових випадків. 

Проведення єдиної 

кадрової політики. 

Мотивація персоналу 

за стандартами ГО. 

Встановлення планів 

продажів для 

підрозділів. 

Укладання 

договорів зі 

страхування 

стандартних 

ризиків. 

Виконання 

плану 

продаж. 

Пошук кадрів 

та 

узгодження їх 

в ГО. 
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Таблиця 5.5 

Переваги та недоліки централізованої системи управління 

відокремленими структурними підрозділами 

Переваги Недоліки 

Прийняття основних управлінських 

рішень щодо оперативної діяльності 

висококваліфікованими фахівцями на 

рівні ГО 

Тривалий час на прийняття управлінських 

рішень щодо оперативної діяльності 

страховика 

Зменшення необхідності у 

кваліфікованих фахівцях на рівні 

підрозділів 

Зниження мотивації у роботі фахівців 

ВСП 

Скорочення витрат на ведення справи Не врахування специфіки регіональних 

ризиків висококваліфікованими 

фахівцями ГО 
Джерело: [392] 

На рис. 5.7 представлено схематично організацію взаємовідносин у структурі 

страховика при децентралізованому управлінні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 5.7. Організація взаємовідносин в структурі страховика при 

децентралізованому управлінні 

Головний офіс (ГО) 

страхової компанії 
Формування бачення й стратегії розвитку 

Відокремлені підрозділи 

страховика 

 Формування команди. 

 Проведення власної кадрової 

політики. 

 Котирування стандартних ризиків. 

 Виконання планової прибутковості і 

рентабельності. 

 Розширені можливості по 

управлінню власними грошовими 

потоками. 

 Врегулювання стандартних 

некатастрофічних страхових 

випадків. 
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Принципи взаїмодії 

 

 ГО фокусує на собі основні фінансові витрати. 

 Відокремлені підрозділи мають певну самостійність у 

проведенні кадрової, мотиваційної, маркетингової та 

фінансової політики. 
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На відміну від централізованої, децентралізована система роботи 

характеризується значною свободою керівництва ВСП у прийнятті основних 

управлінських рішень щодо прийняття ризиків на страхування та врегулювання 

страхових претензій. Також воно має можливість управляти грошовими потоками та 

зобов’язане відповідати за фінансовий результат діяльності свого підрозділу. Окрім 

значних переваг, така система має низку недоліків (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Переваги та недоліки децентралізованої системи управління 

відокремленими структурними підрозділами 

Переваги Недоліки 

Прийняття основних управлінських 

рішень щодо оперативної діяльності 

кваліфікованими фахівцями ВСП 

Недостатній обсяг роботи для 

кваліфікованих фахівців ВСП 

Зменшення часу на прийняття 

управлінських рішень щодо 

оперативної діяльності страховика 

Ускладнення в роботі з 

перестраховиками 

Зростання необхідності у 

кваліфікованих фахівцях на рівні 

підрозділів 

Ускладнення в формуванні 

збалансованого страхового портфеля 

на рівні ГО 

Врахування специфіки регіональних 

ризиків кваліфікованими фахівцями 

ВСП 

Зростання витрат на ведення справи 

Джерело: [392] 

Децентралізована система також недосконала, тому страховики потребують 

такої системи, яка б врахувала переваги обох попередніх систем та мінімізувала їх 

недоліки. Такою системою управління ВСП є регіональна (рис. 5.8). 

Шляхом усунення недоліків попередніх систем роботи з ВСП є введення 

додаткової ієрархічної ланки – дирекцій, які можуть спеціалізуватися на крупних 

регіонах та включати низку філій. Таким чином найбільш висококваліфіковані 

фахівці будуть знаходитися на рівні дирекцій та обслуговувати запити з боку 

представників філій. Дирекції будуть ближчими до філій, розумітимуть регіональну 

специфіку ризиків, а також дозволять генерувати грошові потоки та оптимізовувати 

витрати на ведення справи. 

Таким чином, для ДСУ характерно поєднання централізованого 

стратегічного планування у верхніх ешелонах управління і децентралізованої 
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діяльності відділень, на рівні яких здійснюється оперативне управління і 

формується прибуток [316, с. 57]. Тобто ВСП є основними центрами 

відповідальності та формування грошових потоків. Виходячи з цього, вони стають 

основними центрами створення вартості для всієї компанії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Організація взаємовідносин в структурі страховика при 

регіональному управлінні 

Джерело: [392] 

Економічна додана вартість створюється якраз на рівні центрів 

відповідальності – дирекцій та філій – саме вони генерують основний грошовий 

потік від страхової діяльності та здійснюють левову частку витрат, на які 

припадають страхові виплати. Приймаючи щодня рішення щодо прийняття того чи 

іншого ризику на страхування співробітики ВСП забезпечують надходження премій 

за укладеними договорами страхування. Це можуть бути договори, які укладаються 

безпосередньо у ВСП з клієнтами або через страхових агентів й брокерів, або 

партнерів, з яким и налагоджені зв’язки щодо співпраці. Для того щоб перед такими 

підрозділами ставити певні завдання, потрібно їм дати відповідні повноваження. 

Регіональна система управління дає змогу це зробити, а, відповідно, впровадити 

вартісно-орієнтоване управління. Перед такими центрами відповідальності можуть 

ставитися плани щодо створення ними певної величини EVA. 
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 Формування бачення й стратегії розвитку компанії. 

 Виконання податкових зобов'язань. 

 Формування андеррайтингової і перестрахової політики 

в цілому. 

 Регулювання регіональних підрозділів. 

 

 Формування регіональної стратегії розвитку. 

 Формування регіональної андеррайтингової і 

перестрахової політики. 

 Врегулювання страхових випадків. 

 Проведення кадрової політики.  

 Регулювання филій. 

 

 Виконання плану продажів. 

 Формування клієнтської бази. 

 Формування мережі. 

 

Головний офіс 

страховика 

Регіональні 

підрозділи 

страховика 

Філії 
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Для кожної філії та дирекції мають бути доведені плани їх роботи, виміряні у 

конкретних величинах EVA та деталізовані для кожного каналу продажу та 

співробітника. Залежно від рівня створення EVA буде залежати величина їхньої 

мотивації. 

Від ефективності налагодження їх роботи будуть залежати всі фінансові 

показники діяльності страховика, в тому числі його вартість. При регіональній 

системі організації роботи з ВСП збільшуються грошові потоки від оперативної 

діяльності за рахунок швидкого та кваліфікованого задоволення потреб 

страхувальників у страховому захисті та зменшуються витрати на ведення справи 

через залучення меншої кількості висококваліфікованих фахівців. Позитивний 

фінансовий результат формує додаткову вартість страхової компанії. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Страховики, як підприємницькі інституції, мають враховувати результати 

діджиталізації при удосконаленні своїх бізнес-процесів, зокрема при впровадженні 

вартісного підходу в управлінні. Страховий бізнес має переходи на цифрові 

технології для того, щоб конкурувати з іншими фінансовими інституціями, а також 

запропонувати потенційним страхувальникам нові страхові продукти, нові підходи 

до оцінювання ризиків та збитків за окремими видами страхування. З іншого боку 

страховики мають враховувати наслідки діджиталізації для своїх потенційних 

клієнтів. Окрім переваг для їх функціонування та життєдіяльності, нові 

інформаційні технології несуть їм нові ризики. 

2. Розроблено структурно-логічну модель розвитку страхової компанії в 

умовах діджиталізації. Вона включає у себе весь ланцюжок перетворень, що 

відбувається в компанії, починаючи від визначення факторів, що сприяють 

поширенню та розвитку діджиталізації; видів конкретних інновацій, що 

застосовуються страховими компаніями, бізнес-процесів, на які вони безпосередньо 

впливають, до наслідків та переваг діджиталізації для страхового бізнесу. Внаслідок 

впровадження інновацій удосконалюються окремі бізнес-процеси страховика, які 
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впливають безпосередньо на зростання його вартості, але тільки цим вплив 

діджиталізації на його майбутню діяльність не обмежується. Вона також 

безпосередньо призводить до здешевлення та спрощення застосування 

страховиками вартісно-орієнтованого управління, що є одним з основних недоліків 

такого впровадження. 

3. Однією з основних причин виникнення суперечностей між сторонами 

страхового процесу є існування асиметричності інформації. Особливу роль вона 

відіграє на страховому ринку, де власне реалізуються економічні відносини між 

страховиком і страхувальником щодо передавання страхового ризику за певну плату 

з метою отримання в майбутньому страхової виплати в разі настання страхового 

випадку. Асиметрія інформації породжує проблеми несприятливого вибору, 

морального ризику та інформаційної монополії. 

4. Обґрунтовано, що страхові компанії, як суб’єкти підприємницької 

діяльності, самі можуть породжувати проблему принципал-агента в площині 

акціонери – менеджери, акціонери – кредитори. Згідно агентської теорії існує 

суперечність між акціонерами та менеджерами, оскільки останні можуть управляти 

корпорацією у власних інтересах, а не в інтересах акціонерів. Ще один конфлікт в 

площині менеджмент – страхувальники, який не стосується безпосередньо 

страхування, а пов’язаний з можливістю участі страхувальників у розподілі 

прибутку страховика. Наступний конфлікт інтересів виникає в ситуації коли 

страхова корпорація сама стає об’єктом купівлі-продажу або поглинання з боку 

інших корпорацій. Конфлікт може виникати в площині менеджери – менеджери та 

менеджери – акціонери. Основні протиріччя, що можуть виникати між всіма 

зацікавленими особами, систематизовано у вигляді структурної моделі конфлікту 

інтересів між основними стейкхолдерами страхової компанії в розрізі різних видів 

діяльності. Всі ці протиріччя прямо чи опосередковано впливають на фінансовий 

результат діяльності страховика, а далі – на її вартість. 

5. Шляхи подолання асиметрії інформації між основними контрагентами 

страхової компанії систематизовано в розрізі двох груп суперечностей: пов’язаних з 

особливостями страхових відносин, які виникають між страховиком та 
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страхувальником (конфлікт інтересів між страховиком та страхувальником з 

приводу оцінки величини ризику, супроводу договору страхування, здійснення 

страхової виплати тощо; конфлікт інтересів, що виникає між страхувальниками та 

менеджментом страхових компаній щодо участі в розподілі прибутку) та пов’язаних 

з особливостями функціонування страховика у формі страхової корпорації 

(конфлікт між менеджерами та акціонерами страхової компанії, конфлікт між 

акціонерами та кредиторами страхової компанії, конфлікт між менеджерами 

страхової компанії та менеджерами інший компаній, які виступають об’єктом 

інвестування коштів у їхні корпоративні права, конфлікт інтересів між менеджерами 

страхової компанії та менеджерами інший компаній, які намагаються придбати або 

поглинути її). 

6. Результативність діяльності страхової компанії залежить від її 

організаційної структури, яка забезпечує реалізацію стратегії в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів. Чим ефективнішою є структура компанії, тим 

швидше досягається виконання цілей та завдань, поставлених перед різними 

структурними підрозділами, тим краще налагоджений процес комунікації між 

керівництвом компанії та її співробітниками, тим оптимальніше відбувається 

розподіл ресурсів між різними завданнями та підрозділами, тим більшою буде 

вартість страхової компанії. 

7. Враховуючи специфіку страхового бізнесу, а саме: необхідність 

диверсифікації географії продажів страхових послуг для уникнення кумуляції 

збитку, зростання величини страхового портфеля для формування мінімального 

розміру страхових сукупностей за різними видами страхування, які б підпадали під 

дію закону великих чисел, наявність інверсії страхового циклу тощо – для страхових 

компаній найефективнішою буде дивізіональна структура управління, побудована 

на регіональному принципі. Така структура дає можливість досягти постійної 

присутності страховика у різних регіонах країни, а відповідно збільшити обсяги 

продажів страхових послуг за рахунок зростання кількості контактів з потенційними 

страхувальниками, розширити географію місцезнаходження застрахованих об’єктів, 

тим самим знизивши ймовірність виникнення кумуляції збитку, а також 
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диверсифікувати страховий портфель компанії за видами та об’єктами страхування, 

забезпечивши досягнення його планових якісних та кількісних характеристик. 

Для дивізіональної структури управління характерно поєднання 

централізованого стратегічного планування у верхніх ешелонах управління і 

децентралізованої діяльності відділень, на рівні яких здійснюється оперативне 

управління і формується прибуток. Тобто відокремлені структурні підрозділи є 

основними центрами відповідальності та формування грошових потоків. Від 

ефективності налагодження їх роботи будуть залежати всі фінансові показники 

діяльності страховика, в тому числі його вартість. При регіональній системі 

організації роботи з відокремленими структурними підрозділами збільшуються 

грошові потоки від операційної діяльності за рахунок швидкого та кваліфікованого 

задоволення потреб страхувальників у страховому захисті та зменшуються витрати 

на ведення справи через залучення меншої кількості висококваліфікованих фахівців. 

Позитивний фінансовий результат формує додаткову вартість страхової компанії. 

Основні результати цього розділу опубліковані в наукових працях автора [23; 

73; 392]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення важливої наукової проблеми поглиблення теоретичних засад вартості 

страхової компанії, її формування та оцінювання, а також розроблення 

методологічних підходів, науково-методичного інструментарію і практичних 

рекомендацій щодо вартісно-орієнтованого управління страховою компанією. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки та пропозиції. 

1. Аналіз основних концепцій та теорій функціонування корпорацій, їх 

сутності та ознак дозволив обґрунтувати корпоративну форму як найбільш 

ефективну для розвитку страхового бізнесу. Корпорація виступає як особлива форма 

організації приватних страхових фірм, яка дає можливість їм залучати більше 

страхувальників, диверсифікувати застраховані об’єкти за територією та часом, 

нарощувати обсяги залученого капіталу тощо. Вивчення розвитку страхових 

відносин та організаційних форм ведення страхового бізнесу в світі допомогло 

простежити еволюцію форм страхових інституцій від малих акціонерних товариств, 

що спеціалізувалися на окремих видах страхування, до великих корпорацій, які 

надають послуги з більшості видів страхування, а також додаткові послуги в галузі 

управління активами та консалтингу та краще зрозуміти інституційну природу 

страховика та необхідність управління ним, сформувати довгострокове бачення 

подальшого розвитку страхового сектору та основних його інституцій. 

2. Доведено, що поняття «страховик», «страхова організація», «страхове 

товариство» та «страхова компанія» не є синонімами. Найзагальнішим поняттям є 

страховик. Ним може бути будь-яка юридична особа, яка надає страхові послуги. 

Зміст поняття «організація» ширший за зміст поняття «товариство», оскільки воно 

додатково може включати державні і муніципальні організації, приватні 

підприємства тощо. Відповідно поняття «страхове товариство» і «страхова 

компанія» є вужчими за поняття «страхова організація», оскільки включають тільки 

приватні структури, але вони теж не можуть розглядатися як синоніми через 

існування товариств взаємного страхування. Розмежування цих понять дало 
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можливість удосконалити трактування страхової компанії (корпорації) як форми 

організації страхового бізнесу у вигляді акціонерних товариств, що створюється 

шляхом поєднання капіталів їх власників з метою надання фінансових послуг у 

вигляді продажу контрактів з надання страхового захисту потенційним 

страхувальникам на страховому ринку для отримання фінансової чи іншої вигоди 

власниками. Обґрунтовано необхідність використання дефініції «фінансовий 

посередник» або «фінансова інституція» замість загальновживаного «фінансова 

установа» щодо трактування страхової компанії, а також дефініції «фінансова 

корпорація» – щодо групи страхових інституцій з корпоративною формою 

організації бізнесу. 

3. Сформульовано авторське трактування вартості страхової компанії як 

грошового еквіваленту тієї корисності, яку створює компанія для всіх стейкхолдерів 

в процесі здійснення своєї операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей, а 

також тієї цінності сукупності матеріальних і нематеріальних активів, які вона має у 

своїй власності. Специфічне суспільне призначення вартості страхової компанії 

полягає в тому, що в процесі фінансових відносин створюються умови для 

ефективного функціонування страховика й тим самим уможливлюється зростання 

вартості компанії. Виокремлено особливості страхової компанії, як специфічного 

об’єкта купівлі-продажу: інвестиційний товар; цілісний майновий комплекс, який 

може продаватися як комплекс або як окремі його складові; потреба у ній залежить 

від ефективності налагоджених бізнес-процесів; фінансовий посередник; володіє 

значною клієнтською базою даних; страховий бізнес є ліцензійним. 

4. Структуровано систему вартісно-орієнтованого менеджменту в страхових 

компаніях, яка включає такі елементи: керуючу й керовану системи, методи, функції 

та принципи впливу першої на другу, а також кінцеву мету й конкретні завдання 

управління. Величина вартості страховика одночасно виступає і результатом, і 

мірилом його діяльності, і об’єктом, на який здійснюють вплив суб’єкти управління, 

і метою управління компанією. Управління здійснюється на основі вартості для 

збільшення цієї вартості. Менеджери повинні управляти страховими компаніями, 

враховуючи інтереси всіх зацікавлених сторін, а також відстоювати соціальні 
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інтереси, такі як захист інтересів споживачів страхових послуг, підвищення 

страхової грамотності, захист навколишнього середовища тощо. 

5. Виокремлено рушійні сили, які формують вартість страхової компанії, за 

допомогою побудови дерева факторів вартості. Вони безпосередньо впливають на її 

формування, є зрозумілими та такими, які легко можна виміряти, відображають як 

поточну діяльність, так і довгострокові перспективи зростання, встановлюють 

причинно-наслідкові зв’язки з бізнес-процесами та величиною вартості на рівні 

компанії. До таких факторів віднесено: розмір страхового поля, кількість укладених 

договорів страхування, асортимент страхових продуктів, структуру страхових 

тарифів, канали продажу, величину комісійної винагороди страховим посередникам, 

дебіторську/кредиторську заборгованість, витрати на ведення справи. 

6. Побудовано систему оцінювання вартості страхової компанії, яка включає 

джерела інформації, забезпечення процесу оцінювання, принципи, специфіку 

страхового бізнесу, економічні інтереси стейкхолдерів, види та фактори формування 

вартості, вартісно-орієнтовані показники, підходи, методи й моделі оцінювання, а 

також напрямки використання їх результатів. Обґрунтовано використання методу 

дисконтування грошового потоку на власний капітал серед методів доходного 

підходу, галузевих коефіцієнтів – серед порівняльного, чистих активів – серед 

витратного. Аргументовано доцільність розглядати грошовий потік від страхового 

бізнесу загалом, не розбиваючи його за видами діяльності й трактуючи як сальдо 

грошових надходжень та відтоків компанії за конкретний проміжок часу. Доведено, 

що базою порівняння страхових компаній є величина страхового портфеля, 

визначена за чистими нетто-преміями. 

7. Доведено, що ототожнювати поняття «капітал страховика» та «фінансові 

ресурси» можна тільки на етапі створення страхової компанії, коли її капітал 

фактично дорівнює статутному капіталу, внесеному в грошовій формі. Незважаючи 

на те, що капітал страховика повинен бути представлений переважно у вигляді 

фінансових ресурсів (статутний капітал повинен оплачуватися в грошовій формі, 

страхові резерви формуються за рахунок страхових премій), можна виділити його 

частину, яка знаходиться в матеріальній або нематеріальній формі (наприклад, 
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основні засоби або гудвіл). Також капіталом можуть бути тільки ті фінансові 

ресурси, які спрямовані в оборот і безпосередньо використовуються страховою 

компанією для отримання прибутку, тобто вартість яких самозростає. Формування 

та використання капіталу страхової компанії потребує обов’язкового врахування 

факторів часу, невизначеності, ризику та ліквідності. 

8. Доведено, що структура капіталу компанії повинна сприяти максимізації її 

вартості за рахунок використання переваг власного та залученого капіталу, оскільки 

великої потреби у позиковому капіталі немає. Максимізація вартості компанії 

досягається за допомогою збільшення частки залученого капіталу та зниження його 

вартості. Обґрунтовано, що вартість цього капіталу потрібно визначати з позиції 

величини витрат на його формування та обслуговування, тобто як ціну, яку 

страховик сплачує за його залучення. Такими витратами будуть аквізиційні, 

інкасаційні та ліквідаційні витрати, а також інші витрати, що належать до 

собівартості реалізації страхових послуг. Визначено основною метою формування 

капіталу страховика залучення такого його розміру, якого буде достатньо для 

фінансування придбання необхідних активів, виконання всіх законодавчих вимог 

щодо власного та залученого капіталів, а також оптимізація його структури з позиції 

забезпечення умов його подальшого ефективного використання та виконання 

страхових зобов’язань. 

9. Особливості діяльності страхових компаній обумовили розподіл 

інвестиційної діяльності на дві окремі складові: власне інвестиційну та частину 

інвестиційної діяльності, яку слід віднести до операційної діяльності. Такий поділ 

зумовлений різними видами капіталу, які використовуються для здійснення таких 

інвестицій. Власне інвестиційна діяльність здійснюється за рахунок власного та 

позикового капіталу. Інвестування за рахунок коштів страхових резервів є частиною 

операційної діяльності страхової компанії. Вони виступають матеріальним 

забезпеченням виконання страховиками страхових зобов’язань, тому страховики 

повинні дбати про їх збереження та примноження. З цієї позиції розміщення та 

інвестування коштів страхових резервів є предметом державного нагляду та 

контролю в усіх країнах. 
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10. Доведено необхідність класифікації видів ризиків страхової компанії за 

рахунок виділення, додатково до існуючих, такої класифікаційної ознаки як 

інструментарій управління (ризики внутрішнього й зовнішнього середовища, 

страхові ризики й ризики, пов’язані зі страховою діяльністю). Це дозволило 

систематизувати множину ризиків, врахувати їх специфіку та обґрунтувати з точки 

зору вартісно-орієнтованого управління методи впливу на останню групу ризиків: 

трансформація (здійснення правових і фінансових превентивних заходів), трансфер 

(передача ризиків у перестрахування або розподіл на етапі їх оцінювання в межах 

страхового або перестрахового пулу) та фінансування (формування страхових та 

вільних резервів, створення інших елементів власного капіталу). 

11. Доведено, що тарифна політика, як цілеспрямована діяльність страховика 

з формування та постійного удосконалення тарифікаційної системи, а також її 

безпосереднього використання для визначення страхових тарифів при укладанні 

договорів страхування з метою постійного підвищення вартості страхової компанії, 

повинна включати: формування детальної та ефективної тарифікаційної системи; 

постійне її вдосконалення залежно від змін, що відбуваються у статистичних 

сукупностях, за якими здійснюються спостереження (в розрізі окремих видів 

страхування); розрахунок кінцевих страхових тарифів залежно від індивідуальних 

характеристик об’єкта страхування при укладанні договорів страхування. 

12. Встановлено, що страховий портфель є головним активом страхової 

компанії, що цікавить інвесторів, насамперед, як певна сукупність договорів 

страхування, певна сукупність об’єктів страхування і, найголовніше, певна 

сукупність страхувальників, що приносять надходження у вигляді страхових премій. 

Обґрунтовано, що метою управління страховим портфелем в рамках вартісно-

орієнтованого підходу має бути не формування повністю збалансованого портфеля, 

а постійне збільшення його кількісних показників з одночасним покращенням 

якісних характеристик. Така трансформація мети дозволить збільшити інші 

фінансові й нефінансові показники діяльності страхової компанії та досягнути 

балансування інтересів усіх стейкхолдерів. 
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13. Доведено, що страховики при впровадженні вартісного підходу в 

управлінні повинні враховувати фактори, що сприяють поширенню та розвитку 

діджиталізації. Розроблено структурно-логічну модель розвитку страхової компанії 

в умовах діджиталізації. Вона включає у себе весь ланцюжок перетворень, що 

відбувається в компанії, починаючи від визначення факторів, що сприяють 

поширенню та розвитку діджиталізації; видів конкретних інновацій, що 

застосовуються страховими компаніями, бізнес-процесів, на які вони безпосередньо 

впливають, до наслідків та переваг діджиталізації для страхового бізнесу. Внаслідок 

впровадження інновацій удосконалюються окремі бізнес-процеси страховика, які 

впливають безпосередньо на зростання його вартості, але тільки цим вплив 

діджиталізації на його майбутню діяльність не обмежується. Вона також 

безпосередньо призводить до здешевлення та спрощення застосування 

страховиками вартісно-орієнтованого управління. 

14. Сформовано структурно-логічну модель конфлікту інтересів між 

основними стейкхолдерами страхової компанії в розрізі видів її діяльності в 

результаті існування асиметрії інформації. Обґрунтовано необхідність поділу всіх 

таких суперечностей на дві групи: а) суперечності, породжені конфліктом інтересів 

між сторонами договору страхування; б) суперечності, породжені конфліктом 

інтересів принципал-агент. Це дало можливість розробити шляхи подолання 

асиметрії інформації між основними стейкхолдерами страхової компанії в розрізі 

цих груп суперечностей з метою зниження агентських й трансакційних витрат та 

збільшення її вартості. 

15. Обґрунтовано, що з позиції вартісно-орієнтованого управління для 

страхових компаній найефективнішою буде дивізіональна структура управління, 

побудована на регіональному принципі. Така структура дасть можливість досягти 

постійної присутності страховика у різних регіонах країни, а відповідно збільшити 

обсяги продажів страхових послуг за рахунок зростання кількості контактів з 

потенційними страхувальниками, розширити географію місцезнаходження 

застрахованих об’єктів, тим самим знизивши ймовірність виникнення кумуляції 

збитку, а також диверсифікувати страховий портфель компанії за видами та 
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об’єктами страхування, забезпечивши досягнення його планових якісних та 

кількісних характеристик. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Систематизація підходів до визначення понять «страховик», «страхова організація», 

«страхове товариство», «страхова компанія», «страхова корпорація» 

Автори Підходи до визначення поняття 

1 2 

Підходи до визначення поняття «страховик» 

Д. Бланд [311, с. 377] Сторона договору страхування, яка несе зобов’язання з оплати вимог про страхове 

відшкодування, що виникають відповідно до цього договору. 

О.Д. Вовчак [99, с. 88] Суб’єкти страхування (страхового ринку), котрі відповідно до отриманої ліцензії 

беруть на себе зобов’язання за певну плату відшкодувати страхувальникові або 

іншим учасникам страхового ринку завданий страховим випадком збиток або 

виплатити страхову суму. 

Закон України «Про 

страхування» від 07.03.1996 

№ 85/96-ВР [273] 

Страховиками, які мають право здійснювати страхову діяльність на території 

України, є:  

 фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, 

командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із 

Законом України «Про господарські товариства», з урахуванням того, що  учасників 

кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших 

особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому 

порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності; 

 зареєстровані Уповноваженим органом відповідно до цього Закону та 

законодавства України постійні представництва у формі філій іноземних страхових 

компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення 

страхової діяльності. 

А. Манес [207, с. 13] Підприємство, якому численні страхувальники сплачують премії і яке прийняло на 

себе обов’язок по відношенню до цих осіб у визначеному договором випадку їх 

винагородити. 

Н.Г. Нагайчук, 

О.О. Гончаренко [230, с. 36] 

Юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої 

національним законодавством, що створена для здійснення страхової діяльності і має 

ліцензію на здійснення страхової діяльності, одержаної в установленому порядку. 

С.С. Осадець [317, с. 87] Організація, котра згідно з отриманою ліцензією бере на себе за певну плату 

зобов’язання у разі настання страхового випадку відшкодувати страхувальникові чи 

особам, яких він назвав, завданий збиток або виплатити страхову суму. 

Фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного 

товариства або товариства з додатковою відповідальністю, а в окремих випадках і 

державної організації, що має статус юридичної особи та володіє ліцензією на право 

здійснення страхової діяльності. 

А.А. Супрун, Н.В. Супрун 

[322, с. 20] 

Юридичні особи, які є фінансовими установами і які займаються страхуванням, 

перестрахуванням та управлінням страховими фондами. 

Я.П. Шумелда [315, с. 95] Фінансова установа у формі акціонерного, повного, командитного товариства або 

товариства з додатковою відповідальністю, в окремих випадках – державна 

організація, зі статусом юридичної особи та ліцензією на право здійснення страхової 

діяльності. 

Ш.Р. Агеєв, Н.М. Васильєв, 

С.Н. Катирін [2, с. 312] 

Юридичні особи, що здійснюють страхування і тим самим приймають на себе 

зобов’язання з відшкодування у визначених розмірах страхувальникам або іншим 

особам, що приймають участь в страхуванні, збитку, який вони понесли при настанні 

страхового випадку. 

Л.О. Юрченко [384, с. 13] Юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, які створені для здійснення 

страхової діяльності та мають ліцензію на її здійснення. 

Підходи до визначення поняття «страхова компанія» 

З. Боді, Р. Мертон [82, с. 49] Фінансові посередники, основна функція яких полягає в наданні домогосподарствам і 

фірмам можливості знизити ступінь ризику шляхом купівлі контракту особливого 

типу. Такий контракт називається страховим полісом, і відповідно до нього в разі 

виникнення конкретних, обумовлених у ньому обставин, клієнту виплачується певна 

сума. 
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Продовження дод. А 
1 2 

Джеймс К. Ван Хорн, Джон 

М. Вахович мл. [94, с. 82] 

Існує два типи страхових компаній: компанії, що спеціалізуються на страхуванні 

майна, і компанії, що займаються страхуванням життя. В обмін на періодичні платежі 

від тих, кого вони страхують, вони забезпечують їм надання виплат при виникненні 

відповідного нещасного випадку. За рахунок коштів, що отримуються в якості 

преміальних виплат, страхові компанії формують свої резерви, які разом з певною 

частиною їхнього капіталу інвестуються у фінансові активи. 

Л.М. Клоченко, 

Р.Т. Юлдашев [167, с. 16-17] 

Страхова компанія представляє собою корпоративну організацію, яка укладає договір 

страхування з фізичними та юридичними особами, що бажають придбати страховий 

захист по відношенню до того чи іншого ризику, який супроводжує життя людини 

або функціонування і діяльність підприємства. 

Роберт В. Колб і 

Рікардо Дж. Родрігес [175] 

Страхові компанії вигідні суспільству пропозицією послуг з перекладання ризиків. 

Зводячи разом багато незалежних ризиків, страхові компанії можуть значно 

зменшити ризик, який несуть, оскільки вони краще підготовлені для управління 

ризиками, ніж індивіди або корпорації. 

Ф. Мишкін [222, с. 356-357] Компанії зі страхування життя продають страхові поліси, що гарантують отримання 

доходу в разі смерті застрахованої особи, настання її недієздатності через хворобу або 

виходу на пенсію. Компанії зі страхування майна і страхування від нещасних 

випадків спеціалізуються на полісах, які гарантують оплату витрат, пов’язаних з 

нещасними випадками, пожежею або крадіжкою. Страхові компанії інвестують 

премії, що сплачуються за полісами, в фінансові активи, зокрема, в облігації, акції, 

заставні та інші позики; дохід від цих активів використовується для виплат за 

полісами. Фактично страхові компанії перетворюють такі активи, як облігації, акції і 

позики, в страхові поліси, автоматично пов’язані з рядом послуг (наприклад, 

врегулювання виплат, ведення ощадного плану, робота страхових агентів). 

Енциклопедія страхування 

[133, с. 535] 

Юридично оформлена одиниця підприємницької діяльності в організаційно-правовій 

формі акціонерного, повного, командитного товариства чи товариства з додатковою 

відповідальністю, яка має ліцензію на право брати на себе обов’язки страховика. 

Н.В. Приказюк [266, с. 110] Основні суб’єкти страхової системи – фінансові установи, що в установленому 

порядку отримали ліцензію на здійснення страхової діяльності, основним 

призначенням яких є надання страхового захисту шляхом формування і використання 

страхових фондів. 

Підходи до визначення поняття «страхова організація» 

В.Д. Бігдаш [76, с. 158] Юридична особа, що формує страховий фонд і забезпечує його функціонування, 

здійснює укладання договорів страхування і їх обслуговування. 

О.А. Гвозденко [112, с. 148] Різного роду страхові підприємства, установи, страхові компанії, акціонерні страхові 

товариства, регіональні і міжнародні фінансові групи, спільні російсько-зарубіжні 

перестрахувальні об’єднання (компанії), товариства, приватні фірми, державні 

страхові компанії та ін. 

У правовому відношенні страхова організація представляє собою відокремлену 

структуру будь-якої суспільно-правової форми, передбаченої законодавством РФ, що 

здійснює на її території страхову діяльність (укладення договорів страхування; 

формування страхових резервів і фондів; інвестування тимчасово вільних грошових 

коштів в прибуткові об’єкти, цінні папери, облігації; кредитування певних сфер 

людської діяльності і т. п.). 

Н.М. Нікуліна, Н.Д. Еріашвілі 

[238, с. 45] 

Страхові організації – основа інституційної структури страхового ринку. 

Т.А. Ротова [290, с. 127] Установа, яка згідно з отриманою ліцензією бере на себе (за певну плату) 

зобов’язання відшкодувати страхувальнику (чи особі, зазначеній у договорі) завданий 

страховим випадком збиток або здійснити виплати страхових сум. 

Підходи до визначення поняття «страхове товариство» 

В.А. Борисова, О.В. Огаренко 

[85, с. 535] 

Страхове товариство або страхова компанія, де відбувається формування страхового 

фонду і переплітаються індивідуальні, колективні та групові інтереси. 

Підходи до визначення поняття «страхова корпорація» 

Енциклопедія страхування 

[133, с. 535] 

Юридична особа (страховик), засновниками та акціонерами якої можуть бути 

виключно страховики. Страхові корпорації створюються з метою концентрації 

капіталів страховиків – учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та 

платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їхньою 

діяльністю. 

Джерело: складено автором 
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Додаток Б 

Систематизація підходів до визначення поняття «корпорація» 

Автори Підходи до визначення поняття «корпорація» 

1 2 

Тлумачення корпорації як сукупності її ознак 

О.І. Гарафонова [344, с. 19] Корпорація являє собою підприємницьку організацію, що володіє розвиненою 

організаційною структурою управління, широким спектром видів діяльності, 

істотною часткою ринку, великими господарськими зв’язками і професійними 

управлінцями. 

А.І. Крисоватий, 

В.М. Федосов, Н.С. Рязанова 

[190] 

Автори розглядають корпорацію в широкому розумінні та виходять із того, що вона 

створюється з метою ринкового виробництва товарів і послуг для отримання 

фінансової чи іншої вигоди власником (власниками); кожна корпорація має повний 

набір рахунків, завдяки чому можна визначати потоки вартостей між нею та 

власником (власниками); вона здатна від свого імені брати фінансові й інші 

зобов’язання та укладати договори; самостійно приймає економічні рішення та 

проводить фінансово-господарську діяльність, несучи за це відповідальність; володіє 

товарами й активами, включаючи фінансові, від власного імені та має можливість 

обмінюватися правами власності з іншими інституційними одиницями. 

Тлумачення корпорації як форми власності 

Рикі В. Гріфін [118, с. 181] Корпорація – це така форма власності, де нема залежності від якоїсь особи. 

Тлумачення корпорації як юридичної особи 

Р.Р. Баглей [14] Корпорація – це наділена правом приватної власності юридична особа, що 

складається з безлічі фізичних та (або) юридичних осіб. 

З. Боді, Р. Мертон [82, с. 342] Корпорація (corporation) – фірма, яка є самостійною юридичною особою. 

Ю. Брігхем, М. Ерхардт [90, 

с. 88] 

Корпорація (corporation) – це відповідним чином юридично оформлена і 

зареєстрована економічна одиниця, чиї активи відокремлені від особистої власності 

власників і менеджерів. 

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю 

[203, с. 774] 

Корпорація – юридичний суб’єкт (юридична особа), який отримав чартер влади 

штату або федерального уряду та відособлений від індивідів, чиєю власністю він 

являється. 

Джон Ф. Маршалл, Віпул К. 

Бансал [211, с. 497] 

Корпорації – законні організації, що діють самостійно, і вони повністю відокремлені 

від своїх власників. 

П. Самуельсон, В. Нордхаус 

[296, с. 45] 

Юридична особа, яка може самостійно продавати і купувати, позичати гроші, 

виготовляти товари й послуги та вступати у контрактні відносини, має право 

обмеженої відповідальності, відповідно до якого інвестиції кожного із власників 

корпорації обмежені жорстко певним розміром. 

О.О. Терещенко [330, с. 64] Корпорацію як вид об’єднання не слід плутати з корпоративною формою організації 

бізнесу. Наприклад, у США і Західній Європі під корпораціями здебільшого 

розуміють підприємства, засновані на частковій участі та з обмеженою 

відповідальністю (Ltd, limited liability), наприклад, акціонерні товариства, товариства 

з обмеженою відповідальністю. 

С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. 

Шмалензі [353, с. 773] 

Організація, що має законний дозвіл на здійснення певної діяльності, наприклад, 

будівництво залізниці або видання газети. Власники корпорації відповідають тільки 

вкладеними ними в капітал корпорації коштами навіть у тому випадку, коли цієї суми 

недостатньо для покриття збитків корпорації. 

Тлумачення корпорації як акціонерного товариства 

Авторський колектив під 

керівництвом 

С.В. Степаненка [158, с. 64] 

1) добровільна організація фізичних чи юридичних осіб, які зв’язані законними 

зобов’язаннями з метою створення господарського підприємства; 

2) товариство, спілка, об’єднання юридичних чи фізичних осіб навколо спільних 

професійних або комерційних інтересів, як правило, на акціонерних засадах зі 

спільним керівництвом (радою, правлінням). Це ефективно діючі структури з 

багатогалузевим підприємницьким профілем діяльності. 

Джеймс К. Ван Хорн, Джон 

М. Вахович мл. [94, с. 64] 

Корпорація (акціонерне товариство) (corporation) являє собою «штучний об’єкт», 

створений згідно із законом. Вона може володіти активами і нести певні 

зобов’язання. 

Джеймс К. Ван Хорн, Джон 

М. Вахович мл. [94, с. 64] 

Це форма організації бізнесу, юридично відокремлена від її власників. Серед її 

характерних рис слід відзначити обмежену відповідальність власників, легкість 

переходу права власності, необмеженість часу існування і здатність залучати значні 

капітали. 
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Продовження дод. Б 
1 2 

Б.З. Мільнер [220, с. 151] Корпорація (акціонерне товариство) – це організація (союз організацій), яка створена 

для захисту інтересів і привілеїв її учасників і утворює самостійну юридичну особу. 

Н.Б. Рудик [292, с. 10] Під терміном «корпорація» ми будемо розуміти будь-яку компанію, яка існує у формі 

відкритого акціонерного товариства. 

Словник сучасної 

економічної теорії 

Макміллана [300, с. 88] 

Зазвичай, означає акціонерну компанію (join stock company), що є правовим 

суб’єктом, створеним для здійснення комерційної або виробничої діяльності, і має 

капітал, поділений на акції (shares), якими володіють її члени. ... Головною рисою 

акціонерної компанії є те, що вона являє собою юридичну особу, абсолютно окрему 

від своїх акціонерів і здатну діяти, наприклад, укладати контракти, брати участь в 

судових суперечках від свого власного імені. ... Компанії можна поділити на два 

основних типи – публічні та приватні. 

В.А. Студінський, 

О.В. Ткаченко, І.В. Кулага 

[251, с. 199] 

Провідною формою сучасного підприємництва є корпорація (акціонерне товариство). 

З правового погляду, корпорація є юридичною особою. Це означає, що вона як 

одиниця бізнесу відокремлена від фізичних осіб, які володіють нею. Її власниками 

вважаються акціонери, які мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску в 

акціонерний капітал корпорації, але розпоряджаються прибутком. 

В.М. Суторміна [327, с. 32] Корпорація – це товариство акціонерів, що об’єднали частину своїх капіталів. Для 

ведення справ акціонери запрошують спеціалістів різних напрямів, у тому числі 

економістів-фінансистів. 

Ю. Уманців [342] Корпорація – це складна інтегрована, багатоаспектна, цілісна, стратегічно 

орієнтована підприємницька структура (акціонерне товариство або інтегрована 

корпорація), що є основним суб’єктом ринку (суспільний інститут). 

А.А. Чухно, П.М. Леоненко, 

П.І. Юхименко [365, с. 530] 

Корпорація – це колективна форма підприємств, котра функціонує у формі 

акціонерних товариств відкритого та закритого типів. 

Джерело: складено автором 
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Додаток В 

Основні постулати теорій, які обґрунтовують економічну природу корпорацій 

Назва теорії Основні постулати теорії 

1 2 

Неокласична теорія 

фірми 

Розглядаються всі форми організації приватних компаній, а не тільки корпорації. Фірма 

розглядається як «чорний ящик», тобто що відбувається в ньому не важливо, акцент 

робиться на ресурсах, які надходять до фірми, та на продукції, яка нею виробляється. 

Трансформація ресурсів у готову продукцію здійснюється відповідно до характеру 

виробничої функції Q = f (L; K; T ...), де Q – це обсяг виробництва, L – праця, K – капітал, Т 

– технічний прогрес. Відповідно до цієї теорії фірмі навіть не потрібно бути організацією. 

Досить одного власника, який одночасно є керівником, наділеним повним знанням 

виробничої функції і цін … Тут немає недосконалого знання, неповного контролю, ризику 

помилитися, тобто всього того, що є присутнім в реальній фірмі. Ця теорія має низку 

переваг, які й пояснюють факт її існування протягом тривалого часу (вона піддається 

математичній формалізації; корисна для аналізу того, як фірма змінює своє виробництво у 

відповідь на зміни зовнішніх факторів, таких, наприклад, як зростання заробітної плати або 

збільшення платоспроможності потенційних клієнтів (страхувальників); ця теорія може 

бути використана для аналізу поведінки фірм в умовах недосконалої конкуренції), але вона 

має низку недоліків, пов’язаних з трактуванням фірми як певної абстракції, далекої від 

реальності (вона не пояснює, як організоване виробництво або надання послуг, зокрема 

страхових, всередині фірми; якою має бути організаційна структура фірми; як делегується 

прийняття рішень та хто володіє владними повноваженнями; повністю ігнорує проблеми, 

пов’язані зі стимулами, що діють всередині фірми; не пояснює чому виникає фірма та які її 

межі). 

Теорія розподілу 

контролю та власності 

в корпорації 

Основна ідея теорії полягає в тому, що в корпорації є розподіл між власниками 

(акціонерами) та контролем над корпорацією. Контроль над корпорацією може 

здійснюватися у таких формах: контроль через майже повну власність (корпорація належить 

одній або невеликій групі осіб), контроль більшості (мажоритарні акціонери мають майже ті 

ж самі функції, що і в попередній формі, права міноритарних акціонерів захищені законом), 

контроль юридичними засобами (холдингові або трастові корпорації), контроль меншості 

(коли акціонер одноосібно чи колегіально володіє такою кількістю акцій, що може 

домінувати над корпорацією через свої акції) і, нарешті, контроль менеджерів (акціонери 

володіють такими частками акцій, які не дають їм можливості впливати на прийняття 

рішень в корпорації). 

Теорії Р. Коуза Нобелівський лауреат 1991 р. Рональд Гаррі Коуз першим пояснив існування фірми 

економією на трансакційних витратах. Існує два методи організації виробництва: ринкова 

контрактація (contracting across markets), коли виробництво продукції (надання послуг) 

здійснюється за допомогою укладання низки контрактів з постачальниками окремих 

складових продукції або партнерами, що здійснюють окремі етапи виробничого циклу 

(перевагою цього методу є перекладання витрат за несумлінну роботу на партнера, з яким 

укладено контракт), і фірма, коли власне створюється організація, яка займається 

виробництвом продукції (наданням послуг) за допомогою найманих працівників, які за 

відповідну плату виконують завдання, поставлені перед ними менеджментом. Коли витрати, 

пов’язані з використанням ринкової контрактації, до яких Р. Коуз відніс витрати пошуку 

партнерів та інформації про ціну, витрати на ведення перемовин, а також витрати на 

перегляд контрактів у зв’язку зі змінами умов, стають надто великими, то ринковий 

механізм замінюється іншим механізмом координації, заснованим на системі команд і 

вказівок. Цей механізм також не є безкоштовним, він пов’язаний з витратами на 

координацію діяльності всередині фірми і на мотивацію працівників. Зосередження влади в 

руках однієї людини збільшує витрати, пов’язані з помилками, і веде до адміністративної 

негнучкості. Теорії Р. Коуза стали поштовхом до розробки низки правових концепцій, у 

тому числі теорії соціальної відповідальності корпорації та теорії корпоративних контрактів, 

а також досліджень в рамках екологічного права. 

Теорія «соціальної 

відповідальності 

корпорації» 

Одним з найбільших критиків корпорацій став майбутній радник адміністрації президента 

Кеннеді Абрам Чейз, який шукав в сучасній корпорації корінь усього зла тогочасного 

американського суспільства через відсутність соціальної відповідальності корпорацій. 

Надбанням його теорії стало обґрунтування необхідності розширення кола осіб, які 

приймають рішення в корпорації. Проте не всі погоджувалися з такою позицією, оскільки 

вона руйнувала юридичні межі членства в корпорації. Подальшого значного поширення ідея 

корпоративної соціальної відповідальності набула у 90-х рр. XX ст. Тоді в суспільстві 
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Теорія «соціальної 

відповідальності 

корпорації» 

прокотилася хвиля антикорпоративних настроїв – як реакція на рішення компанії Shell UK 

затопити в Північному морі нафтову вежу Brent Spar, на опубліковані в ряді авторитетних 

видань матеріали про неетичні бізнес-підходи (наприклад, використання дитячої праці), що 

практикуються в раїнах «третього світу» деякими відомими корпораціями (зокрема, Nike). 

Саме тоді корпорації серйозно перейнялися цими питаннями з метою створення іміджу 

соціально відповідальних для завоювання прихильності споживачів. 

Теорія корпоративного 

управління 

Авторами цієї теорії стала низка американських юристів, спеціалістів з корпоративного 

права. Основна її ідея полягала у юридичному закріпленні корпоративного управління, 

відповідальності менеджерів за збитки та системи попередження цих збитків. Це була 

відповідь на ряд гучних банкрутств корпорацій, що сталися у США, через грубі помилки та 

невдалі дії їх менеджерів, які не контролювалися акціонерами. Серед яких слід відмітити 

банкрутство найбільшої залізничної компанії США «Пен Централ» та корпорації «Енрон» у 

2001 р. 

Теорія «nexus of 

contracts» 

(контрактний зв’язок) 

чи «corporate contract» 

(корпоративний 

контракт) 

Була розроблена у 80-х рр. на основі теорії Р. Коуза юристами Франком Естербруком та 

Даніелем Фіше. Ця теорія базується на тому, що корпорація утворюється на основі багатьох 

угод, які укладаються між різними суб’єктами – від робітників до інвесторів. Угоди між 

цими людьми частіше засновані на контракті та позитивному праві, а не на корпоративному 

праві та статусі корпорації як юридичної особи. 

Теорія «ринку 

корпоративного 

контролю» 

Ця теорія виникла як відповідь на велику кількість ворожих поглинань, що почалися у США 

в другій половині ХХ ст., коли постало питання про врегулювання цих відносин на 

законодавчому рівні. Вперше термін «ринок корпоративного контролю» з’явився у 

фінансовій теорії в 1965 р. в статті відомого економіста Генрі Манне. Він логічно 

припустив, що в національній економіці завжди можна знайти корпорації, поточна вартість 

яких занижена внаслідок неефективного управління її активами менеджментом. В основі 

цієї теорії лежить припущення про наявність прямого взаємозв’язку між ефективністю 

управління корпорацією та ринковою вартістю її акцій. Якщо менеджер в силу різних 

обставин неефективно управляє корпорацією, то ринкова вартість її акцій одразу падає 

порівняно з аналогічними корпораціями. Чим нижчою стає вартість корпорації по 

відношенню до тієї вартості, яка була б при ефективному менеджменті, тим більш 

привабливою стає така корпорація для ворожого поглинання менеджерами, які ефективно 

управляють іншими корпораціями. Отже, відповідно до цієї теорії, у менеджера кожної 

корпорації є додатковий стимул управляти нею ефективно, оскільки в іншому випадку вона 

може стати об’єктом ворожого поглинання, а менеджер – втратити свою роботу. Таким 

чином, одна з основних функцій ворожих поглинань в ринковій економіці полягає в 

підвищенні ефективності управління кожною окремою корпорацією, а значить, і підвищенні 

ефективності корпоративного сектору національної економіки в цілому. 

Теорія агентських 

проблем 

Її засновниками є американські економісти М. Дженсен та В. Меклінг. Агентські відносини 

можна визначити як контракт, відповідно до якого один (або більше) індивідуум 

(принципал) наймає іншого індивідуума (агента) для виробництва деяких послуг, яке 

пов’язане з делегуванням права контролю над власністю агенту. Акціонери чи власники 

корпорації у цьому випадку виступають принципалами, а професійні менеджери, яких вони 

наймають за певну винагороду для управління корпорацією – агентами. Принципали, 

наймаючи агентів, сподіваються, що ті будуть діяти виключно в їх інтересах, а саме: 

концентруватись переважно чи виключно на меті максимізації багатства акціонерів, 

оскільки саме акціонери перебирають на себе ризики компанії. У сучасній корпорації 

агентська проблема, тобто конфлікт інтересів менеджерів та власників, виникає у зв’язку з 

відокремленням прав власності та управління, інформаційної асиметрії та неповноти 

контрактів. М. Дженсен та В. Меклінг у своїй праці показали, що акціонери можуть бути 

впевнені в тому, що керівництво корпорації буде приймати оптимальні рішення лише за 

наявності відповідних стимулів і тільки тоді, коли діяльність цих агентів буде 

конкретизуватися. Перелік можливих стимулів включає опціони на акції своєї компанії, 

бонуси і додаткові пільги (наприклад, можливість користуватися автомобілями компанії і 

дорогими офісами), причому ці стимули повинні прямо залежати від того, якою мірою 

управлінські рішення відповідають інтересам акціонерів. Агентські проблеми для 

принципалів обертаються агентськими витратами, що включають витрати моніторингу 

(встановлення бюджетних обмежень, діяльність ревізійної комісії, супроводження 

кредитних договорів, проведення аудиту фінансової звітності), гарантійні витрати (всі дії 

щодо запобігання операцій менеджменту, що завдають (потенційно завдають) шкоди  
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 акціонерам, гарантії відшкодування завданих менеджментом збитків за рахунок самого 

менеджменту) та залишкові втрати принципала (збитки, що виникають в результаті 

відмінностей у рішеннях, які приймають менеджери, та рішеннях, які максимізують 

добробут принципала). 

Теорія управляючих Авторами цієї теорії є Л. Дональдсон та Дж. Девіс, які обґрунтовують наступну тезу: 

менеджери є належними управляючими корпорацій та старанно працюють задля 

досягнення високого рівня корпоративного прибутку та доходів акціонерів. Основний 

акцент у цій теорії робиться на тому, що менеджери корпорацій переслідують на меті 

не власні інтереси, а інтереси корпорації та її акціонерів. Мотивацією таких менеджерів 

виступає потреба у досягненні результатів та відповідальність, які надають їм почуття 

задоволення від роботи, визнання колег та добра репутація. 

Теорія стейкхолдерів 

(зацікавлених осіб) 

Піонером у цій царині вважається Роберт Едвард Фрімен, який у 1984 р. у своїй книзі 

«Стратегічне управління: роль зацікавлених осіб» визначив у ролі стейкхолдерів будь-

які індивіди, групи чи організації, що справляють суттєвий вплив на рішення, які 

приймаються фірмою та/або перебувають під впливом цих рішень. Р. Фрімен пропонує 

розглядати фірму та її оточення як набір зацікавлених у її діяльності сторін, чиї 

інтереси мають брати до уваги та задовольняти менеджери як офіційні представники 

фірми. Зацікавленими сторонами корпорації є: клієнти, постачальники, фінансисти, 

кредитори, акціонери, співробітники, місцеві та національні уряди, податкові органи та 

місцеві громади. Теорія обґрунтовує необхідність підзвітності великих корпорацій не 

тільки акціонерам, але й іншим стейкхолдерам, інтереси яких теж є законними. Отже, 

менеджери повинні управляти корпораціями, враховуючи інтереси не тільки власників, 

але й всіх зацікавлених сторін, а також відстоювати соціальні інтереси, такі як захист 

навколишнього середовища, захист інтересів споживачів та ін. Зокрема, М. Кларксон 

визначає фірму як систему стейкхолдерів, а метою фірми – створення багатства для її 

стейкхолдерів. Роль зацікавлених сторін у корпоративному управлінні було визнано та 

закріплено у міжнародних нормативних документах, зокрема «Принципах 

корпоративного управління» ОЕРС. 

Теорія максимізації вартості 

капіталу власників 

Ця теорія була започаткована у 80-х рр. і досить повно викладена у відомій праці 

А. Раппапорта «Формування ринкової вартості акцій, нові стандарти ведення бізнесу». 

Згідно неї «діяльність менеджменту підприємства в цілому і фінансового менеджменту 

зокрема оцінюється за критерієм максимізації капіталу, який належить власникам». Це 

означає, що менеджери корпорацій повинні вести боротьбу за власників капіталу, тобто 

осіб, які готові вкласти свої кошти у власний капітал корпорації. Корпорації повинні 

реалізовувати маркетингову політику на ринку капіталів та обов’язково виплачувати 

власникам корпоративних прав дивіденди на рівні не меншому, ніж складає їх середній 

рівень на ринку. 

Джерело: систематизовано та складено автором на основі [94, с. 43; 114; 151, с. 16; 196; 

197; 243, с. 283; 292, с. 109; 330, с. 54; 393; 397; 409] 
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Додаток Г 

Фінансові показники страхових компаній, що увійшли до списку Fortune Global 500 у 2019 р. 

Місце в 

списку 
Назва компанії Штаб-квартира Галузь економіки 

Основні фінансові показники 

(в минулому фінансовому році), млн дол. США 
Кількість 

співробітників Обсяг 

доходів 

Величина 

прибутку 

Сума 

активів 

Величина 

акціонерного 

капіталу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Berkshire Hathaway Омаха, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

247 837,0 4 021,0 707 794,0 348 703,0 389 000 

14 UnitedHealth Group Міннетонка, США Охорона здоров’я: Страхування 

і управління медичним 

забезпеченням 

226 247,0 11 986,0 152 221,0 51 696,0 300 000 

29 Ping An Insurance Шеньчжень, Китай Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

163 597,4 16 237,2 1 040 383,4 81 056,3 376 900 

45 Allianz Мюнхен, 

Німеччина 

Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

126 799,6 8 806,4 1 025 919,1 69 988,2 142 460 

46 AXA Париж, Франція Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

125 578,2 2 525,6 1 063 784,4 71 355,2 104 065 

51 China Life Insurance Пекін, Китай Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

116 171,5 -2 566,9 580 331,6 10 762,4 175 077 

52 Japan Post Holdings Токіо, Японія Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

115 220,5 4 324,0 2 585 802,0 95 812,0 245 922 

79 Anthem Індіанаполіс, 

США 

Охорона здоров’я: Страхування 

і управління медичним 

забезпеченням 

92 105,0 3 750,0 71 571,0 28 541,0 63 900 

92 Assicurazioni Generali Трієст, Італія Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

88 157,4 2 725,4 589 590,3 26 975,9 70 734 

108 State Farm Insurance 

Cos. 

Блумінгтон, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (ТВС) 

81 732,2 8 788,4 272 518,4 100 877,7 56 788 

121 People’s Insurance Co. 

of China 

Пекін, Китай Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

75 377,3 1 952,0 150 259,3 22 292,4 198 457 

125 Nippon Life Insurance Осака, Японія Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

74 202,3 2 514,5 712 112,7 17 892,9 89 198 

142 MetLife Нью-Йорк, США Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

67 941,0 5 123,0 687 538,0 52 741,0 48 000 

145 Munich Re Group Мюнхен, 

Німеччина 

Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

67 225,9 2 726,2 308 802,6 30 139,8 41 410 

153 Dai-ichi Life Holdings Токіо, Японія Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

64 794,9 2 029,6 505 478,1 15 440,6 62 938 

156 Prudential Financial Ньюарк, США Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

62 992,0 4 074,0 815 078,0 48 617,0 50 492 
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168 Centene Сент-Луїс, США Охорона здоров’я: Страхування 

і управління медичним 

забезпеченням 

60 116,0 900,0 30 901,0 10 917,0 47 300 

179 Humana Луісвілл, США Охорона здоров’я: Страхування 

і управління медичним 

забезпеченням 

56 912,0 1 683,0 25 413,0 10 161,0 41 600 

199 China Pacific Insurance 

(Group) 

Шанхай, Китай Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

53 572,1 2 724,1 194 584,5 21 786,0 107 741 

222 MS&AD Insurance 

Group Holdings 

Токіо, Японія Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

49 609,6 1 738,0 209 022,7 14 303,9 41 467 

224 Tokio Marine Holdings Токіо, Японія Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

49 395,7 2 476,5 203 590,9 16 932,2 40 848 

229 Cigna Блумфілд, США Охорона здоров’я: Страхування 

і управління медичним 

забезпеченням 

48 650,0 2 637,0 153 226,0 41 028,0 73 800 

235 American International 

Group 

Нью-Йорк, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

47 389,0 -6,0 491 984,0 56 361,0 49 600 

238 Zurich Insurance Group Цюріх, Швейцарія Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

47 180,0 3 716,0 395 342,0 30 189,0 52 267 

248 CNP Assurances Париж, Франція Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

45 461,3 1 612,9 474 944,3 20 323,2 5 243 

261 Hanwha Сеул, Південна 

Корея 

Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

44 303,0 425,8 151 966,1 3 751,4 58 070 

268 New York Life 

Insurance 

Нью-Йорк, США Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

43 425,3 880,0 311 449,3 21 006,5 11 388 

271 Nationwide Колумбус, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (ТВС) 

43 270,0 512,6 214 141,9 14 478,1 30 472 

278 Liberty Mutual 

Insurance Group 

Бостон, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

42 685,0 2 160,0 125 989,0 20 735,0 50 000 

282 Talanx Ганновер, 

Німеччина 

Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

42 390,5 829,7 186 170,7 9 959,0 20 780 

297 TIAA Нью-Йорк, США Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

41 052,1 1 560,5 568 190,2 38 126,3 17 643 

308 Allstate Нортбрук, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

39 815,0 2 252,0 112 249,0 21 312,0 45 420 

314 Massachusetts Mutual 

Life Insurance 

Спрінгфілд, США Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

39 267,2 397,9 265 812,6 15 609,8 9 844 

324 Meiji Yasuda Life 

Insurance 

Токіо, Японія Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

37 722,9 2 070,6 380 597,4 12 917,6 42 950 

331 Power Corp. of Canada Монреаль, Канада Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

37 112,2 1 033,2 331 211,9 11 070,6 30 000 
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332 Swiss Re Цюріх, Швейцарія Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

37 047,0 462,0 207 570,0 27 930,0 14 943 

355 Poste Italiane Рим, Італія Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

35 071,1 1 651,1,7 238 753,3 9 264,0 132 388 

372 Prudential Лондон, 

Великобританія 

Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

33 252,6 4 014,7 647 708,5 21 964,9 23 792 

377 Sompo Holdings Токіо, Японія Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

32 857,4 1 322,5 108 595,4 9 524,3 49 837 

378 Sumitomo Life 

Insurance 

Осака, Японія Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

32 825,0 435,3 341 659,6 7 608,9 42 848 

382 Chubb Цюрих, Швейцарія Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

32 717,0 3 962,0 167 771,0 50 312,0 32 700 

388 AIA Group Гонконг, Китай Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

32 369,0 2 597,0 229 806,0 39 006,0 22 000 

391 Progressive Мейфілд, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

31 979,0 2 615,3 46 575,0 10 821,8 37 346 

400 United Services Auto. 

Assn. 

Сан-Антоніо, 

США 

Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

31 367,8 2 291,9 158 506,8 31 179,4 33 689 

413 Travelers Cos. Нью-Йорк, США Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

30 282,0 2 523,0 104 233,0 22 894,0 30 400 

418 Manulife Financial Торонто, Канада Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

30 070,6 3 703,7 549 407,6 33 658,5 34 000 

426 Samsung Life Insurance Сеул, Південна 

Корея 

Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

29 305,8 1 512,9 259 413,5 25 904,9 5 420 

429 Northwestern Mutual Мілуокі, США Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

29 124,0 783,0 272 167,0 22 134,0 5 870 

442 Huaxia Life Insurance Пекін, Китай Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

28 492,8 398,8 74 401,5 2 403,2 500 000 

451 China Taiping 

Insurance Group 

Гонконг, Китай Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

27 485,8 434,0 96 189,1 4 207,0 75 341 

452 Mapfre Group Мадрид, Іспанія Страхування: майно й 

нещасний випадок (АТ) 

27 423,5 624,1 76 913,4 9 136,9 35 390 

455 Cathay Life Insurance Тайбей, Тайвань Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

27 183,4 1 001,5 207 944,9 11 601,8 38 694 

471 Fubon Financial 

Holding 

Тайбей, Тайвань Страхування: життя, здоров’я 

(АТ) 

26 276,5 1 583,4 251 010,5 14 941,5 45 174 

494 Achmea Зейст, Нідерланди Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

25 180,1 370,6 93 515,7 11 083,7 13 714 

498 Taikang Insurance 

Group 

Пекін, Китай Страхування: життя, здоров’я 

(ТВС) 

24 931,7 1 794,6 117 398,3 8 477,5 57 406 

Джерело: складено автором на основі [402] 
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Додаток Ґ 

Систематизація підходів до визначення поняття «вартість підприємства» 

Автори 
Підходи до визначення поняття «вартість підприємства», «вартість компанії», 

«вартість бізнесу» 

1 2 

Як еквівалент цінності або корисності підприємства 

О.Я. Базілінська [16] Вартість підприємства може розглядатися як грошовий еквівалент користі, яку 

створює підприємство для свого власника. 

В.В. Бойко, Н.В. Любарська 

[84] 

Це об’єктивна величина, що відображає еквівалент цінності підприємства за 

можливою угодою передачі права власності від продавця до покупця. 

Давидов О.І. [121; 124] Вартість підприємства – це міра грошового вираження величини перевищення 

корисного результату діяльності підприємства для стейкхолдерів над витратами із 

залучення капіталу з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх драйверів вартості 

підприємства. 

Категорію вартості товару (у тому числі й підприємства) з позицій ціннісного підходу 

пропонується визначати як міру грошового вираження об’єктивно існуючої 

корисності товару при адекватному рівні економічно доцільних витрат щодо її 

забезпечення. 

О.Т. Євтух [140] Вартість виступає як грошове вираження корисності природних благ або продукції, 

що виготовлена людиною. 

М.В. Корягін [182, с. 18] Вартість підприємства – об’єктивна величина, що відображає цінність підприємства 

як специфічного товару для потенційного покупця та формується на певну дату в 

економічному середовищі з використанням облікової та ринкової інформації для 

можливості здійснення угоди купівлі-продажу на активному ринку. 

В.А. Панков [256, с. 10] Поняття «вартість підприємства» необхідно трактувати з позиції системного підходу, 

визначаючи його за критерієм цінності, значущості підприємства в соціально-

економічному розвитку суспільства і середовищі світових споживачів, на  ринках 

яких воно працює, зацікавленості провідних зарубіжних компаній у придбанні 

цінностей, закладених у споживчі характеристики продукції, що випускається, їхньої 

згоди активно співпрацювати з даним підприємством на взаємовигідних умовах. 

Л.Д. Ревуцький [282] Вартість підприємства – це грошова міра його економічної цінності, значущості, 

соціальної корисності і якості. 

Н.В. Шевчук [370] Вартість підприємства – агрегований показник, що адекватно відображає потенційну 

здатність задовольняти фінансові та економічні інтереси всіх учасників відносин як 

усередині підприємства, так і в його взаємозв’язках із навколишнім бізнес-

середовищем. 

Як ціна підприємства 

Н.А. Мамонтова [206, с. 136] Вартість компанії – це її ціна, визначена з урахуванням цінності матеріальних і 

нематеріальних активів, а також очікувань щодо здатності приносити економічні 

ефекти (користь) у майбутньому. 

Т.В. Момот [224, с. 158] Вартість акціонерного товариства – найбільш вірогідна ціна, в грошовому 

еквіваленті, що формується завдяки його функціонуванню як діючого та єдиного 

цілого і за яку акції товариства могли бути продані на відкритому конкурентному 

ринку за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без 

примусу. 

Є.С. Озеров 91, с. 17-18] Вартість являє собою передбачувану ціну, яка, на думку оцінювача, могла б бути 

сплачена за гіпотетичною угодою з товарами або послугами в конкретний момент 

часу, що іменується датою оцінки, або мірою економічної вигоди від володіння на 

дату оцінки зазначеними товарами або послугами їх власником або бенефіціаром – 

все відповідно до обраного визначення поняття вартості. 

Дж. Рош [291, с. 19] Компанія, як і будь-який інший об’єкт, коштує рівно стільки, скільки за неї готові 

заплатити. 

В.П. Савчук [293, с. 72] Для публічних компаній (акціями яких торгують на фондових біржах) вартість 

бізнесу – це ринкова ціна всіх його акцій, що перебувають в обігу. 

Як витрати на його придбання або створення 

Боярко І.М., Самусевич Я.В. 

[87] 

Вартість підприємства доцільно визначати як можливу економічно обґрунтовану 

суму витрат на його придбання або створення, виражену в грошовому еквіваленті, і 

застосовувати дане поняття в операціях купівлі-продажу компаній чи у процесі 

заснування бізнесу. 
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Продовження дод. Ґ 
1 2 

Як критерій ефективності діяльності підприємства 

Т.Л. Керанчук [164] Консолідований критерій доцільності запровадження управлінських рішень, що являє 

собою систему показників, які дають змогу оцінювати діяльність розроблених 

керівниками заходів фінансового, операційного й інвестиційного характеру, 

визначати ефективність діяльності компанії та управляти її розвитком з урахуванням 

інтересів власників. 

Як оцінка майбутніх грошових потоків 

В.П. Савчук [293, с. 72] Для непублічних компаній, або коли немає ефективного фондового ринку, вартість 

бізнесу – це сучасне (приведене до поточного моменту часу) значення всіх грошових 

потоків, які генерує бізнес протягом невизначено довгого періоду часу. 

Як вартість активів (майнового цілісного комплексу) 

О.Я. Базілінська [16] Вартість підприємства може розглядатися як сукупна вартість активів підприємства, 

як вартість накопиченого досвіду, як вартість створеного на підприємстві прибутку. 

І.В. Красюк [96, с. 79] Вартість банківського бізнесу слід розуміти як грошовий вираз, сформований на базі 

оцінки майнового комплексу, результатів господарської діяльності банку та 

потенціалу його розвитку, за яким на даний момент часу можливе відчуження 

сукупності прав власності на даний банк. 

Постанова КМУ від 

02.08.1999 р. № 1406 «Про 

затвердження Методики 

оцінки державних 

корпоративних прав» [269] 

Вартість бізнесу – вартість діючого підприємства або вартість 100 % інтересу в 

бізнесі (діловому підприємстві). 

Джерело: складено автором 
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Додаток Д 

Систематизація підходів до визначення сутності окремих видів вартостей 

Вид вартості Економічна сутність 

Справедлива ринкова 

вартість (fair market value) 

Ціна, виражена у грошовому еквіваленті, за яку власність могла б перейти з рук 

потенційного продавця до рук потенційного покупця, що оперують на достатній 

відстані на відкритому необмеженому ринку за відсутності примусу, коли обидві 

сторони є однаково обізнаними за фактами, що стосуються справи 

Фундаментальна вартість 

(fundamental value) 

Мається на увазі оцінка активу з урахуванням прогнозованих надходжень та виплат, 

пов’язаних з даним активом 

Вартість діючого 

підприємства (цілісного 

майнового комплексу) 

(working concern value) 

Вартість підприємства, що формується завдяки функціонуванню його як діючого та 

єдиного цілого і є сумою капіталізованих доходів від його діяльності, збільшеною на 

вартість надлишкових активів підприємства, визначену, виходячи з найкращого 

альтернативного варіанта використання цих активів, у тому числі їх ліквідації 

Ліквідаційна вартість (forced 

liquidation value) 

Ціна, за якою активи реалізуються якнайшвидше, тобто у строк, що є значно 

коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути 

продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості, наприклад, на аукціоні 

Аукціонна вартість (auction 

realizable value) 

Вираховується на основі адекватного маркетингу, при цьому продаж відбувається за 

місцезнаходженням підприємства і активи виставляються на продаж одночасно 

Внутрішня вартість (intrinsic 

value) 

Вартість, яка за припущенням інвестора за даними оцінки чи наявних фактів може 

бути «реальною» або «справедливою», і яка стане ринковою вартістю за умовою 

одержання іншими інвесторами такого ж висновку 

Інвестиційна вартість 

(investment value) 

Вартість для конкретного інвестора, що базується на індивідуальних інвестиційних 

вимогах та очікуваннях 

Балансова вартість (book 

value) 

Вартість, за якою активи відображено в балансі підприємства після вирахування суми 

накопиченої амортизації 

Чиста балансова вартість (net 

book value) 

Стосовно бізнес-підприємства розглядається як різниця між активами і 

зобов’язаннями підприємства 

Власність з обмеженим 

ринком (limited market 

property) 

Власність з обмеженим ринком через особливі умови ринку, свої характеристики чи 

інші обставини приваблює відносно невелику кількість потенційних покупців; 

продаж її потребує більш тривалого періоду маркетингу по відношенню до 

адекватного 

Вартість при примусовому 

продажу (forced sale value) 

Грошова сума, яка може бути отримана від продажу підприємства переважно в разі 

його банкрутства в терміни, недостатні для проведення адекватного маркетингу 

відповідно до визначення ринкової вартості 

Джерело: складено автором на основі [92; 151; 213; 224] 
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Додаток Е 

Розрахунок грошового потоку на власний капітал 

Таблиця Е.1 

Розрахунок грошового потоку на власний капітал 

ПрАТ «СК «УНІКА» за 2014-2018 рр., млн грн 

Показник 
Роки Середнє 

значення 
σ 

Коефіцієнт 

варіації, % 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 

Чистий прибуток після 

сплати податків 
13,37 159,70 85,21 39,12 25,15 69,28 64,51 59,79 92,68 

Амортизаційні 
відрахування 

6,71 6,16 6,68 6,70 8,90 7,55 7,03 1,07 15,23 

Приріст (зменшення) 

кредиторської 
заборгованості 

67,98 8,92 62,97 143,23 783,11 229,02 213,24 322,13 151,07 

Зменшення (приріст) 

капітальних інвестицій 
13,00 159,48 38,56 20,67 25,60 55,27 51,46 61,10 118,72 

Приріст (зменшення) 
довгострокової 

заборгованості 

0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 0,27 0,26 0,35 136,93 

Приріст (зменшення) 

чистих страхових 

резервів 

47,10 107,84 56,80 74,06 255,87 116,35 108,33 85,66 79,07 

Грошовий потік на 

власний капітал 
122,16 123,14 173,10 243,08 1046,79 366,66 341,65 397,26 116,28 

Дисконтований 

грошовий потік 
100,44 83,24 96,20 111,07 393,24 113,25 х х х 

Постпрогнозна вартість х х х х х 272,58 х х х 

Джерело: розраховано автором за даними звітності страхової компанії 

Таблиця Е.2 

Розрахунок грошового потоку на власний капітал 

ПрАТ «СК «PZU Україна» за 2014-2018 рр., млн грн 

Показник 
Роки Середнє 

значення 
σ 

Коефіцієнт 

варіації, % 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 

Чистий прибуток після 
сплати податків 

0,70 52,47 59,86 24,70 44,69 39,18 36,48 23,92 65,56 

Амортизаційні 

відрахування 
3,91 4,28 7,01 10,01 10,80 7,74 7,20 3,17 44,06 

Приріст (зменшення) 

кредиторської 

заборгованості 

101,48 271,03 274,20 391,81 448,28 319,36 297,36 133,51 44,90 

Зменшення (приріст) 

капітальних інвестицій 
2,80 42,17 63,84 33,88 -104,33 8,24 7,67 66,33 864,56 

Приріст (зменшення) 

довгострокової 

заборгованості 

0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,13 0,30 223,61 

Приріст (зменшення) 
чистих страхових резервів 

4,53 -13,44 91,93 97,87 96,54 59,59 55,49 55,13 99,36 

Грошовий потік на 

власний капітал 
107,15 272,17 369,15 490,51 495,98 417,49 346,99 163,10 47,00 

Дисконтований грошовий 
потік 

88,10 183,98 205,15 224,12 186,32 128,94 х х х 

Постпрогнозна вартість х х х х х 233,39 х х х 

Джерело: розраховано автором за даними звітності страхової компанії 

Таблиця Е.3 

Розрахунок грошового потоку на власний капітал 

ПрАТ «СК «АХА Страхування» за 2014-2018 рр., млн грн 

Показник 
Роки Середнє 

значення 
σ 

Коефіцієнт 

варіації, % 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 

Чистий прибуток після 

сплати податків 
0,20 90,28 66,10 -127,59 69,89 21,24 19,77 89,06 450,41 

Амортизаційні 

відрахування 
5,82 6,42 8,78 16,22 16,25 11,49 10,70 5,17 48,36 

Приріст (зменшення) 

кредиторської 
заборгованості 

67,30 53,05 60,79 77,33 85,93 73,98 68,88 13,05 18,94 

Зменшення (приріст) 

капітальних інвестицій 
-0,18 88,68 63,04 -212,37 -15,08 -16,30 -15,18 118,34 -779,52 
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Продовження табл. Е.3 

Показник 
Роки Середнє 

значення 
σ 

Коефіцієнт 

варіації, % 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 

Приріст (зменшення) 

довгострокової 

заборгованості 

79,99 79,99 105,50 210,33 160,92 128,25 147,35 83,20 56,47 

Приріст (зменшення) 
чистих страхових резервів 

6,48 110,36 154,32 374,70 77,38 175,35 144,65 139,47 96,42 

Грошовий потік на 

власний капітал 
-0,38 91,43 121,44 -82,04 -26,55 190,11 20,78 84,24 405,37 

Дисконтований грошовий 

потік 
-0,02 61,80 67,49 231,65 70,03 128,51 х х х 

Постпрогнозна вартість х х х х х 380,53 х х х 

Джерело: розраховано автором за даними звітності страхової компанії 

Таблиця Е.4 

Розрахунок грошового потоку на власний капітал 

ПрАТ «СК «Українська страхова група» за 2014-2018 рр., млн грн 

Показник 
Роки Середнє 

значення 
σ 

Коефіцієнт 

варіації, % 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 

Чистий прибуток після 
сплати податків 

-6,91 51,48 31,80 25,73 34,58 29,36 27,34 21,39 78,26 

Амортизаційні 

відрахування 
2,59 2,13 2,18 3,71 5,88 3,54 3,30 1,58 47,82 

Приріст (зменшення) 
кредиторської 

заборгованості 

6,31 13,77 12,78 13,71 18,77 14,03 13,07 4,45 34,05 

Зменшення (приріст) 
капітальних інвестицій 

-56,32 58,15 -19,83 6,21 68,84 12,25 11,41 52,61 461,13 

Приріст (зменшення) 

довгострокової 

заборгованості 

3,44 2,87 3,12 3,55 0,00 2,79 2,59 1,47 56,83 

Приріст (зменшення) 

чистих страхових резервів 
1,31 29,70 40,06 34,93 40,10 31,38 29,22 16,18 55,38 

Грошовий потік на 
власний капітал 

-56,46 36,06 63,88 68,32 30,50 63,28 28,46 50,29 176,70 

Дисконтований грошовий 

потік 
46,19 24,38 57,54 31,22 13,93 23,77 х х х 

Постпрогнозна вартість х х х х х 182,97 х х х 

Джерело: розраховано автором за даними звітності страхової компанії 

Таблиця Е.5 

Розрахунок грошового потоку на власний капітал 

ПрАТ «УСК «КНЯЖА Вієнна Іншуранс Груп» за 2014-2018 рр., млн грн 

Показник 
Роки Середнє 

значення 
σ 

Коефіцієнт 

варіації, % 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 

Чистий прибуток після 

сплати податків 
-18,55 -5,06 -14,35 -72,45 -51,33 -34,74 -32,35 28,41 -87,81 

Амортизаційні 

відрахування 
3,53 3,33 3,77 5,29 5,00 4,49 4,18 0,90 21,47 

Приріст (зменшення) 

кредиторської 

заборгованості 

50,32 51,94 63,69 80,90 186,95 93,18 86,76 57,32 66,07 

Зменшення (приріст) 
капітальних інвестицій 

-19,48 12,75 -9,50 -67,76 -50,08 -28,80 -26,81 32,16 -119,94 

Приріст (зменшення) 

довгострокової 
заборгованості 

2,57 3,06 2,96 3,29 0,00 2,55 2,38 1,35 56,94 

Приріст (зменшення) 

чистих страхових резервів 
15,57 35,28 22,95 53,95 97,60 48,40 45,07 32,76 72,70 

Грошовий потік на 
власний капітал 

28,81 69,68 63,60 -3,36 188,13 79,98 69,37 72,58 104,63 

Дисконтований грошовий 

потік 
23,69 47,10 35,35 -1,53 70,67 24,70 х х х 

Постпрогнозна вартість х х х х х 50,02 х х х 

Джерело: розраховано автором за даними звітності страхової компанії 
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Додаток Є 

Таблиця Є.1 

Найбільші світові публічні компанії, що здійснюють багатогалузеве страхування, у списку Forbes Global 2000 у 2019 р., 

млрд дол. США 

Місце у 

рейтингу 
Компанія Країна / Територія 

Обсяг 

продажів 

Величина 

прибутку 

Обсяг 

активів 

Ринкова 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Ping An Insurance Group Китай 151,80 16,30 1038,30 220,20 

23 Allianz Німеччина 118,80 8,80 1060,20 102,30 

84 MetLife США 66,90 5,10 692,50 43,40 

85 AXA Group Франція 139,70 2,20 1034,50 63,60 

117 Zurich Insurance Group Швейцарія 46,90 3,70 374,10 47,70 

144 Generali Group Італія 92,10 2,70 588,50 30,10 

147 Munich Re Німеччина 62,90 2,70 311,60 36,30 

223 Allstate США 39,10 2,30 113,40 32,20 

285 CNP Assurances Франція 47,60 1,60 450,40 16,50 

408 Hartford Financial Services США 18,80 1,60 62,60 18,40 

460 Aegon Нідерланди 30,90 0,84 425,40 10,70 

462 American International Group США 47,20 -0,01 492,00 40,00 

465 Sampo Фінляндія 9,50 2,00 56,10 25,80 

474 Swiss Re Швейцарія 37,30 0,40 200,50 30,40 

484 Talanx Німеччина 41,60 0,83 179,10 10,30 

505 China Taiping Insurance Гон Конг 27,30 0,85 94,30 11,90 

595 Loews США 14,10 0,64 78,30 15,00 

605 Ageas Бельгія 12,30 0,96 115,50 10,20 

646 Mapfre Іспанія 25,20 0,62 70,20 9,20 

701 Suncorp Group Австралія 10,30 0,64 69,90 12,60 

715 Reinsurance Group of America США 12,90 0,72 64,50 9,50 

722 Willis Towers Watson Великобританія 8,50 0,70 32,40 22,90 

750 Unipol Gruppo Італія 16,40 0,83 87,60 3,70 

757 China Reinsurance Group Китай 18,10 0,57 47,50 8,90 



540 
 

 

Продовження табл. Є.1 
1 2 3 4 5 6 7 

781 Athene Holding Бермуди 6,60 1,10 125,50 8,60 

942 Scor Франція 16,90 0,38 48,30 8,10 

967 Bâloise Group Швейцарія 7,30 0,54 81,60 8,00 

982 American Financial Group США 6,80 0,53 64,00 9,00 

1022 Asr Nederland Нідерланди 6,90 0,73 66,80 6,30 

1098 Markel США 7,30 -0,13 33,80 14,10 

1115 Helvetia Holding Швейцарія 9,30 0,44 59,20 6,20 

1192 Vienna Insurance Group Австрія 11,90 0,31 57,20 3,60 

1225 Genworth Financial США 8,60 0,12 100,90 1,90 

1258 Storebrand Норвегія 6,40 0,45 66,70 4,00 

1308 Everest Re Group Бермуди 7,40 0,10 24,80 10,50 

1386 Meritz Financial Group Південна Корея 8,10 0,27 46,50 1,60 

1394 Cincinnati Financial США 5,40 0,29 22,10 14,10 

1422 Assurant США 8,00 0,25 41,10 5,80 

1499 Cattolica Assicurazioni Італія 7,10 0,13 39,10 1,60 

1551 General Insurance Corporation Of India Індія 6,80 0,49 17,80 6,60 

1607 Uniqa Австрія 6,70 0,29 32,40 3,30 

1812 Nuernberger Beteiligungs Німеччина 5,10 0,07 35,10 0,92 

1863 Migdal Insurance Ізраїль 4,40 0,15 41,00 1,10 

Джерело: складено автором на основі [401] 

Таблиця Є.2 

Найбільші світові публічні компанії, що здійснюють страхування життя та здоров'я, у списку Forbes Global 2000 у 2019 р., 

млрд. дол. США 

Місце у 

рейтингу 
Компанія Країна / Територія 

Обсяг 

продажів 

Величина 

прибутку 

Обсяг 

активів 

Ринкова 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

66 Japan Post Holdings Японія 115,60 4,30 2619,70 44,50 

98 Prudential Financial США 61,30 4,00 815,10 42,40 

105 China Life Insurance Китай 98,30 1,90 474,80 114,20 
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Продовження табл. Є.2 
1 2 3 4 5 6 7 

112 Prudential Великобританія 33,30 4,00 633,60 60,20 

113 AIA Group Гон Конг 39,50 3,20 226,90 122,20 

140 China Pacific Insurance Китай 54,10 2,70 191,20 47,90 

166 Manulife Канада 28,40 3,70 517,80 36,20 

221 Dai-ichi Life Insurance Японія 59,10 2,90 509,40 16,90 

223 Aflac США 22,20 2,90 145,60 36,60 

232 Aviva Великобританія 37.9 2,00 533,30 22,00 

271 Legal & General Group Великобританія 17,50 2,40 621,20 22,60 

273 Sun Life Financial Канада 23,40 2,00 196,00 24,50 

295 Cathay Financial Тайвань 28,90 1,70 299,90 18,00 

331 Poste Italiane Італія 35,10 1,70 238,80 14,00 

336 New China Life Insurance Китай 23,40 1,20 106,50 25,60 

353 Samsung Life Insurance Південна Корея 26,90 1,50 259,30 13,40 

370 NN Group Нідерланди 22,40 1,30 255,20 14,20 

386 Lincoln National США 16,20 1,60 299,30 13,50 

392 Swiss Life Holding Швейцарія 19,70 1,10 216,30 15,90 

397 Power Corp of Canada Канада 40,00 1,00 326,70 11,40 

404 Principal Financial Group США 14,30 1,50 243,00 15,40 

703 T&D Holdings Японія 17,60 0,73 141,60 6,80 

818 Sanlam ПАР 5,80 0,88 55,90 12,40 

856 Brighthouse Financial США 8,00 0,87 207,60 4,80 

872 Unum США 11,60 0,52 62,60 7,80 

1053 Shin Kong Financial Тайвань 13,10 0,32 118,70 3,40 

1191 Industrial Alliance Insurance Канада 8,10 0,49 45,80 4,30 

1218 Phoenix Group Holdings Великобританія -9,10 0,49 283,10 6,70 

1253 Torchmark США 4,40 0,71 23,10 9,80 

1256 China Life Insurance (Taiwan) Тайвань 10,00 0,34 55,70 3,30 

1449 American Equity Investment США 2,40 0,46 63,10 2,60 

1729 Banca Mediolanum Італія 3,90 0,30 54,10 5,50 

Джерело: складено автором на основі [401] 
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Таблиця Є.3 

Найбільші світові публічні компанії, що здійснюють страхування майна та від нещасних випадків, у списку Forbes Global 2000 

 у 2019 р., млрд. дол. США 

Місце у 

рейтингу 
Компанія Країна / Територія 

Обсяг 

продажів 

Величина 

прибутку 

Обсяг 

активів 

Ринкова 

вартість 

137 Chubb Швейцарія 32,60 4,00 167,80 63,50 

155 People's Insurance Японія 73,90 2,00 146,40 54,00 

163 Tokio Marine Holdings Японія 47,70 3,10 212,10 35,80 

226 Travelers США 30,30 2,50 105,10 36,40 

242 Progressive США 33,90 3,00 48,90 43,80 

263 MS&AD Insurance Японія 46,20 2,10 206,60 18,00 

403 Sompo Японія 31,50 1,10 109,10 14,20 

546 Samsung Fire & Marine Південна Корея 18,60 0,97 70,50 11,20 

684 Grupa PZU Польща 10,40 0,89 87,10 9,60 

766 Fairfax Financial Канада 18,20 0,35 64,40 13,70 

800 QBE Insurance Group Австралія 12,40 0,50 40,20 12,10 

952 Arch Capital Group Бермуди 5,60 0,76 31,20 13,10 

998 WR Berkley США 7,70 0,64 24,40 10,70 

1024 Db Insurance Південна Корея 13,10 0,48 45,10 3,80 

1043 Intact Financial Канада 8,00 0,55 20,20 11,60 

1109 Insurance Australia Group Австралія 5,50 0,65 20,30 12,80 

1262 RSA Insurance Group Великобританія 9,40 0,45 23,00 7,30 

1273 Hyundai Marine & Fire Південна Корея 12,00 0,34 38,70 2,70 

1327 Fidelity National Financial США 7,60 0,63 9,40 10,70 

1373 Alleghany США 7,10 0,04 25,60 9,40 

1599 Gjensidige Forsikring Норвегія 3,50 0,46 18,00 9,40 

1834 Old Republic International США 6,30 0,37 19,60 6,40 

Джерело: складено автором на основі [401] 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Угоди злиття та поглинання на страховому ринку України протягом 2015-2019 рр. 

Дата угоди Покупець 
Об’єкт злиття/ 

поглинання 
Сума угоди 

Предмет 

угоди, % 

Листопад 2019 

р. 

FFH Ukraine Holdings 

(Україна) 
ПрАТ «СК «Універсальна» Не розголошується 99,66 % 

Квітень 2019 р. 

СК «Європейське 

туристичне страхування» 

(Київ) 

СК «Євроінс Україна» 

(Київ) 
Не розголошується 5,7476 % 

Жовтень 2018 р. 

Fairfax Financial Holdings 

Limited Group LTD 

(Канада) 

СК «АХА Страхування» 

(1,9 млрд грн валових 

премій за 2018 р.) 

16,24 млн дол. США 

(26 193 416 акцій 

номіналом 10 грн за 

ціною 0,62 дол. США 

(16,55 грн) за курсом 

НБУ) 

99,98 % 

СК «АХА Страхування 

Життя» (93 млн грн 

валових премій за 2018 р.) 

близько 20 млн дол. 

США за обидві компанії 

за оцінками експертів 

100 % 

Квітень 2018 р. 
Euroins Insurance Group 

AD (Болгарія) 

ПрАТ СК «Європейське 

туристичне страхування» 

(більше 5 млн євро валових 

премій за 2017 р.) 

не розголошується 100 % 

Серпень 2018 р. Валерій Левцов СК «Довіра і Гарантія» не розголошується 99,98 % 

Вересень 2017 р. 

International Insurance 

Consortium Ukraine B.V. 

(Нідерланди) 

СК «Провідна» не розголошується 99,9993 % 

Квітень-червень 

2017 р. 

ТОВ «Агрофірма 

«Добробут» (Україна) 

ПрАТ «Українська 

аграрно-страхова 

компанія» 

не розголошується 75,59 % 

Протягом 2017 

р. 

Lovington Holdings Limited 

(Кіпр), що входить в групу 

компаній DCH Group 

(Україна) 

СК «ІНГО Україна» не розголошується 100 % 

Вересень-

грудень 2016 р. 

T.A.S. Overseas Investments 

(Кіпр) 

ПрАТ «СК «Ейгон Лайф 

Україна» 
не розголошується 

99,37703 

% 

Березень-

жовтень 2016 р. 
Viatrans SA (Швейцарія) СК «Перша» не розголошується 22 % 

Березень-

серпень 2016 р. 

Euroins Insurance Group 

AD (Болгарія) 
СК «HDI Страхування» не розголошується 99,29 % 

Липень 2016 р. 
Allianz Holding eins GMBH 

(Австрія) 
ТДВ «Allianz Україна» не розголошується 99,978 % 

Травень 2016 р. ABH Ukraine (Кіпр) СК «Альфа Страхування» не розголошується 94,9246 % 

Жовтень 2015 р. 

Colonnade Finance 

(Люксембург) (Fairfax 

Financial Holdings Limited 

(Канада)) 

СК «QBE Україна» не розголошується 99,98 % 

Квітень 2015 р. Lexana B.V. (Нідерланди) СК «Онікс» не розголошується 99,99 % 

Джерело: складено автором на основі [199] 
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Таблиця Ж.2 

Угоди злиття та поглинання на страховому ринку світу протягом 2015-2019 рр. 

Дата угоди Покупець Об’єкт злиття/ поглинання Сума угоди 
Предмет 

угоди, % 

Жовтень 2019 р. 
Zurich Insurance Group 

(Швейцарія) 

PT Asuransi Adira Dinamika 

(Adira Insurance) (Індонезія) 

(170,4 млн дол. США валових 

премій за 2018 р.) 

не розголошується 80 % 

Жовтень 2019 р. 
Група «Альфа 

Страхування» (РФ) 
САТ «Надежда» (РФ) не розголошується 100 % 

Вересень 2019 р. Prudential Financial (США) Assurance IQ 2,35 млрд дол. США 100 % 

Серпень 2019 р. 

ReAssure Group 

(Швейцарія) (дочірня 

компанія Swiss Re) 

Old Mutual Wealth Life Assurance 

і дочірня компанія Old Mutual 

Wealth Pensions Trustees 

425 млн фунтів стерлінгів 100 % 

Липень 2019 р. 
FWD Group Financial 

Services (Китай, Тайланд) 
Siam Commercial Bank (SCB) 3,3 млрд дол. США 100 % 

Травень 2019 р. Talanx (Німеччина) 

ERGO Sigorta A.S. (Туреччина) 

(139 млн євро підписаних премій 

за 2018 р.) 

не розголошується 100 % 

Травень 2019 р. 
Viridium Gruppe 

(Німеччина) 

Generali Leben (німецький 

підрозділ Generali (Італія)) 
882 млн євро 89,9 % 

Травень 2019 р. 

Samsung Fire & Marine 

Insurance (Південна 

Корея) 

Canopius (Великобританія) 
інвестиційний контракт на 

суму 150 млн дол. США 
100 % 

Листопад 2018 

р. 

Euroins Insurance Group 

AD (Болгарія) 
IC Group (Грузія) не розголошується 50 % + 

Жовтень 2018 р. СК «Росгосстрах» (Росія) СК «ЕРГО Життя» (Росія) не розголошується 100 % 

Вересень 2018 р. Marsh&McLennan Jardine Lloyd Thompson Group 

5,6 млрд дол. США (при 

загальній оціночній вартості 

6,4 млрд дол. США) 

100 % 

Вересень 2018 р. 
Western&Southern 

Financial Group (США) 

Gerber Life Insurance (США) (856 

млн дол. США підписаних 

премій за 2017 р.) 

1,55 млрд дол. США 100 % 

Березень 2018 р. Cigna (США) 

Мережа аптек Express Scripts 

(США) (акціонери отримали 

48,75 дол. США і 0,2434 акції 

об’єднаної компанії за кожну 

акцію) 

67 млрд дол. США (з 

врахуванням боргу 15 млрд 

дол. США) 

100 % 

Січень 2018 р. AIG (США) Validus Holdings, Ltd 5,56 млрд дол. США 100 % 

Січень 2018 р. CVS Health Corp. (США) 

Aetna (акціонери отримали 145 

дол. США і 0,8378 акції CVS 

Health) 

77 млрд дол. США (з 

врахуванням боргу 8 млрд 

дол. США) 

100 % 

Жовтень 2016-

середина 2017 

рр. 

China Oceanwide Holdings 

Group Co. (Китай) 
Genworth Financial (США) 

2,7 млрд дол. США або 5,43 

дол. США за акцію. 

Додатково 600 млн дол. 

США для погашення 

боргових зобов’язань, строк 

обігу яких завершується в 

2018 р., а також 525 млн дол. 

США – для підрозділу в 

сфері страхування життя у 

США. 

100 % 

Січень 2015 р. 
Axis Capital Holdings Ltd. 

(Бермуди) 
PartnerRe Ltd. (Бермуди) 

«Злиття рівних», в результаті 

створено компанію з 

ринковою вартістю 11 млрд 

дол. США 

100 % 

Джерело: складено автором на основі [199; 403; 408] 
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Додаток З 

Динаміка показників капіталізації вітчизняних страхових компаній 

протягом 2016-2018 рр. 

Назва страхової компанії 

Статутний капітал / 

Власний капітал 

Власний капітал / 

Активи 

Гарантійний фонд / 

Власний капітал 

Страхові резерви / 

Власний капітал 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

УНІКА 0,38 0,37 0,36 0,35 0,25 0,13 0,62 0,63 0,64 1,36 2,14 4,13 

АХА СТРАХУВАННЯ 0,43 0,54 0,54 0,42 0,27 0,20 0,57 0,46 0,46 1,08 2,07 2,24 

PZU УКРАЇНА 0,08 0,07 0,05 0,20 0,17 0,15 0,83 0,91 0,91 2,44 3,11 3,53 

ІНГО УКРАЇНА 0,50 0,48 0,48 0,41 0,35 0,31 0,44 0,45 0,45 1,11 1,23 1,46 

АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ 
0,30 0,28 0,23 0,35 0,23 0,19 0,63 0,72 0,77 1,62 2,48 2,36 

АЛЬЯНС 0,53 0,53 0,49 0,86 0,86 0,85 0,47 0,47 0,51 0,07 0,07 0,09 

ТАС СГ 0,26 0,23 0,23 0,45 0,39 0,27 0,63 0,74 0,75 1,15 1,47 2,39 

УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

ГРУПА 
0,43 0,39 0,37 0,33 0,35 0,31 0,39 0,42 0,63 1,66 1,62 1,98 

УНІВЕРСАЛЬНА 0,72 0,71 0,72 0,44 0,35 0,30 0,18 0,20 0,28 1,06 1,36 1,78 

АСКА 1,05 0,98 0,96 0,20 0,23 0,22 -0,05 0,02 0,04 3,12 2,88 2,65 

КНЯЖА 0,78 2,16 0,82 0,30 0,10 0,17 0,19 -1,18 0,18 1,87 6,84 3,25 

ОРАНТА 0,64 0,63 0,70 0,39 0,37 0,28 0,00 0,30 0,20 1,27 1,42 2,08 

ПЕРША 0,49 0,56 0,52 0,30 0,23 0,17 0,51 0,38 0,46 2,08 2,92 4,34 

UPSK 0,35 0,38 0,41 0,60 0,57 0,44 0,51 0,48 0,54 0,60 0,70 1,09 

КРЕДО 0,28 0,12 0,08 0,48 0,76 0,78 0,72 0,86 0,92 0,80 0,16 0,14 

ГЛОБУС 2,91 0,63 0,64 0,18 0,23 0,22 -1,93 0,37 0,22 4,19 3,18 3,20 

АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 0,67 0,61 0,57 0,47 0,48 0,39 0,31 0,37 0,43 0,82 0,80 1,15 

ВУСО 0,37 0,37 0,37 0,55 0,52 0,39 0,57 0,54 0,52 0,72 0,77 1,30 

ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 0,45 0,43 0,42 0,53 0,56 0,52 0,43 0,42 0,39 0,65 0,67 0,79 

ПРОВІДНА 0,17 0,28 2,39 0,58 0,43 0,09 0,66 0,72 -1,39 0,61 1,11 9,38 

МОТОР-ГАРАНТ 0,03 0,05 0,05 0,87 0,78 0,73 0,96 0,93 0,95 0,10 0,21 0,19 

МЕГА-ГАРАНТ 0,06 0,95 0,92 0,83 0,65 0,60 0,06 0,01 0,08 0,07 0,12 0,26 

ЄВРОІНС УКРАЇНА 0,66 0,83 0,79 0,44 0,41 0,28 -0,66 -1,05 0,13 0,59 1,08 1,76 

ЗАХІД-РЕЗЕРВ 0,03 0,05 0,05 0,78 0,78 0,80 0,97 0,95 0,95 0,06 0,01 0,02 

ТЕКОМ 0,16 0,16 0,18 0,88 0,82 0,71 0,84 0,84 0,82 0,13 0,21 0,19 

БУСИН 0,44 0,71 0,68 0,43 0,34 0,37 0,54 0,25 0,28 0,80 1,17 1,02 

КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 0,04 0,08 0,24 0,62 0,26 0,44 0,95 0,91 0,76 0,55 2,61 1,04 

ЕКСПРЕС 

СТРАХУВАННЯ 
0,46 0,44 0,38 0,61 0,40 0,41 0,46 0,50 0,57 0,60 1,01 1,28 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 
0,75 0,72 0,71 0,49 0,48 0,27 0,19 0,20 0,22 0,85 0,82 1,52 

UTICO 0,66 0,80 0,86 0,53 0,53 0,55 0,10 0,12 0,12 0,64 0,80 0,76 

ALLIANZ УКРАЇНА 0,95 0,78 0,63 0,39 0,39 0,39 0,05 0,22 0,37 1,25 1,13 1,16 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ 

ТУРИСТИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ 

0,36 0,22 0,16 0,30 0,31 0,24 0,64 0,78 0,84 1,90 1,59 1,70 

КРАЇНА 0,69 0,74 0,77 0,51 0,48 0,45 0,22 0,25 0,23 0,89 0,97 0,97 

БРОКБІЗНЕС 0,33 0,56 0,51 0,63 0,47 0,43 0,61 0,42 0,39 0,39 0,92 1,04 

Ю.Ес.Ай. 0,26 0,32 0,16 0,94 0,76 0,48 0,74 0,68 0,84 0,05 0,26 0,97 

ЕТАЛОН 0,98 0,69 0,73 0,66 0,71 0,50 -0,07 0,25 0,25 0,31 0,26 0,52 

ГРАВЕ УКРАЇНА 0,58 0,58 0,75 0,64 0,61 0,29 0,42 0,42 0,25 0,36 0,47 0,76 

АЛЬФА-ГАРАНТ 0,81 0,85 0,87 0,67 0,62 0,55 0,11 0,04 0,05 0,46 0,46 0,61 

ГАРДІАН 0,99 0,99 0,99 0,94 0,82 0,66 0,01 0,01 0,01 0,04 0,16 0,44 

ХАРЬКІВСЬКА 

МУНІЦИПАЛЬНА СК 
0,45 0,46 0,54 0,90 0,88 0,79 0,52 0,52 0,46 0,11 0,10 0,19 

САЛАМАНДРА 0,21 0,74 0,55 0,83 0,61 0,52 0,79 0,34 0,45 0,12 0,36 0,22 

ЮНІВЕС 0,32 0,61 0,70 0,51 0,56 0,59 0,57 0,39 0,30 0,85 0,76 0,61 

ЕКСПО СТРАХУВАННЯ 0,84 0,94 1,00 0,52 0,50 0,27 0,16 0,01 -0,08 0,40 0,47 1,67 

САЛАМАНДРА-УКРАЇНА 0,18 0,50 0,50 0,72 0,58 0,50 0,82 0,50 0,57 0,17 0,48 0,35 

ВіДі - СТРАХУВАННЯ 0,28 0,25 0,36 0,46 0,44 0,28 0,72 0,75 0,64 0,94 1,15 2,16 

ДОВІРА І ГАРАНТІЯ 0,50 0,40 0,42 0,43 0,48 0,26 0,50 0,60 0,58 1,07 0,84 1,45 

МИР 0,44 0,68 0,64 0,84 0,80 0,77 0,56 0,32 0,36 0,12 0,18 0,15 

МЕГАПОЛІС СО 0,69 0,68 0,67 0,74 0,72 0,75 0,31 0,32 0,31 0,22 0,22 0,16 

УКРАЇНСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ 
0,76 0,77 0,77 0,57 0,55 0,48 0,24 0,23 0,23 0,52 0,59 0,82 

ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 0,70 0,72 0,86 0,91 0,83 0,91 0,30 0,28 0,14 0,04 0,07 0,08 

Джерело: розраховано автором за даними страхових компаній 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Структура активів страхових компаній України за 2010-2018 рр. 

Структура активів 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

млн грн % 
млн 

грн 
% млн грн % 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Грошові кошти на 

поточних рахунках, 1 770,2 6,4 2 073,1 7,2 1 889,3 3,9 2 184,7 5,8 2789,7 6,9 2531,3 7,0 2925,4 8,3 2757,4 7,6 2 968,5 7,3 

у тому числі: 

в іноземній валюті 402,8 1,5 218,3 0,8 181,9 0,4 159,8 0,4 733,2 1,8 759,9 2,1 714,7 2,0 520,4 1,4 466,9 1,1 

Банківські вклади 

(депозити), 6 464,6 23,3 7 819,1 27,3 8 746,1 17,9 9 296,4 24,5 9031,8 22,3 12603,8 34,6 11528,6 32,9 12238,2 33,9 14 101,8 34,7 

у тому числі: 

в іноземній валюті 1 819,2 6,6 1 858,5 6,5 1 671,0 3,4 1 196,8 3,2 1768,7 4,4 3303,7 9,1 2087,0 6,0 1793,3 5,0 1 526,2 3,8 

Банківські метали 79,3 0,3 70,5 0,2 70,9 0,1 25,2 0,1 36,4 0,1 36,9 0,1 30,4 0,1 39,9 0,1 32,2 0,1 

Нерухоме майно 2 182,6 7,9 2 054,0 7,2 2 133,3 4,4 1 965,3 5,2 2045,5 5,0 2216,4 6,1 2601,0 7,4 2655,1 7,4 3 014,0 7,4 

Акції 10 905,8 39,4 12 529,0 43,7 29 865,2 61,2 17 834,3 47,0 18009,1 44,4 11901,4 32,7 7968,6 22,7 6653,6 18,4 5 077,3 12,5 

Облігації 652,7 2,4 780,3 2,7 1 467,0 3,0 755,6 2,0 809,6 2,0 735,1 2,0 853,9 2,4 898,3 2,5 908,2 2,2 

Іпотечні 

сертифікати 
66,7 0,2 95,9 0,3 127,3 0,3 388,8 1,0 468,3 1,2 38,6 0,1 89,6 0,3 88,2 0,2 87,3 0,2 

Цінні папери, що 

емітуються 

державою 

1 523,4 5,5 1 447,5 5,1 2 609,9 5,3 2 355,4 6,2 3390,0 8,4 2604,3 7,2 5540,2 15,8 6572,1 18,2 7 895,9 19,4 

Права вимоги до 

перестраховиків, 3 940,1 14,2 1 647,3 5,8 1 905,4 3,9 3 038,5 8,0 3867,4 9,5 3740,6 10,3 3471,9 9,9 4054,5 11,2 5 418,1 13,3 

у тому числі: 

до перестраховиків-

нерезидентів 
870,2 3,1 791,1 2,8 1 406,2 2,9 1 471,9 3,9 1910,7 4,7 2286,1 6,3 2032,1 5,8 2429,4 6,7 3 365,3 8,3 

Інвестиції в 

економіку України 

за напрямами, 

визначеними КМУ, 
86,1 0,3 77,6 0,3 66,0 0,1 52,1 0,1 61,4 0,2 0,9 0,002 31,9 0,1 99,0 0,3 1 134,8 2,8 

у тому числі: 
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Продовження табл. И.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

розроблення та 

впровадження 

високотехнологічног

о устаткування, 

іншої інноваційної 

продукції, ресурсо- 

та енергозберігаючих 

технологій 

72,4 0,3 72,3 0,3 63,0 0,1 49,1 0,1 59,3 0,1 0,4 0,001 2,1 0,006 3,0 0,01 101,9 0,3 

розвиток 

інфраструктури 

туризму 

8,0 0,03 2,6 0,01 0,3 0,001 0,3 0,0 2,2 0,0 0,5 0,001 29,8 0,1 30,7 0,1 22,4 0,1 

будівництво житла 4,3 0,02 2,7 0,0 2,7 0,01 2,7 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,02 899,3 2,2 

Кредити 

страхувальникам-

громадянам, що 

видаються в 

порядку, 

визначеному 

Уповноваженим 

органом і 

погодженому з НБУ 

5,0 0,02 4,6 0,02 4,6 0,01 4,6 0,01 4,6 0,01 0,3 0,001 11,7 0,03 13,8 0,04 17,5 0,04 

Довгострокові 

кредити для 

житлового 

будівництва, у тому 

числі 

індивідуальних 

забудовників, що 

використовуються 

у порядку, 

визначеному КМУ 

0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0002 0,1 0,0 0,1 0,0002 0,1 0,0003 0,1 0,0003 0,1 0,0003 0,2 0,0005 

Готівка в касі 18,3 0,07 43,2 0,1 14,5 0,03 13,1 0,03 16,2 0,04 9,1 0,02 18,5 0,05 14,4 0,04 13,7 0,03 

Активи, визначені 

ст. 31 ЗУ «Про 

страхування» 

27 695,0 100,0 28 642,4 100,0 48 831,5 100,0 37 914,0 100,0 40 530,1 100,0 36418,8 100,0 35071,9 100,0 36 084,6 100,0 40 666,5 100,0 

Загальні активи 45 234,6 Х 48 122,7 Х 56 224,7 Х 66 387,5 Х 70261,2 Х 60729,1 Х 56075,6 Х 57 381,0 Х 63 493,3 Х 

Джерело: складено автором за [156] 
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Таблиця И.13 

Темпи приросту активів страхових компаній України за 2010-2018 рр. 

Структура активів 

Темп приросту, % 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Грошові кошти на поточних рахунках, 
17,1 -8,9 15,6 27,7 -9,3 15,6 -5,7 7,7 

у тому числі: 

в іноземній валюті -45,8 -16,7 -12,1 358,8 3,6 -5,9 -27,2 -10,3 

Банківські вклади (депозити), 21 11,9 6,3 -2,8 39,5 -8,5 6,2 15,2 

у тому числі:         

в іноземній валюті 2,2 -10,1 -28,4 47,8 86,8 -36,8 -14,1 -14,9 

Банківські метали -11,1 0,6 -64,5 44,4 1,4 -17,6 31,3 -19,3 

Нерухоме майно -5,9 3,9 -7,9 4,1 8,4 17,4 2,1 13,5 

Акції 14,9 138,4 -40,3 1,0 -33,9 -33,0 -16,5 -23,7 

Облігації 19,5 88 -48,5 7,1 -9,2 16,2 5,2 1,1 

Іпотечні сертифікати 43,8 32,7 205,4 20,4 -91,8 132,1 -1,6 -1,0 

Цінні папери, що емітуються державою -5 80,3 -9,8 43,9 -23,2 112,7 18,6 20,1 

Права вимоги до перестраховиків, 
-58,2 15,7 59,5 27,3 -3,3 -7,2 16,8 33,6 

у тому числі: 

до перестраховиків-нерезидентів -9,1 77,8 4,7 29,8 19,6 -11,1 22,7 38,5 

Інвестиції в економіку України за напрямами, 

визначеними КМУ, -9,9 -14,9 -21,1 17,9 -98,5 3444,4 210,3 1 043,2 

у тому числі: 

розроблення та впровадження високотехнологічного 
устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій 

-0,1 -12,9 -22,1 20,8 -99,3 425,0 42,9 3 296,7 

розвиток інфраструктури туризму -67,5 -88,5 0 633,3 -77,3 5860,0 3,0 -27,0 

будівництво житла -37,2 0 0 -100,0 0,0 0,0 580,0 15 405,2 

Кредити страхувальникам-громадянам, що 

видаються в порядку, визначеному Уповноваженим 

органом і погодженому з НБУ 

-8 0 0 0,0 -93,5 3800,0 17,9 26,8 

Довгострокові кредити для житлового будівництва, 

у тому числі індивідуальних забудовників, що 

використовуються у порядку, визначеному КМУ 

100 -50 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Готівка в касі 136,1 -66,4 -9,7 23,7 -43,8 103,3 -22,2 -4,9 

Активи, визначені ст. 31 ЗУ «Про страхування» 3,4 70,5 -22,4 6,9 -10,1 -3,7 2,9 12,7 

Загальні активи 6,4 16,8 18,1 5,8 -13,6 -7,7 2,3 10,7 

Джерело: складено автором за [156] 
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Додаток І 

Інформація про розміщені 1-річні ОВДП протягом 2016-2018 рр. 

Дата 

розміщення 

Загальна 

вартість 

розміщення, 

млн грн 

Середньозва

жений 

рівень 

дохідності, 

% 

Дата 

розміщення 

Загальна 

вартість 

розміщення, 

млн грн 

Середньозв

ажений 

рівень 

дохідності, 

% 

2016 

12.01.2016 84,5 18,50 05.07.2016 95,3 16,11 

29.03.2016 42,3 18,50 12.07.2016 174,6 16,15 

17.05.2016 510,8 17,50 26.07.2016 54,7 16,10 

31.05.2016 124,8 16,85 16.08.2016 4,4 15,70 

07.06.2016 151,1 16,85 20.09.2016 20,0 15,20 

14.06.2016 156,7 16,85 11.10.2016 78,8 15,20 

21.06.2016 342,5 16,85 13.12.2016 443,6 15,30 

2017 

10.01.2017 69,4 15,30 23.05.2017 87,4 14,44 

31.01.2017 30,1 15,30 20.06.2017 44,1 14,40 

21.02.2017 440,9 15,20 27.06.2017 354,2 14,40 

07.03.2017 169,8 14,96 01.08.2017 102,8 14,40 

14.03.2017 20,0 14,95 15.08.2017 620,2 14,40 

21.03.2017 17,5 14,95 22.08.2017 100,0 14,40 

28.03.2017 9,7 14,95 19.09.2017 200,9 14,35 

04.04.2017 595,1 14,90 26.09.2017 125,9 14,35 

11.04.2017 20,8 14,85 17.10.2017 66,0 14,07 

16.05.2017 979,8 14,44 05.12.2017 201,5 15,30 

2018 

30.01.2018 112,7 16,50 12.06.2018 89,6 17,25 

06.02.2018 90,3 16,40 17.07.2018 11,2 17,61 

13.02.2018 129,7 16,40 07.08.2018 11,8 17,80 

20.02.2018 233,1 16,39 04.09.2018 6,3 18,00 

06.03.2018 295,9 16,93 11.09.2018 8,8 18,50 

13.03.2018 234,1 17,00 18.09.2018 4,8 18,50 

27.03.2018 39,7 17,00 02.10.2018 31,5 18,50 

10.04.2018 423,7 16,95 11.12.2018 0,4 18,50 

08.05.2018 101,1 17,00 18.12.2018 5,2 18,50 

15.05.2018 54,5 17,00    

Джерело: складено автором на основі [284] 
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Додаток Ї 

Таблиця Ї.1 

Динаміка індексу ПФТС протягом 2016 р. 
05.01.2016 243,012 24.02.2016 240,873 14.04.2016 232,621 07.06.2016 222,388 28.07.2016 223,935 16.09.2016 228,773 07.11.2016 268,226 

06.01.2016 245,823 25.02.2016 240,617 15.04.2016 232,582 08.06.2016 222,214 29.07.2016 223,4 19.09.2016 231,06 08.11.2016 269,151 

11.01.2016 244,345 26.02.2016 240,222 18.04.2016 232,787 09.06.2016 222,004 01.08.2016 222,958 20.09.2016 232,959 09.11.2016 268,034 

12.01.2016 242,613 29.02.2016 240,674 19.04.2016 232,054 10.06.2016 220,641 02.08.2016 222,528 21.09.2016 237,567 10.11.2016 268,875 

13.01.2016 242,382 01.03.2016 240,985 20.04.2016 232,845 13.06.2016 220,869 03.08.2016 222,482 22.09.2016 240,575 11.11.2016 268,051 

14.01.2016 243,236 02.03.2016 240,876 21.04.2016 232,075 14.06.2016 221,063 04.08.2016 221,555 23.09.2016 240,243 14.11.2016 266,878 

15.01.2016 241,176 03.03.2016 241,104 22.04.2016 232,52 15.06.2016 221,261 05.08.2016 221,945 26.09.2016 239,423 15.11.2016 265,403 

16.01.2016 241,631 04.03.2016 241,739 25.04.2016 234,093 16.06.2016 221,233 08.08.2016 222,415 27.09.2016 239,518 16.11.2016 266,557 

18.01.2016 241,492 09.03.2016 244,677 26.04.2016 232,291 17.06.2016 220,072 09.08.2016 222,26 28.09.2016 240,248 17.11.2016 266,723 

19.01.2016 239,381 10.03.2016 251,877 27.04.2016 232,661 21.06.2016 220,838 10.08.2016 222,262 29.09.2016 241,028 18.11.2016 266,447 

20.01.2016 238,318 11.03.2016 255,7 28.04.2016 228,781 22.06.2016 221,135 11.08.2016 222,825 30.09.2016 239,875 21.11.2016 267,138 

21.01.2016 238,182 12.03.2016 255,888 29.04.2016 224,911 23.06.2016 221,378 12.08.2016 222,3 03.10.2016 239,784 22.11.2016 267,214 

22.01.2016 239,752 14.03.2016 251,397 04.05.2016 225,296 24.06.2016 220,864 15.08.2016 221,866 04.10.2016 241,136 23.11.2016 267,095 

25.01.2016 238,911 15.03.2016 253,147 05.05.2016 219,39 29.06.2016 221,388 16.08.2016 222,021 05.10.2016 240,886 24.11.2016 266,568 

26.01.2016 239,184 16.03.2016 252,671 06.05.2016 219,863 30.06.2016 222,951 17.08.2016 222,011 06.10.2016 241,949 25.11.2016 265,946 

27.01.2016 238,755 17.03.2016 251,996 10.05.2016 219,909 01.07.2016 223,305 18.08.2016 222,197 07.10.2016 243,017 28.11.2016 265,563 

28.01.2016 237,902 18.03.2016 250,913 11.05.2016 219,523 02.07.2016 223,331 19.08.2016 222,219 10.10.2016 243,087 29.11.2016 265,557 

29.01.2016 237,775 21.03.2016 249,065 12.05.2016 219,14 04.07.2016 225,394 22.08.2016 221,312 11.10.2016 244,523 30.11.2016 265,995 

01.02.2016 237,636 22.03.2016 250,243 13.05.2016 219,015 05.07.2016 225,42 23.08.2016 220,662 12.10.2016 245,599 01.12.2016 266,001 

02.02.2016 237,605 23.03.2016 249,237 16.05.2016 219,638 06.07.2016 224,009 25.08.2016 220,517 13.10.2016 245,876 02.12.2016 266,268 

03.02.2016 237,295 24.03.2016 233,501 17.05.2016 218,712 07.07.2016 223,71 26.08.2016 220,842 17.10.2016 245,442 05.12.2016 266,516 

04.02.2016 237,132 25.03.2016 226,904 18.05.2016 219,573 08.07.2016 223,048 29.08.2016 222,818 18.10.2016 246,158 14.12.2016 264,665 

05.02.2016 236,693 28.03.2016 224,863 19.05.2016 220,108 11.07.2016 223,533 30.08.2016 224,042 19.10.2016 244,895 15.12.2016 263,348 

08.02.2016 236,813 29.03.2016 223,775 20.05.2016 219,737 12.07.2016 224,438 31.08.2016 223,15 20.10.2016 244,912 16.12.2016 263,351 

09.02.2016 236,825 30.03.2016 224,297 23.05.2016 219,175 13.07.2016 224,228 01.09.2016 225,531 21.10.2016 244,531 19.12.2016 263,505 

10.02.2016 235,856 31.03.2016 225,711 24.05.2016 215,272 14.07.2016 224,52 02.09.2016 225,492 24.10.2016 244,137 20.12.2016 263,423 

11.02.2016 238,447 01.04.2016 228,248 25.05.2016 215,378 15.07.2016 224,215 05.09.2016 226,953 25.10.2016 246 21.12.2016 265,191 

12.02.2016 239,18 04.04.2016 229,305 26.05.2016 215,667 18.07.2016 224,265 06.09.2016 227,577 26.10.2016 253,199 22.12.2016 264,762 

15.02.2016 238,478 05.04.2016 228,458 27.05.2016 216,006 19.07.2016 223,719 07.09.2016 230,094 27.10.2016 253,627 23.12.2016 264,686 

16.02.2016 238,234 06.04.2016 227,962 30.05.2016 217,439 20.07.2016 223,515 08.09.2016 229,135 28.10.2016 253,693 26.12.2016 265,102 

17.02.2016 237,75 07.04.2016 226,894 31.05.2016 216,707 21.07.2016 224,041 09.09.2016 228,409 31.10.2016 264,816 27.12.2016 265,179 

18.02.2016 238,687 08.04.2016 227,872 01.06.2016 216,73 22.07.2016 223,625 12.09.2016 228,163 01.11.2016 264,852 28.12.2016 265,039 

19.02.2016 239,735 11.04.2016 228,379 02.06.2016 218,961 25.07.2016 224,33 13.09.2016 228,817 02.11.2016 268,252 29.12.2016 265,149 

22.02.2016 239,964 12.04.2016 231,323 03.06.2016 221,872 26.07.2016 224,255 14.09.2016 228,82 03.11.2016 268,148   

23.02.2016 240,024 13.04.2016 230,064 06.06.2016 222,046 27.07.2016 224,126 15.09.2016 228,937 04.11.2016 268,123   

Джерело: складено автором на основі [153] 

15,7174,   236,9808 
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Продовження дод. Ї 

Таблиця Ї.2 

Динаміка індексу ПФТС протягом 2017 р. 
04.01.2017 265,558 23.02.2017 273,36 14.04.2017 271,84 09.06.2017 283,561 31.07.2017 287,921 19.09.2017 290,164 08.11.2017 301,497 

05.01.2017 265,671 24.02.2017 274,264 18.04.2017 271,961 12.06.2017 283,693 01.08.2017 287,957 20.09.2017 290,856 09.11.2017 302,199 

06.01.2017 265,205 27.02.2017 274,438 19.04.2017 271,67 13.06.2017 284,727 02.08.2017 288,317 21.09.2017 291,226 10.11.2017 302,407 

10.01.2017 265,064 28.02.2017 274,553 20.04.2017 271,907 14.06.2017 284,014 03.08.2017 288,739 22.09.2017 290,802 13.11.2017 303,092 

11.01.2017 266,165 01.03.2017 274,565 21.04.2017 271,43 15.06.2017 284,036 04.08.2017 288,072 25.09.2017 291,844 14.11.2017 302,69 

12.01.2017 267,005 02.03.2017 275,057 24.04.2017 271,255 16.06.2017 283,156 07.08.2017 288,098 26.09.2017 292,027 15.11.2017 302,244 

13.01.2017 267,462 03.03.2017 275,316 25.04.2017 270,294 19.06.2017 283,572 08.08.2017 288,059 27.09.2017 292,286 16.11.2017 302,781 

16.01.2017 266,929 06.03.2017 274,75 26.04.2017 268,697 20.06.2017 283,839 09.08.2017 287,657 28.09.2017 292,757 17.11.2017 302,9 

17.01.2017 268,054 07.03.2017 275,438 27.04.2017 270,989 21.06.2017 283,492 10.08.2017 287,887 29.09.2017 293,555 20.11.2017 302,691 

18.01.2017 268,707 09.03.2017 275,078 28.04.2017 276,219 22.06.2017 285,115 11.08.2017 287,682 02.10.2017 294,163 21.11.2017 302,707 

19.01.2017 269,588 10.03.2017 275,241 03.05.2017 275,88 23.06.2017 284,478 14.08.2017 288,035 03.10.2017 295,829 22.11.2017 303,177 

20.01.2017 269,87 13.03.2017 274,342 04.05.2017 276,216 26.06.2017 286,477 15.08.2017 288,386 04.10.2017 296,369 23.11.2017 303,471 

23.01.2017 270,653 14.03.2017 274,071 05.05.2017 275,181 27.06.2017 286,277 16.08.2017 288,027 05.10.2017 297,593 24.11.2017 303,865 

24.01.2017 269,583 15.03.2017 273,204 10.05.2017 276,415 29.06.2017 286,277 17.08.2017 287,268 06.10.2017 298,428 27.11.2017 304,079 

25.01.2017 269,758 16.03.2017 273,586 11.05.2017 276,375 30.06.2017 286,238 18.08.2017 286,604 09.10.2017 297,193 28.11.2017 303,98 

26.01.2017 269,622 17.03.2017 273,677 12.05.2017 275,897 03.07.2017 286,192 19.08.2017 286,466 10.10.2017 296,699 29.11.2017 304,103 

27.01.2017 269,656 20.03.2017 273,937 13.05.2017 276,149 04.07.2017 284,641 21.08.2017 286,435 11.10.2017 297,449 30.11.2017 304,269 

30.01.2017 269,887 21.03.2017 273,863 15.05.2017 276,516 05.07.2017 284,68 22.08.2017 286,944 12.10.2017 297,121 01.12.2017 304,448 

31.01.2017 270,31 22.03.2017 272,858 16.05.2017 277,377 06.07.2017 284,706 23.08.2017 286,585 13.10.2017 297,069 04.12.2017 304,599 

01.02.2017 269,932 23.03.2017 272,367 17.05.2017 278,195 07.07.2017 284,732 28.08.2017 286,419 17.10.2017 296,957 05.12.2017 304,29 

02.02.2017 269,387 24.03.2017 272,63 18.05.2017 277,94 10.07.2017 285,234 29.08.2017 285,882 18.10.2017 297,701 06.12.2017 303,821 

03.02.2017 270,005 27.03.2017 272,48 19.05.2017 278,218 11.07.2017 284,783 30.08.2017 286,226 19.10.2017 298,326 07.12.2017 303,779 

06.02.2017 269,767 28.03.2017 272,761 22.05.2017 278,372 12.07.2017 283,368 31.08.2017 286,427 20.10.2017 298,215 08.12.2017 303,866 

07.02.2017 269,661 29.03.2017 272,682 23.05.2017 276,907 13.07.2017 283,164 01.09.2017 287,075 23.10.2017 298,216 11.12.2017 303,88 

08.02.2017 270,083 30.03.2017 273,125 24.05.2017 276,999 14.07.2017 281,961 04.09.2017 287,619 24.10.2017 297,957 12.12.2017 304,824 

09.02.2017 270,776 31.03.2017 272,494 25.05.2017 276,78 17.07.2017 282,665 05.09.2017 291,231 25.10.2017 297,716 13.12.2017 305,43 

10.02.2017 271,109 03.04.2017 272,764 26.05.2017 277,512 18.07.2017 284,016 06.09.2017 291,298 26.10.2017 298,713 14.12.2017 306,508 

13.02.2017 273,111 04.04.2017 272,962 29.05.2017 278 19.07.2017 284,721 07.09.2017 291,39 27.10.2017 299,919 15.12.2017 307,246 

14.02.2017 273,11 05.04.2017 272,387 30.05.2017 277,755 20.07.2017 284,671 08.09.2017 291,399 30.10.2017 300,65 18.12.2017 309,714 

15.02.2017 274,102 06.04.2017 272,82 31.05.2017 279,707 21.07.2017 284,318 11.09.2017 291,255 31.10.2017 301,339 19.12.2017 309,81 

16.02.2017 273,081 07.04.2017 272,903 01.06.2017 280,148 24.07.2017 284,341 12.09.2017 291,361 01.11.2017 300,834 20.12.2017 310,527 

17.02.2017 272,931 10.04.2017 272,526 02.06.2017 280,922 25.07.2017 284,596 13.09.2017 291,117 02.11.2017 299,267 21.12.2017 310,758 

20.02.2017 272,829 11.04.2017 271,496 06.06.2017 281,269 26.07.2017 285,514 14.09.2017 290,543 03.11.2017 300,556 22.12.2017 311,916 

21.02.2017 273,146 12.04.2017 270,408 07.06.2017 282,525 27.07.2017 284,851 15.09.2017 290,257 06.11.2017 299,231 26.12.2017 312,885 

22.02.2017 272,82 13.04.2017 271,093 08.06.2017 283,53 28.07.2017 287,575 18.09.2017 290,073 07.11.2017 300,216 27.12.2017 314,152 

Джерело: складено автором на основі [153] 

12,3804,   285,0017 
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Продовження дод. Ї 

Таблиця Ї.3 

Динаміка індексу ПФТС протягом 2018 р. 
03.01.2018 315,7371 22.02.2018 336,9463 17.04.2018 371,0146 11.06.2018 436,5822 01.08.2018 510,7108 20.09.2018 539,3513 09.11.2018 595,8289 

04.01.2018 315,957 23.02.2018 337,2524 18.04.2018 371,1939 12.06.2018 436,0901 02.08.2018 512,3 21.09.2018 538,8677 12.11.2018 598,8456 

05.01.2018 316,7659 26.02.2018 337,4881 19.04.2018 370,5032 13.06.2018 455,0361 03.08.2018 517,8217 24.09.2018 538,8539 13.11.2018 607,8486 

09.01.2018 318,6301 27.02.2018 340,5133 20.04.2018 370,5363 14.06.2018 454,3414 06.08.2018 515,8758 25.09.2018 538,2838 14.11.2018 607,6402 

10.01.2018 323,7342 28.02.2018 346,8884 23.04.2018 371,2395 15.06.2018 462,8072 07.08.2018 514,1607 26.09.2018 537,4331 15.11.2018 607,5683 

11.01.2018 331,0873 01.03.2018 350,112 24.04.2018 473,9786 18.06.2018 463,4735 08.08.2018 508,128 27.09.2018 538,8074 16.11.2018 583,2956 

12.01.2018 333,3006 02.03.2018 349,6284 25.04.2018 473,7449 19.06.2018 458,8388 09.08.2018 506,7242 28.09.2018 537,6118 19.11.2018 579,6368 

15.01.2018 334,3737 05.03.2018 351,8957 26.04.2018 472,0427 20.06.2018 454,3227 10.08.2018 507,0413 01.10.2018 538,1685 20.11.2018 573,013 

16.01.2018 334,1766 06.03.2018 351,9289 27.04.2018 474,1133 21.06.2018 455,1722 13.08.2018 507,7764 02.10.2018 537,0599 21.11.2018 571,5099 

17.01.2018 334,2112 07.03.2018 351,7497 02.05.2018 474,7753 22.06.2018 456,0661 14.08.2018 507,4259 03.10.2018 543,7664 22.11.2018 579,9081 

18.01.2018 330,7731 12.03.2018 353,7226 03.05.2018 469,1565 25.06.2018 458,3895 15.08.2018 508,3911 04.10.2018 544,6405 23.11.2018 577,9234 

19.01.2018 331,2751 13.03.2018 354,1123 04.05.2018 472,8456 26.06.2018 460,4554 16.08.2018 519,2403 05.10.2018 547,4689 26.11.2018 579,2416 

22.01.2018 331,7536 14.03.2018 353,2505 07.05.2018 473,8008 27.06.2018 462,6461 17.08.2018 515,5374 08.10.2018 550,0404 27.11.2018 576,3848 

23.01.2018 332,1346 15.03.2018 351,1819 08.05.2018 474,426 02.07.2018 463,9463 20.08.2018 520,1384 09.10.2018 548,6697 28.11.2018 578,0188 

24.01.2018 332,1022 16.03.2018 352,5591 10.05.2018 474,918 03.07.2018 473,3263 21.08.2018 521,3695 10.10.2018 549,0595 29.11.2018 579,5624 

25.01.2018 332,8545 19.03.2018 352,5748 11.05.2018 474,0798 04.07.2018 456,584 22.08.2018 522,5859 11.10.2018 550,0946 30.11.2018 580,0195 

26.01.2018 333,4428 20.03.2018 352,1341 14.05.2018 473,2288 05.07.2018 490,4968 23.08.2018 523,7071 12.10.2018 553,9925 03.12.2018 577,9546 

29.01.2018 334,5588 21.03.2018 354,9972 15.05.2018 473,3874 06.07.2018 490,9977 27.08.2018 530,2066 16.10.2018 555,6227 04.12.2018 576,3029 

30.01.2018 335,2365 22.03.2018 355,0179 16.05.2018 469,9786 09.07.2018 487,3805 28.08.2018 530,3224 17.10.2018 558,5738 05.12.2018 574,4018 

31.01.2018 335,2435 23.03.2018 354,4557 17.05.2018 469,507 10.07.2018 487,5185 29.08.2018 528,8681 18.10.2018 560,3925 06.12.2018 575,6265 

01.02.2018 336,2107 26.03.2018 355,1771 18.05.2018 471,4082 11.07.2018 491,7559 30.08.2018 525,7881 19.10.2018 559,8103 07.12.2018 575,1748 

02.02.2018 337,3544 27.03.2018 357,955 21.05.2018 474,5363 12.07.2018 491,8561 31.08.2018 527,3377 22.10.2018 560,5515 10.12.2018 575,1919 

05.02.2018 337,0462 28.03.2018 359,5552 22.05.2018 478,1076 13.07.2018 495,0974 03.09.2018 527,8121 23.10.2018 560,1945 11.12.2018 574,0313 

06.02.2018 334,9426 29.03.2018 357,1602 23.05.2018 466,2036 16.07.2018 496,5029 04.09.2018 527,2943 24.10.2018 561,3537 12.12.2018 573,8769 

07.02.2018 334,6009 30.03.2018 354,432 24.05.2018 450,7562 17.07.2018 497,7974 05.09.2018 527,9414 25.10.2018 561,4037 13.12.2018 562,2488 

08.02.2018 335,4335 02.04.2018 358,4653 25.05.2018 447,5478 18.07.2018 500,42 06.09.2018 525,9796 26.10.2018 561,0502 14.12.2018 559,2343 

09.02.2018 334,5327 03.04.2018 358,967 29.05.2018 455,7959 19.07.2018 499,5532 07.09.2018 529,0016 29.10.2018 555,4624 17.12.2018 566,0209 

12.02.2018 335,5207 04.04.2018 359,8585 30.05.2018 453,4518 20.07.2018 504,1576 10.09.2018 530,8344 30.10.2018 554,6017 18.12.2018 565,0517 

13.02.2018 336,1223 05.04.2018 362,3529 31.05.2018 451,1302 23.07.2018 501,7364 11.09.2018 531,076 31.10.2018 564,8122 19.12.2018 563,9584 

14.02.2018 335,7745 06.04.2018 362,4378 01.06.2018 451,8636 24.07.2018 501,151 12.09.2018 528,9508 01.11.2018 571,2139 20.12.2018 563,5471 

15.02.2018 335,7665 10.04.2018 362,6424 04.06.2018 452,1535 25.07.2018 506,305 13.09.2018 529,8648 02.11.2018 574,9943 21.12.2018 556,387 

16.02.2018 335,7872 11.04.2018 364,2006 05.06.2018 450,3424 26.07.2018 505,422 14.09.2018 531,2585 05.11.2018 579,1646 26.12.2018 552,4842 

19.02.2018 335,8673 12.04.2018 368,3417 06.06.2018 448,1614 27.07.2018 505,5159 17.09.2018 539,5007 06.11.2018 585,3933 27.12.2018 554,5309 

20.02.2018 335,9134 13.04.2018 370,3851 07.06.2018 447,0712 30.07.2018 506,1399 18.09.2018 539,7014 07.11.2018 585,897 28.12.2018 559,3567 

21.02.2018 336,6075 16.04.2018 370,2948 08.06.2018 439,5818 31.07.2018 508,3969 19.09.2018 539,1865 08.11.2018 594,2315   

Джерело: складено автором на основі [153] 

,    
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Додаток Й 

 

 

 

 

 

Рис. Й.1. Страховий портфель ПрАТ «Страхова компанія «Українська страхова 

група» за період 2014-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [350] 
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Продовження дод. Й 

  

  

 

 

Рис. Й.2. Страховий портфель ПрАТ «УСК «КНЯЖА Вієнна Іншуранс Груп» за період 

2014-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [349] 
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Продовження дод. Й 

  

  

 

 

Рис. Й.3. Страховий портфель ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» за період 2014-

2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [280] 
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Продовження дод. Й 

  

  

 

Рис. Й.4. Страховий портфель ПрАТ «СК «АХА Страхування» за період 2014-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [281] 
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Продовження дод. Й 

  

  

 

Рис. Й.5. Страховий портфель ПрАТ «СК «PZU Україна» за період 2014-2018 рр. 

Джерело: складено автором на основі [145] 
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Додаток К 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Монографії, підручник, навчальний посібник: 

1. Баранов А.Л. Вартісно-орієнтоване управління страховою компанією: монографія. Київ: КНЕУ, 2019. 356 

с. (20,9 д.а.). 

2. Страховий менеджмент: підручник / [С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін.]; за наук. ред. д-ра 

екон. наук, проф. С.С. Осадця. Київ: КНЕУ, 2011. 333 с. (27,7 д.а., особисто автору – 2,2 д.а., Розд. 5 «Управління 

маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі»). 

3. Баранов А.Л., Баранова О.В. Фінанси страхових організацій. Практикум: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2012. 

215 с. (12,6 д.а., особисто автору – 5,6 д.а., Розд. 1. Організація фінансів страхової компанії, Розд. 3. Страхові 

резерви, їх склад і порядок формування, Розд. 4. Розміщення страхових резервів). 

4. Інновації у фінансовій сфері: монографія [В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.]; за заг. ред. 

В.М. Опаріна. Київ: КНЕУ, 2013. 444 с. (26,6 д.а., Баранов А.Л., Баранова О.В. Розд. 4. «Інновації на фінансовому та 

страховому ринках» п. 4.5. «Новітні підходи до управління страховою діяльністю» (0,7 д.а., особисто автору – 0,3 д.а. 

– пропозиції щодо впровадження інновацій в управління страховою компанією). 

У наукових фахових виданнях України: 

5. Баранов А.Л. Нові підходи до визначення поняття «відбір ризиків». Наука й економіка. 2010. Вип. 3 (19). 

С. 7-13 (0,6 д.а.). 

6. Баранов А.Л., Баранова О.В. Актуальні питання розміщення коштів страхових резервів вітчизняних 

страховиків. Проблеми системного підходу в економіці. 2010. Вип. 2 (33). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journas/PSPE/2010_2/Baranov_210.htm (0,3 д.а., особисто автору – 0,2 д.а., обґрунтовано практичні рекомендації щодо 

удосконалення розміщення коштів страхових резервів). 

7. Баранов А.Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем. 

Фінанси України. 2011. № 8 (189). С. 115-124 (0,6 д.а.). 

8. Баранов А. Особливості визначення рівня конкуренції на страховому ринку України. Ринок цінних паперів 

України. 2011. № 11-12. С. 65-69 (0,4 д.а.). 

9. Баранов А., Баранова О. Особливості страхування як сфери підприємницької діяльності. Ринок цінних 

паперів України. 2012. № 3-4. С. 97-100 (0,4 д.а., особисто автору – 0,2 д.а., виокремлено специфіку страхового 

бізнесу, що пов’язана з особливостями страхування). 

10. Баранов А.Л. Застосування VBM вітчизняними страховими компаніями: проблеми та перспективи 

розвитку. Вчені записки. 2012. № 14, ч. 2. С. 162-167 (0,4 д.а.). 

11. Баранов А.Л. Необхідність застосування вартісного підходу в управлінні страховим портфелем. Вчені 

записки. 2013. № 15. С. 78-84 (0,6 д.а.). 

12. Баранов А.Л. Ефективна система продажу страхових послуг як фактор зростання вартості страхової 

компанії. Вчені записки. 2014. Вип. 16. С. 161-167 (0,5 д.а.). 

13. Баранов А.Л., Баранова О.В. Теоретико-методичні підходи до визначення доходів страхової компанії. 

Фінанси України. 2014. № 9 (226). С. 107-117 (0,7 д.а., особисто автору – 0,4 д.а., виокремлено зароблені страхові 

премії та інші операційні доходи). 

14. Баранов А.Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній. Фінанси України. 2015. № 

2 (231). С. 83-97 (1,1 д.а.). 

15. Баранов А.Л. Підходи до трактування теорії вартості та їх розвиток. Ринок цінних паперів України. 2015. 

№ 9-10. С. 25-34 (0,9 д.а.). 

16. Баранов А.Л. Підходи до трактування принципів оцінювання вартості страхової компанії. Ринок цінних 

паперів України. 2019. № 3-4. С. 3-10 (0,8 д.а.). 

У наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз: 

17. Баранов А.Л. Методологічні основи управління ризиками страхової компанії. Фінанси, облік і аудит 

(Ulrich’s Periodicals Directory). 2014. Вип. 1 (23). С. 22-34 (0,6 д.а.). 

18. Баранов А.Л. Тарифна політика в системі управління вартістю страхової компанії. Фінанси, облік і аудит 

(Ulrich’s Periodicals Directory). 2014. Вип. 2 (24). С. 9-19 (0,6 д.а.). 
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19. Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення витрат страхової компанії. Фінанси, облік і 

аудит (Ulrich’s Periodicals Directory). 2015. Вип. 1 (25). С. 9-24 (0,8 д.а.). 

20. Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності вартості страхової компанії. Фінанси, 

облік і аудит (Ulrich’s Periodicals Directory). 2015. Вип. 2 (26). С. 9-22 (0,7 д.а.). 

21. Баранов А.Л. Власний капітал страхових корпорацій: сутність та структура. Фінанси, облік і аудит 

(Ulrich’s Periodicals Directory). 2016. Вип. 2 (28). С. 7-22 (0,8 д.а.). 

22. Баранов А.Л. Концептуальні підходи до розуміння природи страховика. Фінанси, облік і аудит (Ulrich’s 

Periodicals Directory). 2017. Вип. 1 (29). С. 28-44 (1,0 д.а.). 

23. Баранов А.Л. Концептуальні засади страхового менеджменту. Фінанси, облік і аудит (Ulrich’s Periodicals 

Directory). 2017. Вип. 2 (30). С. 7-21 (0,9 д.а.). 

24. Баранов А.Л. Особливості застосування вартісно-орієнтованого підходу в управлінні страховою 

компанією. Фінанси, облік і аудит (Ulrich’s Periodicals Directory). 2018. Вип. 2 (32). С. 20-36 (1,0 д.а.). 

У науковому виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз: 

25. Баранов А.Л. Шляхи подолання асиметрії інформації між основними контрагентами страхових компаній. 

Фінансовий простір (EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), CiteFactor). 2019. № 3 (35). URL: 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/710/789 (0,8 д.а.). 

У зарубіжних наукових виданнях: 

26. Баранов А., Баранова Е. Сущность и структура капитала страховых компаний. Journal L’Association 1901 

“SEPIKE” (Index Copernicus). 2015. Ausgabe 11. P. 111-114 (0,3 д.а., особисто автору – 0,2 д.а., розкрито економічну 

сутність капіталу страхової компанії та його складових). 

27. Baranov A., Baranova O. Influence of the insurance company management structure on its value. Journal 

Association 1901 “SEPIKE” (Research Bible, Cite Factor, Library of Congress (US), World Cat, DNB, Google Scholar, Index 

Copernicus). 2018. Edition 19. P. 274-278 (0,4 д.а., особисто автору – 0,2 д.а., розкрито вплив структури управління 

страховою компанією на її вартість). 

В інших виданнях: 

28. Баранов А.Л. Сутність і завдання страхового маркетингу. Страховий ринок в нових економічних умовах: 

виклики та перспективи розвитку: збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7 грудня 

2011 р. Київ, 2011. С. 35-37 (0,2 д.а.). 

29. Баранов А.Л. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг. Страхова справа. 2012. № 2 (46). С. 

38-39 (0,3 д.а.). 

30. Баранов А.Л. Страхові організації в системі управління ризиками. Фінансовий механізм вирішення 

глобальних проблем: попередження економічних криз: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 вересня 2012 р. 

Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. С. 90-91 (0,1 д.а.). 

31. Баранов А.Л. Основи побудови тарифікаційної системи в страхових компаніях. Страховий ринок 

України в умовах фінансової глобалізації: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовтня 2012 р. Київ: 

КНЕУ, 2012. С. 12-14 (0,1 д.а.). 

32. Баранов А.Л. Принципи оцінки страхової компанії. Формування ринкової економіки. Спец. вип. 

Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. Київ: КНЕУ, 2012. С. 17-24 (0,4 д.а.). 

33. Баранов А.Л. Особливості бюджетування в страховій компанії. Економіка підприємства: теорія та 

практика: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2012 р. Київ: КНЕУ, 2012. С. 235-237 (0,1 д.а.). 

34. Баранов А.Л. Андерайтинг як один з найважливіших бізнес-процесів страховика. Страховий ринок: 

потенціал розвитку в умовах економічної нестабільності: збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р. Київ: Логос, 2012. С. 53-55 (0,2 д.а.). 

35. Баранов А.Л. Необхідність застосування вартісного підходу в страховому бізнесі. Формування єдиного 

наукового простору Європи та завдання економічної науки: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квітня 2013 

р. Тернопіль, 2013. С. 287-288 (0,1 д.а.). 

36. Баранов А.Л. Роль службы маркетинга в страховых органихациях. Страховые интересы современного 

общества и их обспечение: сборник материалов XІV Междунар. науч.-практ. конф., 5-7 июня 2013 г. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2013. С. 334-338 (0,3 д.а.). 
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37. Баранов А.Л. Необхідність інновацій в управлінні страховим портфелем. Підприємницька діяльність в 

Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27 червня 2013 р. Київ: 

МІБО КНЕУ; Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. С. 20-22 (0,1 д.а.). 

38. Баранов А. Тарифная политика как фактор увеличения стоимости страховой компании. Journal 

L’Association 1901 “SEPIKE”. 2013. P. 155-157 (0,3 д.а.). 

39. Баранов А.Л., Баранова Е.В. Методологические подходы к оценке функциональных стратегий страховой 

компании. Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: сборник материалов 

Междунар. молодеж. науч.-практ. конф., 5-8 ноября 2013 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. С. 218-223 (0,2 д.а., 

особисто автору – 0,1 д.а., розкрито систему зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин страхової компанії). 

40. Баранов А.Л. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній. Фінансування інноваційного 

розвитку України: стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7 

листопада 2013 р. Київ: КНЕУ, 2013. С. 26-28 (0,1 д.а.). 

41. Баранов А.Л. Страхова компанія в концепції управління вартістю. Фінансова інфраструктура України: 

проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 15 листопада 2013 р. Київ: Криниця, 2013. С. 176-

178 (0,1 д.а.). 

42. Баранов А.Л. Побудова ефективної системи продажу страхових послуг. Реформування економіки 

України: стан та перспективи: зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29 листопада 2013 р. Київ: МІБО 

КНЕУ, 2013. С. 10-12 (0,1 д.а.). 

43. Баранов А.Л., Баранова О.В. Управління ризиками страхової компанії. Тенденції та стратегії 

забезпечення сталого розвитку страхового ринку України: збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної 

конференції, 12 грудня 2013 р. Київ: Логос, 2013. С. 49-51 (0,2 д.а., особисто автору – 0,1 д.а., розкрито етапи 

управління ризиками страхової компанії). 

44. Баранов А.Л. Підходи щодо визначення спроможності виконувати страхові зобов’язання страховиками. 

Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації: збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 

квітня 2014 р. Київ: Лазурит Поліграф, 2014. С. 17-18 (0,1 д.а.). 

45. Баранов А.Л. Інвестиційна діяльність страхових компаній: сутність, напрямки та перспективи. 

Финансовые услуги. 2014. № 3-4 (105-106). С. 21-24 (0,6 д.а., особисто автору – 0,3 д.а., аналіз динаміки та структури 

активів страховиків). 

46. Баранов А.Л., Баранова О.В. Практичні аспекти інвестиційної діяльності страховика. Інноваційний ресурс 

страхового ринку в сучасних умовах: збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 

грудня 2014 р. Київ: Логос, 2014. С. 64-66 (0,2 д.а., особисто автору – 0,1 д.а., обґрунтовано необхідність регулювання 

розміщення власних коштів страховиків). 

47. Баранова Е.В., Баранов А.Л. Имплементация стандартов Solvency ІІ на страховом рынке Украины. 

Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., 16-17 апреля 2015 г. Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. С. 208-209 (0,2 д.а., особисто автору 

– 0,1 д.а., розкрито законодавчі вимоги до функціонування страхових компаній). 
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