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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
І РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Постановка проблеми. Комплексний характер поняття стра-
тегічний розвиток страхового ринку зумовлює необхідність об-
ґрунтування системи індикаторів (критеріїв), які можуть розгля-
датися як ключові показники та охоплюють найбільш важливі
аспекти якості й ефективності використання потенціалу страхо-
вого ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перспективи і
проблема стратегічного розвитку вітчизняного страхового ринку
досліджувалися в роботах: В. Д. Базилевича [1], В. М.Фурмана
[2], О. В. Козьменко [3], О. С. Журавки [4], В. З. Бурчевського [5]
та ін.

В умовах економічної нестабільності постає необхідність не
тільки вирішення проблем страхового ринку в конкретний мо-
мент часу, але й формування комплексу заходів, необхідних для
його поступального розвитку.

Мета статті. Мета статті полягає у вдосконаленні теоретико-
методичних підходів до вибору рівня стратегічного розвитку
страхової компанії.

Виклад основного матеріалу. У разі, якщо на основі інди-
відуальних (інтегральних або групових) показників розрахо-
вують загальний показник стратегічного розвитку страхового
ринку, пропонується застосовувати матричні методи, які дають
більш об’єктивні результати. Сутність матричних методів
полягає в розрахунку кількісного значення інтегрального рей-
тингового показника рівня стратегічного розвитку страхового
ринка.

Один з поширених матричних методів є метод балів. Його за-
стосування передбачає такі етапи:

1. Формування матриці вихідних оціночних показників, до
складу якої входять m ключових показників стратегічного розвит-
ку для n об’єктів. Кожен і-й показник (1 ≤ j ≤ m) на j-му об’єкті
(1 ≤ j ≤ n) задається величиною відповідного коефіцієнта Kіj, у ре-
зультаті одержуємо матрицю, х рядки якої характеризують аспек-
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ти стратегічного розвитку страхового ринку за m різними показ-
никами:
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2. Ранжирування оціночних показників за ступенем вагомості.
Результатом цього етапу є побудова деякого вектора

(k1,.k2,...km), де k1 — коефіцієнт вагомості кожного показника. У
вітчизняній аналітичній практиці вагомість показників прийнято
визначати експертним шляхом з урахуванням уявлення про важ-
ливість того чи іншого показника саме для оцінювання стратегіч-
ного розвитку страхового ринку.

3. Побудова вектора, що складається з максимальних значень
за кожним з m показників. Цей вектор становить додатковий ря-
док чисел (Kmax) показників страхової компанії еталона, де

Кmaxі = max Kj (1 ≤ i ≤ n).  (2)
4. Складання нормалізованої матриці X/ шляхом стандартиза-

ції показників вихідної матриці Кij відносно відповідного показ-
ника еталонної страхової компанії за формулою:
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Слід зазначити, що стандартизація дає змогу уникнути неяв-
ного ранжирування показників, коли мала варіація окремого по-
казника може вплинути на результати оцінювання.

5. Розрахунок балів, отриманих страховими компаніями за пев-
ним оціночним показником шляхом порівняння їх фактичних
значень з найкращими в даній сукупності:

Бij = Кij Бmaxi,  (4)
де Бmaxі — максимально кількість встановлених балів окремого
показника.

6. Отримання узагальненої бальної оцінки стратегічного розвит-
ку страхового ринку та ранжирування страхових компаній у поряд-
ку зростання інтегрального показника за допомогою такої формули:
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Запропонована методика передбачає використання п’яти клю-
чових чинників: маркетингового, організаційного, фінансового,
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кадрового й інформаційного забезпечення кожен з яких характе-
ризується відповідними показниками (табл. 1).

Таблиця 1
ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ СТРАТЕГІЙ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Показник Умовне
позначення Характеристика

1 Маркетингова стратегія

співвідношення
страхових послуг Ксп

характеризує відношення кількості наданих страхо-
вих послуг за всіма видами страхування в асортимен-
ті і-її страхової компанії до кількості страхових по-
слуг в асортименті в середньому по страхових
компаніях, що діють на страховому ринку

впровадження но-
вих видів страхо-
вих послуг

Мнп
характеризує характеризує можливості страхової
компанії до впровадження нових видів страхових
продуктів

2 Організаційна стратегія
якості планування
та організації стра-
хової діяльності

Ояп
показує частку робіт, пов’язаних з стратегічним роз-
витком, що було виконано у запланований термін у
загальному обсязі робіт.

регламентації дія-
льності Орд

показує частку посад, стосовно яких посадові інстру-
кції регламентують дії, що стосуються стратегічного
розвитку страхового ринку до загальної кількості за-
лученого персоналу.

відповідності ор-
ганізаційної стру-
ктури управління

Осу
показує частку управлінських дій, що реалізуються
відповідно до ієрархії, визначеної організаційною
структурою управління, у загальній кількості управ-
лінських впливів.

3. Фінансова стратегія
абсолютної лікві-
дності АЛ показує, яка частка зобов’язань компанії може бути

сплачена негайно
фінансової спро-
можності ФС

характеризує платоспроможність страхової компанії
щодо виконання своїх зобов’язань за страховими ви-
платами

рентабельністі
страхових послуг Рпос характеризує рівень прибутковості страхових опера-

цій
рентабельністі
продажу Рпр Характеризує ефективності діяльності страхової

компанії
4. Кадрова стратегія

ефективністі робо-
ти співробітників Ес характеризує співвідношення прибутку страхової

компанії до загальної чисельності робітників
сталості кадрового
складу Кст

характеризує відношення кількості працівників, що
перебувають у штаті, до середньооблікової чисель-
ності працівників

5 Стратегія інформаційного забезпечення
коефіцієнт, що
враховує кількість
інформації

Кік
показує співвідношення кількості поданої інформації
відповідно до індикаторів матриці нормативної інфор-
мації

якості інформації Кія відношення міри достовірності інформації до макси-
мальної (достовірної) інформації
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Для виявлення ступеня впливу окремих складових стратегій
на рівень стратегічного розвитку страхового ринку проведено
опитування групи експертів. Результати опитування наведено у
таблиці 2.

Таблиця 2
СТУПІНЬ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЙ НА РІВЕНЬ

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

№
з/п Складові стратегії Вага чинника

1 Маркетингова стратегія 0,1

2 Організаційна стратегія 0,3

3 Фінансова стратегія 0,35

4 Кадрова стратегія 0,15

5 Стратегія інформаційного забезпечення 0,1

Після складання матриці оціночних показників необхідно ви-
ділити найкращі значення за кожним показником і присвоїти їм
10 балів (відповідно до умов завдання).

Розрахунок балів, отриманих за іншими показниками групи
страхових компаній, здійснюють за формулам (2), (3).

Для проведення комплексної оцінки стратегічного розвитку
страхового ринку необхідно провести нормування показників.
Нормування показників здійснюється на основі наступних фор-
мул. Для показників, максимальні значення яких є якнайкращи-
ми, використовується формула [6]:

minCC
CC

C i(x)

i −

−=
max

max . (6)

Для показників, мінімальні значення яких є якнайкращими
використовується формула:

minmax
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C i(x)
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−
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де Сi(х) — значення показника,
Сmах — максимальне значення показника з сукупності страхо-

вих компаній;
Сmіn — мінімальне значення показника з сукупності страхових

компаній.



123

На підставі отриманого значення інтегрального показни-
ка Сi можна здійснити обґрунтований вибір стратегії розвит-
ку. Залежно від рівня стратегічного розвитку розроблена
матриця вибору стратегії економічного зростання, що при-
пускає здійснення стратегічного вибору при зіставленні двох
показників: ступені розвитку ринку та інтегрального показни-
ка (Сi).

Висновки. Отже, вдало сформована стратегія розвитку дозво-
лить підпорядковувати короткострокові інтереси цілям досягнен-
ня довгострокових стійких переваг на ринку, що зробить страхо-
ву компанію відносно незалежною від стану ринку в період
тимчасового погіршення ринкової кон’юнктури та підтримувати
потенційні можливості на високому рівні.

Застосування зазначеного методу дозволить без зайвих ускла-
днень з досить високим ступенем достовірності оцінити рівень
стратегічного розвитку страхових компаній з урахуванням ефек-
тивності використання головних факторів їх діяльності та пози-
цій на страховому ринку.
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