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нього низькокапіталізованих страховиків, які перманентно пере-
буватимуть в кризовому стані, і потребуватимуть заходів фінан-
сової санації, серед яких достатньо вагоме місце займатиме реор-
ганізація.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Протягом усього існування вітчизняного страхового ринку низь-
ка капіталізація страховиків виступала чи не найбільшою його проб-
лемою. Капіталізація українського страхового ринку була і залиша-
ється низькою, порівняно з капіталізацією страхових ринків розви-
нених країн Заходу, а також багатьох країн Східної Європи.

На низьку капіталізацію вітчизняного страхового ринку вка-
зували такі вчені, як О.І. Барановський [1, c. 221], О.О. Гаманкова
[2, с. 121], О.В. Козьменко [3, с. 216]. Аналіз останніх досліджень
і публікацій дозволяє стверджувати, що в цілому страховий ри-
нок України був і залишається ринком з невисокою капіталізаці-
єю. Такий стан речей можна пояснити рядом причин, які мають
здебільшого об’єктивний характер, а саме:

нестабільність економічної ситуації в країні;
низький рівень страхової культури населення і довіри до стра-

ховиків, які разом обумовлюють низький попит на страхові по-
слуги;

нестабільна рентабельність страхового бізнесу;
початкова закритість українського страхового ринку для нере-

зидентів.
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Для дослідження ситуації з капіталізацією українських стра-
ховиків необхідно мати якісні критерії, одним з яких є класифі-
кація. Зважаючи на ситуацію, що склалася на вітчизняному стра-
ховому ринку за номінальною капіталізацією і розміром активів
страховиків, а також за аналогією складання класифікатора бан-
ківських установ, нами пропонується такий класифікатор страхо-
вих компаній (табл. 1).

Таблиця 1
КЛАСИФІКАТОР СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

ЗА РОЗМІРОМ АКТИВІВ

Група І
(найкрупніші СК) Страхові компанії, активи яких перевищують 500 млн грн

Група ІІ
(великі СК) Страхові компанії, активи яких перевищують 200 млн грн

Група ІІІ
(середні СК) Страхові компанії, активи яких перевищують 50 млн грн

Група ІV
(невеликі СК) Страхові компанії, активи яких менше 50 млн грн

На рис. 1. представлено структуру страхових компаній Украї-
ни за розміром їх сукупного капіталу.

ІV група 
317 СК

(39,4% загального 
розміру капіталу)

І група 
8 СК

(25,4% загального 
розміру капіталу)

ІІ група 
18 СК

(19,4% загального 
розміру капіталу)

ІІІ група
46 СК

(15,7% загального 
розміру капіталу)

Рис. 1. Структура страхових компаній України за розміром
сукупного капіталу в 2010 році
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Аналітичні дії, проведені в рамках пропонованого класифікато-
ра, дозволили зробити спостереження і сформувати такі висновки:

25 % сукупного капіталу ринку приходиться на 8 страхових
компаній, а 45 % — на 26 компаній;

переважна більшість страхових компаній (більше 80 %) нале-
жать до дрібних з низьким рівнем страхової капіталізації, що свід-
чить і про низький рівень фінансової стійкості страхового ринку
в цілому, і про непрозорість операцій, що здійснюються страхо-
вими компаніями;

зростання капіталізації здійснюється здебільшого за рахунок
коштів власників. Внутрішній ресурс збільшення капіталізації є
достатньо обмеженим;

попри збиткову діяльність багатьох страховиків, значна їх ча-
стина залишається фінансово стійкими в довгостроковому пері-
оді. У переважної більшості досліджуваних страхових компаній
значення коефіцієнту автономії є більшим за 0,5. Такий коефіці-
єнт вказує на потенціал залучення страхових премій без необхід-
ності збільшення власного капіталу;

достатньо невисоким у переважної більшості досліджуваних
компаній з усіх груп є показник гарантійного фонду;

ряд найбільших за рівнем капіталізації страховиків проводять
обмежену страхову діяльність. У цілому це підтверджує наведе-
ний вище висновок, але вже стосовно великих компаній;

аналіз звітних даних найбільш відомих страхових компа-
ній України показав, що збільшення їх капіталізації у перева-
жній більшості випадків проводиться за рахунок емісії нових
акцій;

менеджменту і власникам компаній необхідно збільшувати
капіталізацію як за рахунок зовнішніх внесків, так і за рахунок
реінвестування прибутку.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИМИ
ОПЕРАЦІЯМИ СТРАХОВИКА

Перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінан-
сової надійності функціонування страхових компаній, динаміч-
ного розвитку національного страхового ринку, збільшення його
місткості. Застосування перестрахувальних операцій є вкрай не-
обхідним для молодих і малопотужних страхових ринків країн, у
тому числі і України.

Вибір оптимального перестрахувального захисту страховика
починається з усвідомлення необхідності перестрахування окре-
мих ризиків або цілих портфелів за видами страхування. Переду-
мовою використання для перестрахувального захисту тих чи ін-
ших договорів перестрахування є розгляд та детальне вивчення
андерайтером поставлених завдань. Тобто це відповідь на питання:
«Що маю досягти за результатами перестрахувального захисту?».
Застосування страховиком перестрахувальних операцій обумов-
лено багатьма причинами, основні з них такі: бажання компанії
збільшити свою місткість за окремими ризиками; отримати зворо-
тній потік ризиків (принцип взаємності); зниження рівня збитко-
вості; необхідність виконувати умови законодавства, щодо плато-
спроможності (ст. 31 Закону України «Про страхування») [1].

Першим етапом (рис. 1) в організації перестрахувального за-
хисту є дослідження структури страхового портфеля компанії за
певним видом страхування, аналіз показників його збитковості.
Складається профіль ризиків у розрізі страхових сум, страхових
премій, страхових виплат і показників рівня виплат у динаміці за
останні три роки.


