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FINANCIAL SECURITY OF INSURANCE COMPANIES IN THE CONDITIONS OF 

INSTITUTIONAL CHANGES 



 

У статті досліджено визначено актуальність забезпечення фінансової безпеки страхових 

компаній у сучасних умовах, що характеризуються інституційними змінами: зміна 

регулятора на Національний банк України та зміна порядку ліцензування страхової 

діяльності 

Запропоновано визначення фінансової безпеки страхової компанії як здатності 

ідентифікувати внутрішні та зовнішні загрози і розробляти заходи щодо забезпечення 

якості активів, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, в тому числі в 

умовах інституційних змін. Обгрунтовано основні напрямі моніторингу загального рівня 

фінансової безпеки страхової компанії. 

Страховим компаніям рекомендовано переглянути існуючі підходи до забезпечення 

фінансової безпеки у напрямі готовності до підвищення вимог до структури та якості 

активів, структури та достатності капіталу, платоспроможності, рівня професійної 

придатності керівників страхових компаній тощо. 

 

Insurance companies of Ukraine have been operating for the last year in the conditions of 

institutional changes such as the change of the regulator to the National Bank of Ukraine and the 

change of the procedure for licensing insurance activities. Insurance companies need to review 

existing approaches to financial security. In 2021-2022, an increase in the requirements for the 

structure and quality of assets, the structure and adequacy of capital, solvency, the level of 

professional suitability of managers of insurance companies is planned. 

The purpose of the article is to study the essence of financial security of insurance companies and 

reform in the conditions of institutional changes. 

The provisions of the definitions of Ukrainian scientists on the essence of financial security of 

insurance companies are: financial security of the insurance company as a certain general 

financial condition or individual areas of financial condition; financial security of the insurance 

company as resistance to internal and external threats or adverse factors; financial security of the 

insurance company as the ability to fulfill obligations; financial security of the insurance company 

as a component of ensuring the development of the insurance company; financial security of the 

insurance company as a continuous process of financial security. 

The study confirms that the financial security of an insurance company is the ability to identify 

internal and external threats and develop measures to ensure asset quality, solvency, financial 

stability, profitability, including in the face of institutional change. Insurance companies are 

recommended to review existing approaches to financial security in the direction of readiness to 

increase requirements for the structure and quality of assets, structure and adequacy of capital, 

solvency, level of professional suitability of managers of insurance company, business reputation of 

shareholders and managers of insurance company, corporate governance and internal control 

systems, including financial indicators, risk management system of insurance company etc. 

 

Ключові слова: фінансова безпека; фінансова безпека страхових компаній; достатність 

капіталу; платоспроможність; якість активів; ризиковість операцій. 
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Постановка проблеми. Страхові компанії України функціонують останній рік в умовах інституційних 

змін, що реалізовані через набрання чинності Законом України № 79-IX від 12.09.2019 р.[1]. Основними 

новаціями на страховому ринку України стали зміна регулятора на Національний банк України та зміна 

порядку ліцензування страхової діяльності. Відповідно до положень Білої книги «Майбутнє регулювання ринку 

страхування» [2] для страхових компаній мають місце виклики, які безпосередньо впливають на стан та 

перспективи забезпечення фінансової безпеки: підвищення вимог до ділової репутації акціонерів та осіб, які 

виконують ключові функції, зміна процедури оцінювання професійної придатності осіб, які виконують ключові 

функції у страхових компаніях; встановлення відповідальності кінцевих бенефіціарних власників за діяльність 



страхової компанії; встановлення вимог до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, в 

тому числі за фінансовими показниками; встановлення вимог до системи управління ризиками; посилення 

вимог до прийнятності активів та оцінки їхньої якості, структури капіталу та рівня його достатності; 

розроблення процедури реорганізації або виходу страховика з ринку тощо. Таким чином, страхові компанії 

повинні переглянути існуючі підходи до забезпечення фінансової безпеки, оскільки у 2021-2022 рр. 

заплановано підвищення вимог до структури та якості активів, структури та достатності капіталу, 

платоспроможності, рівня професійної придатності керівників страхових компаній. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань фінансової безпеки у страхуванні 

реалізується через дослідження на рівні страхового ринку загалом чи страхових компаній (страхової компанії). 

Наукові праці І.І. Бомби [3], А.М. Єрмошенко [4], О.С. Папки [5] характеризуються комплексністю 

дослідження фінансової безпеки страхових компаній, наукові праці Л.М. Войтович [6], В.В. Волкової та Н.І. 

Волкової [7], Л.О. Матвійчук [8], Н.Г. Нагайчук [9], О.О. Рубан [10] та ін. висвітлюють лише окремі аспекти 

фінансової безпеки страхових компаній. Проте інституційні зміни страхового ринку вимагають перегляду як 

теоретичних, так і практичних аспектів фінансової безпеки страхових компаній. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності фінансової безпеки страхових 

компаній та реформування її забезпечення в умовах інституційних змін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В науковий обіг поняття «фінансова безпека страхової 

організації» введено А. М. Єрмошенко у дисертаційному дослідженні «Механізм забезпечення фінансової 

безпеки страхових організацій» (2006) у розумінні «такий її фінансовий стан, який характеризується 

збалансованістю системи фінансових показників, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, дозволяє 

своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, а також забезпечує ефективний розвиток 

страхової організації в поточному та наступних періодах. … дане поняття можна розглядати як у статиці, тобто 

через оцінку рівня фінансової безпеки, так і в динаміці – через безперервний процес її (фінансової безпеки) 

забезпечення» [4, с. 6]. Таким чином, в основу запропонованого підходу А. М. Єрмошенко до трактування 

поняття «фінансова безпека страхової організації» було покладено окремі вимоги, які далі отримували 

продовження та уточнення у визначеннях інших вчених (таблиця 1): 

– фінансова безпека страхової компанії як певний її фінансовий стан загалом (О.О. Рубан [10, с. 42]) 

чи за окремими напрямами: ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість; величина втрат капіталу, 

платоспроможність, ліквідність, рентабельність (О.С. Папка [11, с. 111]), фінансова стійкість (В.В. Волкова та 

Н.І. Волкова [7, с. 100]); 

– фінансова безпека страхової компанії як стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз (В.В. Волкова 

та Н.І. Волкова [7, с. 108], Л. О. Матвійчук [8, с. 31], С.А. Ачкасова та О.В. Клімчук [12, с. 7]) або 

несприятливих чинників ‒ В.Д. Базилевич та ін. [13, с. 479], внутрішніх і зовнішніх фінансових загроз О.С. 

Папка [11, с. 111]; зовнішніх кризових ситуацій і навмисних дій агресивних чинників (держави, компаній, 

угрупувань) ‒ Л.М. Войтович [6, с. 161], зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування економіки ‒ 

О.С. Журавка та ін. [14, с. 121]; 

– фінансова безпека страхової компанії як здатність виконувати взяті на себе зобов’язання (В.Д. 

Базилевич та ін. [13, с. 479] Папка О. С. [11, с. 111] Матвійчук Л. О. [8, с. 31]); Н. Г. Нагайчук [9, с. 196]
 
С.А. 

Ачкасова та О.В. Клімчук [12, с. 7] В.В. Волкова та Н.І. Волкова [7, с. 100]; 

– фінансова безпека страхової компанії як складова забезпечення розвитку страхової компанії Папка 

О. С. [11, с. 111] Л.М. Войтович [6, с. 161]; О.С. Журавка та ін. [14, с. 121];  

– фінансова безпека страхової компанії як безперервний процес забезпечення фінансової безпеки. 

 

Таблиця 1. 

Підходи до визначення фінансової безпеки страхових компаній (страховиків) 

Автори Авторські визначення 

Базилевич В. Д. та 

ін. (2008) 

здатність виконувати взяті зобов’язання за договорами страхування за умови дії 

несприятливих чинників, а також зміни в економічній кон’юнктурі [13, с. 479] 

Рубан О. О. (2011) як інтегральна характеристика успішного функціонування страхової компанії, що включає 

ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість та характеризує фінансовий стан 

страхової компанії у довгостроковому періоді» [10, с. 42]. 

Папка О. С. (2011) стан (умови) функціонування, при якому є доступ до фінансових ресурсів і ринків, 

забезпечує себе та страхувальника певним рівнем захисту від внутрішніх і зовнішніх 

фінансових загроз і належною ефективністю фінансових показників, володіє здатністю до 

капіталізації й розвитку в майбутньому, завдяки чому має змогу в повному обсязі виконати 

свої зобов’язання перед страхувальниками, державою й іншими фізичними особами щодо 

виплати страхових відшкодувань, внесення необхідних платежів до бюджету, розміщення 

коштів страхових резервів і здійснення інших фінансових операцій, що характеризуються 

ймовірністю, величиною втрат капіталу, платоспроможності, ліквідності, рентабельності, 

недоотримання доходів і прибутків у майбутньому в умовах невизначеності та ризику 

страхової діяльності» [11, с. 111] 

 

 



Продовження табл. 1. 

Матвійчук Л. О. 

(2013) 

не як стан страхової компанії, а як процес досягнення певного стану страхової компанії, 

який характеризується стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, оптимальною 

структурою джерел фінансування, забезпеченням раціонального управлінням страховими 

резервами, своєчасним виконання страхових зобов’язань та дозволяє страховику 

продуктивно функціонувати у теперішньому і майбутніх періодах [8, с. 31]. 

Войтович Л.М. 

(2014) 

спроможність забезпечувати стійкість фінансово-економічного розвитку, платіжно-

розрахункових відносин (зобов’язань) та основних фінансово-економічних параметрів; 

нейтралізувати вплив зовнішніх кризових ситуацій і навмисних дій агресивних чинників 

(держави, компаній, угрупувань), тіньових структур на фінансову стійкість страхової 

компанії; попереджати виведення капіталів з-під контролю страховиків; попереджати 

конфлікти між власниками різних рівнів щодо розподілу та використання ресурсів 

страхової компанії [6, с. 161] 

Нагайчук Н. Г. 

(2014) 

захищеність фінансових інтересів учасників страхових відносин на всіх рівнях і 

забезпеченість страхових компаній фінансовими ресурсами, достатніми для виконання 

відповідних зобов’язань і задоволення потреб власників та персоналу [9, с. 196] 

Ачкасова С.А., 

Клімчук О.В. (2016) 

здатність страховика виконувати прийняті на себе страхові та інші зобов’язання за умови 

виваженого і оптимального підходу до використання і управління своїми фінансовими 

ресурсами, здійснювати їх чіткий контроль, оперативно реагувати на будь-які загрози, 

внутрішні чи зовнішні, з метою їх мінімізації або уникнення, забезпечувати баланс 

фінансових інтересів страховика [12, с. 7] 

спроможність страхової компанії виконувати свої зобов‘язання перед фізичними та 

юридичними особами та державою щодо виплати страхових відшкодувань при 

забезпеченні належного рівня фінансової стійкості її страхових операцій [7, с. 100] Волкова В.В., 

Волкова Н.І. (2017) стан функціонування страховика, який дозволяє йому здійснювати свою діяльність в 

умовах глобальних процесів країни під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників [7, с. 

108] 

Журавка О. С., 

Діденко І.В., 

Колесник А.І. 

(2018) 

діяльність страховика, пов’язана з достатньою забезпеченістю фінансовими ресурсами, яка 

дозволяє у разі виникнення необхідності відшкодовувати обумовлені у договорах 

страхування збитки клієнтів, що дозволяє збільшити рівень довіри до страховиків [15, с. 

16] 

Журавка О. С. та ін. 

(2018) 

комплекс дій, спрямованих на постійну підтримку балансу між витратами та 

зобов’язаннями страховика й фінансовими ресурсами, необхідними для їх покриття або 

виконання, в результаті чого досягається ефективний розвиток страхової компанії, 

незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування економіки [14, с. 

121] 

Джерело: складено авторами 

 

Отже, враховуючи наукові розробки з проблематики фінансової безпеки страхових компаній [3-15] та 

власні напрацювання у безпекознавстві [16], можна визначити фінансову безпеку страхової компанії як 

здатність ідентифікувати внутрішні та зовнішні загрози і розробляти заходи щодо забезпечення якості активів, 

платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, в тому числі в умовах інституційних змін. 

Для визначення загального рівня фінансової безпеки страхових компаній необхідно проводити 

моніторинг за наступними напрямами: 

1. Наявність сплаченого статутного капіталу у визначеному законодавством розмірі та готовність його 

збільшити до 32 млн грн для страховиків, які здійснюють страхування інше, ніж страхування життя («non-life»); 

та 48 млн грн для страховиків, які здійснюють страхування життя («life»); страховиків, які здійснюють 

страхування інше, ніж страхування життя, за ризиками відповідальності, страхування кредиту та поруки; 

спеціалізованих перестраховиків [2]. 

2. Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових 

відшкодувань, а також їх правильне розміщення з урахуванням вимог безпечності, прибутковості (таблиця 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2. 

Вимоги до диверсифікації активів страхування життя, % страхових резервів 

Страхові компанії  
Напрями  

«life» «non-life» 

Грошові кошти на поточних рахунках 

Банківські вклади (депозити) на вимогу та банківські вклади (депозити), істотною 

умовою яких є право повернути (зняти) кошти, розміщені на такому депозиті 20  30  

Банківські вклади (депозити), крім право повернути (зняти) кошти, рахунки умовного 

зберігання (ескроу), зокрема в іноземній вільно конвертованій валюті 70  

банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування в 

кожному банку  20  

Нерухоме майно 20  

вкладення в один об’єкт нерухомого майна 10  

Цінні папери за вказаним нижче переліком 50  

акції українських емітентів/ акції одного емітента 10/3 

облігації підприємств українських емітентів 40  30  

облігації одного емітента 10  10  

акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав 20  10  

облігації місцевих позик 10  

іпотечні облігації, емітентом яких є Державна іпотечна установа, фінансова 

установа, більше ніж 50% корпоративних прав якої належать державі та/або 

державним банкам 20  

облігації МФО 50  40  

Державні облігації України 95  80  

Права вимоги до перестраховиків 50 

права вимоги до перестраховиків-резидентів 10  

права вимоги до перестраховиків-нерезидентів 40  - 

Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва 10  - 

Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними КМУ, крім придбання 

цінних паперів, емітентом яких є Державна іпотечна установа  10  

в окремий об’єкт інвестування 5  

Банківські метали, в т. ч. поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських 

металах 15  

кредити страхувальникам - фізичним особам 20  - 

Активи, розміщені у банках та боргових цінних паперах, кредитний рейтинг яких за 

національною рейтинговою шкалою нижче ніж А- (але в межах інвестиційного 

рейтингу) 20 

в одній юридичній особі 10 

Джерело: складено за [17] 

 

3. Перевищення фактичного запасу платоспроможності страхової компанії над розрахунковим 

нормативним запасом. 

4. Дотримання основних нормативів для страхових компаній, визначених у Положення про обов’язкові 

критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика від 07.06.2018 р. № 850 [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3. 

Нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика 

Нормативи Формула Пояснення 

Норматив платоспро-

можності та 

достатності капіталу 

АП ≥ З + К 

 або 

АП ≥ З + НЗП 

АП – прийнятні активи, 

З – зобов’язання, 

К – величина, що дорівнює: 30 млн грн - для страховика, який 

здійснює або планує здійснювати види страхування інші, ніж 

страхування життя; 45 млн грн - для страховика, який здійснює 

або планує здійснювати страхування життя; 

НЗП – нормативний запас платоспроможності; 

Норматив платоспро-

можності та 

достатності капіталу 

власника істотної 

участі 

АП < АН 

АН – нормативний обсяг активів, збільшений у разі набуття 

істотної участі у страховику (страховиках), що не виконує 

(виконують) вимоги, встановлені Положенням Нацкомфінпослуг 

№850 [17], величина дорівнює добутку розміру істотної участі у 

такому (таких) страховику (страховиках) на розмір нестачі 

(дефіциту) прийнятних активів страховика (страховиків), участь 

у якому (яких) набута; 

Норматив 

ризиковості операцій 
АПдиф ≥ АПСР 

АПдиф – прийнятні активи, які відповідають вимогам 

диверсифікації; 

АНСР – нормативний обсяг активів, що визначається як розмір 

страхових резервів 

Норматив якості 

активів 
АНР ≥ АН1 

АНР – низькоризикові активи; 

АН1 – нормативний обсяг активів, який визначається за розділом 

VІ Положення Нацкомфінпослуг №850 [17] 

Джерело: складено за [17] 

 

5. Прибутковість діяльності та правильний розрахунок страхових тарифів. Національний банк планує 

переглянути вимоги до актуаріїв та передбачити відповідальність актуаріїв у випадку, якщо неналежно 

проведена ними оцінка загрожуватиме фінансовому стану страховика. 

Висновки з даного дослідження. Проведене дослідження підтверджує, що фінансова безпека 

страхової компанії – це здатність ідентифікувати внутрішні та зовнішні загрози і розробляти заходи щодо 

забезпечення якості активів, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, в тому числі в умовах 

інституційних змін. Страховим компаніям рекомендовано переглянути існуючі підходи до забезпечення 

фінансової безпеки у напрямі готовності до підвищення вимог до структури та якості активів, структури та 

достатності капіталу, платоспроможності, рівня професійної придатності керівників страхових компаній тощо. 
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