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Постановка проблеми. Сучасне економічне серед-
овище дуже часто змушує менеджерів вітчизняних 
страхових компаній приймати управлінські рішення 
в умовах невизначеності, коли діяльність організації 
перебуває під загрозою впливу різного роду кризових 
ситуацій, результатом яких може стати зменшення 
їхньої фінансової стійкості, неплатоспроможність 
або навіть банкрутство. Конкурентна боротьба на 
страховому ринку загострює ці проблеми. Тому акту-
альним на сьогоднішній день стає забезпечення без-
пеки страхових та перестрахових компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огля-
ду на значущість ефективної діяльності страхових та 
перестрахових компаній України, особливого значен-
ня набуває чітке й однозначне тлумачення безпеки 
страхових компаній, її видів та способів управління 
нею. Вагомий внесок у дослідження економічної та 
фінансової безпеки страхових компаній зробили такі 
вчені України і ближнього зарубіжжя, як А.М. Єр-
мошенко, М.І. Зубок, Н.Г. Мехеда, П.О. Нікіфоров, 
И.Ю. Постнікова, О.О. Охріменко, Р.І. Тринько, 
Н.В. Ткаченко, Н.В. Чередниченко та ін.

В Україні є достатньо комплексних спеціальних 
досліджень, присвячених проблематиці економічної 
та фінансової безпеки страхових компаній, проте, 
на жаль, вітчизняні науковці не мають однозначної 
відповіді щодо основних видів безпеки, характерних 
для страхових та перестрахових компаній. Усі вчені 
дотримуються власних поглядів щодо її видів і мето-
дів управління безпекою цих компаній.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання теоретичних засад безпеки страхових та пере-
страхових компаній і виділення основних методів 
управління їх безпекою в України.

Для досягнення поставленої мети необхідно вико-
нати наступні завдання:

- дослідити сутність поняття «безпека страхової 
компанії»;

- охарактеризувати основні види та класифіка-
цію безпеки страхових та перестрахових компаній;

- виділити методи управління безпекою страхо-
вих та перестрахових компаній в України.

Виклад основного матеріалу дослідження. У пе-
рекладі з грецької поняття «безпека» означає «во-
лодіти ситуацією» [2, с. 47]. Під безпекою люди ро-
зуміють певний стан дійсності, при якому відсутні 
будь-які загрози. Відсутність безпеки або процес  
її зниження трактується як загроза, явище та за-
грозливий процес для існування життя і його пер-
спектив.

Безпека страхової компанії – це стан стійкої жит-
тєдіяльності, за якого гарантується реалізація осно-
вних інтересів і пріоритетних цілей страховика, за-
хист від зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 
чинників незалежно від умов функціонування.

Основними об’єктами захисту в страховій компа-
нії є: фінансові ресурси, персонал страхової компа-
нії, матеріальні засоби, інформації ресурси страхової 
компанії з обмеженим доступом. Основними елемен-
тами системи безпеки діяльності страхової компанії 
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є: заходи безпеки, технології безпеки, сили безпеки 
і засоби безпеки.

Економічну безпеку страхової та перестрахової 
компаній розглядатимемо як систему, що містить 
три рівні: на стратегічному рівні підсистему забез-
печення економічної безпеки страхових компаній, а 
на тактичних рівнях – підсистеми організації еконо-
мічної безпеки та управління економічною безпекою 
страхових та перестрахових компаній. У нашому 
дослідженні економічна безпека страхових компа-
ній розглядається як інтеграційний механізм, який 
включає три чинники:

– безпечне функціонування – відсутність обста-
вин, які потенційно можуть завдати економічної 
шкоди страховим компаніям або їх окремим елемен-
там;

– стійкий розвиток – певний стан динамічної рів-
новаги, за якого страхова компанія здатна розвива-
тися в умовах впливу несприятливих чинників вну-
трішнього і зовнішнього середовища;

– підвищення ринкової вартості компанії – під-
тримка вартості акціонерного капіталу (дивіденди) і 
збільшення курсової вартості акцій.

Завдання щодо управління цими чинниками еко-
номічної безпеки покладається на страховий ме-
неджмент. Безпосередньо реалізація функцій страхо-
вого менеджменту здійснюється за допомогою трьох 
інструментів: корпоративне управління, ризик-ме-
неджмент, сек’юритизація активів.

Отже, процес гарантування економічної безпеки 
страхової компанії становить єдиний організацій-
но-технічний комплекс, при формуванні якого роз-
робляється концепція забезпечення безпеки та по-
літика безпеки. В основі концепції безпеки лежать 
обов’язкові заходи, спрямовані на розробку плану дій 
із захисту економічної діяльності страхової компанії. 
Політика економічної безпеки страхової компанії ви-
значає оптимальний спосіб використання комуніка-
ційних та інформаційних ресурсів, правила доступу 
в офіс компанії, до конфіденційної інформації тощо.

Ми розглядатимемо три види економічної без-
пеки, з якими стикаються страхові та перестрахові 
компанії у процесі своєї діяльності і способи управ-
ління ними: фінансова безпека; кадрова безпека; ін-
формаційна безпека.

Фінансова безпека страхової компанії – це її 
спроможність забезпечувати стійкість фінансово-еко-
номічного розвитку, платіжно-розрахункових відно-
син (зобов’язань) та основних фінансово-економічних 
параметрів; нейтралізувати вплив зовнішніх кризо-
вих ситуацій і навмисних дій агресивних чинників 
(держави, компаній, угрупувань), тіньових структур 
на фінансову стійкість страхової компанії; поперед-
жати виведення капіталів з-під контролю страхови-
ків; попереджати конфлікти між власниками різних 
рівнів щодо розподілу та використання ресурсів стра-
хової компанії.

Важливим чинником у забезпеченні фінансової 
безпеки страхової компанії є законодавчо закріпле-
ний обов’язок інститутів влади створювати механіз-
ми захисту національних фінансово-економічних ін-
тересів і протидіяти впливу зовнішніх і внутрішніх 
загроз.

Серед внутрішніх заходів забезпечення фінансо-
вої безпеки страховими компаніями здійснюються 
[3, с. 90]:

– забезпечення інформаційної безпеки;
– налагодження чіткої схеми дій страхових під-

розділів і головних спеціалістів та контроль за їх до-
триманням;

– фінансовий аналіз клієнтів до укладення до-
говору страхування та попередження різних шах-
райств за допомогою новітніх технологій;

– створення, ведення та використання «чорних 
списків» несумлінних клієнтів;

– проведення роботи щодо підвищення рівня 
страхової культури населення.

У фінансовому менеджменті страхових та пере-
страхових компаній існує низка оперативних методів 
оздоровлення компанії та збереження достатнього 
рівня її фінансової стійкості та платоспроможності. 
Система цих методів у практиці фінансів страховика 
базується на управлінні основними чинниками, які 
й визначають стійкість страхової компанії та одно-
часно можуть виступати критеріями для кількісної 
та якісної оцінки рівня фінансової безпеки страхової 
та перестрахової компаній: розмір власних коштів; 
виважена тарифна політика; збалансований страхо-
вий портфель; величина страхових резервів, адек-
ватна сумі взятих страховиком на себе зобов’язань; 
перестрахування; розміщення страхових резервів 
[6, с. 58].

Таким чином, визначення місця фінансової без-
пеки страхової компанії, основних загроз діяльності 
інститутів страхового ринку мають важливе значен-
ня для системи фінансового управління страховика, 
є основою для розроблення ним стратегічних цілей 
та вибору шляхів їх досягнення.

Кадрова безпека страхової компанії – це право-
ве та інформаційне забезпечення процесу управління 
персоналом: вирішення правових питань трудових 
відносин, підготовка нормативних документів, що 
їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією 
всіх підрозділів управління персоналом [7, с. 42]. Це 
генеральний напрям кадрової політики, сукупність 
принципів, методів, форм організаційного механізму 
з опрацювання цілей, завдань, спрямованих на збере-
ження, зміцнення й розвиток кадрового потенціалу, 
на створення відповідального і високопродуктивного 
згуртованого колективу, здатного вчасно реагувати 
на постійно мінливі вимоги страхового ринку з ура-
хуванням стратегії розвитку страхової компанії.

Кадрова безпека страхової компанії може включа-
ти такі підвиди [8]:

– кар’єрна безпека (професійно-кваліфікаційне 
та посадове просування працівників страхової ком-
панії, заохочення у підвищенні своєї кваліфікації до 
вимог функціональних обов’язків, отримання шансів 
для самореалізації на робочому місці);

– технологічна безпека (система аналізу та про-
гнозування, спрямована на створення сучасного об-
ладнання робочого місця, новітніх технологій, вико-
ристання передового досвіду);

– інтелектуальна безпека (рівень володіння су-
часними страховими термінами, впровадження но-
вацій у розвиток персоналу страхової компанії, під-
вищення рівня професійних знань, навичок, умінь, 
стимулювання прояву ініціативи та здібностей шля-
хом створення гнучкої системи преміювання у відпо-
відності з розвитком науково-технічного прогресу);

– естетична безпека (проведення загальноосвіт-
ніх семінарів, конференцій, групових дискусій; мо-
тивація задоволення персоналу своєю роботою; по-
кращення власного іміджу кожного працівника);

– адміністративно-незалежна безпека (гаранту-
вання об’єктивного оцінювання результатів праці 
та виявлення потенціалу кожного працівника стра-
хової компанії, неможливість призначення непідго-
товлених і некомпетентних кадрів, що знаходяться 
у родинних стосунках із власниками (засновниками, 
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акціонерами та ін.) страховика, на керівні посади, на 
які заслужено претендують перспективні та досвідче-
ні співробітники).

Часто працівники не знають своїх перспектив у 
певному колективі, що свідчить про неправильну ро-
боту з персоналом. Відсутність планування і контр-
олю кар’єри у страховій компанії є вагомою загро-
зою кадровій безпеці. Планування і контроль ділової 
кар’єри є важливими складовими кадрової політики 
тому, що, починаючи з моменту прийняття праців-
ника у страхову компанію і закінчуючи ймовірним 
звільненням з роботи, необхідно організувати плано-
мірне горизонтальне та вертикальне його просування 
за системою посад чи робочих місць.

Згідно з Е. Мейо, управління кар’єрою – це про-
цес, завдяки якому кар’єра окремих співробітників 
планується з метою задоволення комерційних інтер-
есів організації, а також переваг та інтересів кож-
ного окремого співробітника. В управління кар’єрою 
Е. Мейо включає [7, с. 44]:

– процеси планування індивідуальної кар’єри 
(професійні консультації, робочі групи щодо пла-
нування кар’єрного розвитку, плани саморозвитку 
співробітника, виявлення кар’єрного ресурсу);

– процеси спільного планування кар’єри (аналіз 
оцінок і рівня розвитку, центри оцінки потенціалу, 
центри розвитку, спільне планування кар’єри);

– організаційні процеси (процес призначення, 
системи кар’єра/ступінь, планування наступності, 
безперервності кар’єри, реклама шляхів можливого 
розвитку, планування потреби у робочій силі, спеці-
альні схеми швидкого просування для перспектив-
них співробітників).

Отже, кадрова безпека страхової компанії є скла-
довою економічної безпеки, яку варто досліджувати 
як сукупність умов, за яких потенційно небезпечні 
для страховика дії чи обставини попереджені або зве-
дені до такого рівня, за якого вони не спроможні за-
вдати шкоди встановленому порядку функціонуван-
ня страхової компанії, збереженню й відтворенню 
його майна та інфраструктури і перешкодити досяг-
ненню страховиком стратегічних цілей.

Інформаційна безпека страхової компанії поля-
гає у комплексі дій з пошуку, оброблення та поши-
рення інформації в інтересах учасників страхових 
відносин. В основу інформаційної безпеки має бути 
покладено заходи захисту інформації в засобах і ме-
режах її передання та обробки, а також створення 
відповідної нормативної бази з метою регулювання 
порядку доступу, зберігання і використання інфор-
мації страхової чи перестрахової компанії.

Інформаційна безпека може включати три осно-
вні напрями [4, с. 289]:

– спостереження: стратегічний моніторинг, ви-
вчення та аналіз веб-сайтів, економічні, геополітичні 
та соціально-економічні дослідження тощо;

– активні заходи із: забезпечення ідентифікації 
та відбору фахівців страхової компанії, розсліду-
вання в економічній сфері, протидії недобросовісній 
конкуренції;

– консультації із: створення інформаційних груп 
за напрямами; моделювання ситуацій, проведення 
спеціалізованих нарад.

Страхова компанія зобов’язана своєчасно надава-
ти клієнту відповідну об’єктивну інформацію з ме-
тою прийняття ним зваженого свідомого рішення; 
інформувати клієнтів про страхову послугу та будь-
які ризики неупередженим та зваженим способом; 
інформувати клієнта про його обов’язки та обов’язки 
постачальника послуг. Клієнтам страхової компа-

нії повинна бути надана інформація про: страхови-
ка, посередника і його правовий статус (страховий 
агент, страховий брокер); страхову послугу (перелік 
ризиків, що покриваються страхуванням, страхова 
сума, умови страхування, винятки із страхування, 
страховий тариф тощо; додаткові страхові збори та 
очікуваний прибуток (якщо передбачено договором); 
розгляд скарг та інші договірні умови).

Одним із проявів неконкурентних дій є неправо-
мірне використання відомостей, що становлять ко-
мерційну таємницю суб’єкта господарювання. Згідно 
зі ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною 
таємницею вважається інформація, яка є секретною 
в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі 
та сукупності її складових невідома та не легкодос-
тупна для осіб, які звичайно мають справу з видом 
інформації, до якого вона належить [11].

При визначенні складу комерційної таємниці 
необхідно виходити з економічної вигоди і безпе-
ки страховика. Занадто таємна діяльність страхової 
компанії може обернутися втратою прибутку через 
те, що умови ринку вимагають широкої реклами. Од-
нак зневажливе ставлення до комерційної таємниці 
також може призвести до негативних результатів. 
Американські фахівці доводять, що втрата 20% ін-
формації з обмеженим доступом призводить до бан-
крутства страхових компаній у 60 випадках із 100 
[9, с. 83].

Світовий досвід свідчить, що 15% страхових ви-
падків пов’язані з шахрайськими діями клієнтів 
страхових компаній, що і притаманно для України. 
Можна виділити для вітчизняного страхового ринку 
причини, що впливають і сприяють вибору шахрая-
ми саме страхових компаній [10, с. 150]:

– відсутність належного рівня страхової культу-
ри населення;

– відсутність спеціальних цивільно-правових 
норм, що передбачають відповідальність за скоєння 
злочинів у страховій сфері;

– відсутність учбово-методичних і теоретичних 
розробок виявлення та розслідування злочинів у сфе-
рі страхування;

– недостатнє висвітлення у засобах масової ін-
формації фактів розкриття злочинів по відношенню 
до страхових компаній.

Інформація, що є результатом інформаційно-ана-
літичної роботи у страховій компанії, має висвітлю-
вати вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на 
рівень економічної безпеки страхової компанії. Без 
цих даних є неможливим налагодження моніторин-
гу за станом безпеки. Основними джерелами інфор-
мації для здійснення моніторингу стану фінансової 
безпеки страхової компанії є дані бухгалтерського, 
оперативного та статистичного обліку і звітності. На 
сьогодні більшість вітчизняних страхових компаній 
використовують такі автоматизовані програми та 
бази даних. На рівні Міністерства фінансів України 
співробітники Національної комісії, що здійснює ре-
гулювання у сфері ринку фінансових послуг, працю-
ють з програмним продуктом «Автоматизована сис-
тема «Фінансове управління», яка покликана вести 
базу даних з основних показників діяльності страхо-
виків України.

У процесі інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня важливим є здійснення прогнозування, яке пе-
редбачає події у фінансовій діяльності страхової ком-
панії на майбутнє та підтримує фінансову безпеку 
страховика на належному рівні.

Отже, створення системи інформаційного забезпе-
чення є необхідною умовою для правильної та опе-
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ративної оцінки рівня безпеки страхової компанії, 
прогнозування можливих внутрішніх та зовнішніх 
загроз діяльності страхових та перестрахових компа-
ній, дотримання достатності фінансових ресурсів для 
своєчасного погашення страхових зобов’язань і виро-
блення ефективних управлінських рішень у процесі 
управління нею.

Питання безпеки, особливо у сфері фінансової ді-
яльності, безпосередньо пов’язані з ризиками, при 
цьому в умовах глобалізації особливо зростає небез-
пека великих ризиків. Для вирішення цих питань 
використовується такий фінансовий інструмент, як 
перестрахування. Сучасні перестрахові компанії – 
це організації з великим капіталом, які збільшують 
свої активи за рахунок попиту на послуги перестра-
хування.

Кожна страхова компанія самостійно визначає собі 
партнерів з перестрахування. Сьогодні страхові ком-
панії обирають лише відомих перестраховиків, щоб 
отримувати якісні перестрахові послуги, а також бути 
абсолютно впевненими у платоспроможності і чесності 
контрагента. Вітчизняні страхові та перестрахові ком-
панії часто прагнуть перестраховувати свої ризики у 
зарубіжних перестраховиків. У таких умовах підви-
щується відповідальність при виробленні важливих 
напрямів, які б забезпечували безпеку тих рішень, 
що приймаються на ринку перестрахування. При фор-
муванні безпеки варто було б застосовувати механізм 
відповідальності, який спиратиметься на розроблення 
кількісних та якісних параметрів економічної безпе-
ки, моніторинг та прогнозування чинників, визнача-
ючих виникнення загроз економічної безпеки у сфері 
перестрахування. Потрібно проводити глибокі дослі-
дження у системі забезпечення безпеки на ринку пе-
рестрахування і виявлення для цих цілей тенденцій і 
можливостей розвитку загроз, пошуку оптимальних 
шляхів їх подолання.

В якості найбільш суттєвих питань у системі без-
пеки перестрахування і страхування уже сьогодні по-
трібно вирішувати проблему формування і розвитку 
інститутів фінансової інфраструктури і координації 
їх вітчизняної діяльності з міжнародними організа-
ціями, у тому числі рейтинговими агентствами. Сут-
ність проблеми рейтингування в тому, що вітчизняні 
компанії звертаються у міжнародні рейтингові агент-
ства під впливом заборони співпраці з нерейтинго-
вими (низькорейтинговими) компаніями. З одного 
боку, їхні рейтинги представляють собою віднос-
но незалежну оцінку фінансового стану конкретної 
страхової компанії, її менеджменту, можливостей 
виконати прийняті зобов’язання у коротко-, серед-
ньо- і довгостроковій перспективі; орієнтир для клі-
єнтів та акціонерів; хорошу рекламу. З іншого боку 
– за власні кошти страхова або перестрахова компа-
нія стає заручником оцінки рейтингового агентства. 
Якщо оцінка рейтингової компанії була негативною, 
то навколо оцінюючої компанії піднімається паніка, 
яка несе за собою часто безпідставну втрату капіталу 
та клієнтів. Рейтингові агентства не несуть жодної 
відповідальності за свої оцінки, а компанії суттєво 
страждають від їх негативних відгуків [1, с. 44].

До основних методів управління безпекою страхо-
вих та перестрахових компаній віднесемо: 

– адміністративні – методи, що реалізуються 
шляхом прямого впливу керівників страхових компа-
ній на підлеглих через накази, розпорядження, вка-
зівки, різні положення, правила, нормативи, які ор-
ганізаційно регламентують діяльність підлеглих осіб;

– економічні – методи, через непрямий вплив 
яких на джерела та чинники небезпеки створюється 
ефективний механізм захисту (оплата праці, вартість 
страхової послуги, страхове відшкодування, дивіден-
ди, податки);

– маркетингові – методи, спрямовані на ви-
вчення страхового ринку з метою впливу на нього, 
а також на конкурентну стратегію, яка повинна до-
зволити страховій компанії забезпечити безпечний 
розвиток у ринковому середовищі;

– організаційні – методи, які підтримують та ак-
тивізують організаційні структури, покращують по-
рядок у страховій компанії (оптимізація структури 
страхової компанії і всіх її функцій, розроблення 
стратегічних планів розвитку і визначення шляхів 
їх здійснення, забезпечення збуту страхових послуг, 
створення страхових комунікацій та інфраструкту-
ри, управління фінансовими потоками);

– соціально-психологічні – методи, які ґрун-
туються на використанні моральної зацікавленості 
працівника в отриманні суспільного визнання його 
трудового внеску у діяльність страхової компанії (гу-
манізація праці, психологічне спонукання, порозу-
міння між підлеглими та керівниками).

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, економічна безпека страхових та перестрахових 
компаній тісно пов’язана з різного роду загрозами і 
ризиками, яких можна уникнути за допомогою ди-
версифікації, фінансово-кредитного забезпечення, 
перевірки партнерів по бізнесу, захисту комерційної 
таємниці. Структура економічної безпеки включає в 
себе достатньо фінансово-економічних ресурсів для 
забезпечення потрібного рівня безпеки країни, забез-
печення ефективного розвитку економіки. Одним із 
фінансових інститутів, які можуть вирішити пробле-
ми саме такого характеру, є перестрахування.
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