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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану фінансової безпеки страхового ринку. Проведено аналіз основних індикаторів стану фінансової безпеки страхового ринку України згідно діючої нормативної методики. Обґрунтовано необхідність обрахунку додаткових показників фінансової безпеки страхового ринку, серед яких: щільність страхування, частка довгострокового
страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, рівень страхових виплат та частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам. Проаналізовано значення індикаторів фінансової безпеки страхового ринку. Виявлено відхилення
показників від їх нормативних значень та значне відставання від аналогічних показників серед зарубіжних країн. Аналіз індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України за 2012-2017 рр. дав змогу констатувати низький рівень фінансової безпеки
страхового ринку України.
Ключові слова: страховий ринок, фінансова безпека, рівень проникнення страхування, показники щільності страхування,
показник рівня страхових виплат.
Вергелюк Ю.Ю., Богриновцева Л.М. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА
УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию современного состояния финансовой безопасности страхового рынка. Проведен анализ
основных индикаторов финансовой безопасности страхового рынка Украины согласно действующим нормативным методикам. Обоснована необходимость расчета дополнительных показателей финансовой безопасности страхового рынка, среди
которых: плотность страхования, доля долгосрочного страхования в общем объеме собранных страховых премий, уровень
страховых выплат и доля премий, принадлежащих перестраховщикам-нерезидентам. Проанализированы значения индикаторов финансовой безопасности страхового рынка. Выявлены отклонения показателей от их нормативных значений и значительное отставание от аналогичных показателей среди зарубежных стран. Анализ индикаторов финансовой безопасности
страхового рынка Украины за 2012-2017 гг. позволил сделать вывод о низком уровне финансовой безопасности страхового
рынка Украины.
Ключевые слова: страховой рынок, финансовая безопасность, уровень проникновения страхования, показатель плотности
страхования, показатель уровня страховых выплат.
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Verheliuk Y.Y., Bohrinovtseva L.M. ANALYSIS OF THE FINANCIAL SECURITY INDICATORS ON THE INSURANCE MARKET
IN UKRAINE
The article is devoted to the analysis of the current state of the financial security on the insurance market. Analysis of the basic indicators of financial security on insurance market was performed according to the current normative methodology. We substantiated the
need to count some additional indicators of financial security on insurance market among which are the insurance density, the long-term
to total insurance income ratio, the level of insurance payments and insurance premiums that are transferred to non-resident reinsurers.
Also we’ve analyzed the importance of financial security indicators on insurance market and found the deviation of indicators from their
nominal and considerable lagging from foreign analogs. The analysis of financial security indicators on insurance market in Ukraine in
period 2012-2017 allowed us to state the low level of financial security on insurance market in Ukraine.
Keywords: insurance market, financial security, level of insurance penetration, index of insurance density, level of insurance payments.

Постановка проблеми. Активізація страхування
та розвиток страхового ринку є одним із пріоритетних завдань у сучасній економіці. Це зумовлено
необхідністю активізації страхової діяльності як
каналу руху інвестиційних ресурсів, а також потребами у страхуванні як елементі захисту та передачі
ризиків суб’єктами економіки, яка створює жорсткі конкурентні та часто непосильні вимоги.
При цьому, розширення страхового ринку
України та зростання попиту на страхові послуги
повинно відбувати у гармонії та відповідності із
готовністю страховиків якісно надавати страхові
послуги, у об’ємі відповідному потребам. Часто,
вітчизняні страховики, особливо в теперішніх динамічних та вола тильних умовах розвитку вітчизняної економіки, є неготовими з позиції ресурсного
забезпечення, розміру капіталу та ефективності
управління перебувати у відповідності вимог, що
диктують суб’єкти регулювання. Порушення цих
вимог, в кінцевому випадку, призводить до порушення фінансової стабільності самого страховика
та створює передумови до порушення фінансової
безпеки усього ринку. А, як відомо, фінансова
безпека страхового ринку України є важливим та
містким елементом фінансової безпеки держави в
цілому. Із розвитком та розширенням страхового
ринку зростає актуальність цього питання, адже
загроз стає все більше.
Для ідентифікації та визначення рівня загроз
безпеці страхового ринку використовують індикатори безпеки, методика та розміри яких є досить
різноманітними. До того ж різняться наукові
погляди на розміри нормативів відповідності індикаторів фінансової безпеки страхового ринку. Такі
тенденції ще більше актуалізують необхідність
глибокого наукового вивчення даної проблематики.
Своєчасне виявлення загроз фінансовій безпеці
страхового ринку дасть змогу адекватно та швидко
реагувати на негативні виклики. А розробка та
реалізація відповідних управлінських рішень
дозволить нейтралізувати негативну дію зовнішніх
загроз та убезпечити не лише страховий ринок, а й
економіку в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасній науковій літературі значна увага приділяється питанням безпеки страхового ринку.
Проте, наявність різним методик та різних погляді
на трактування окремих індикаторів фінансової безпеки створює передумови для системного
вивчення даної проблематики. До того ж умови
розвитку вітчизняного страхового ринку є досить
мінливими, особливо враховуючи фазу реформування та курс європейської інтеграції, саме тому
потребують постійного наукового вивчення. Питанням дослідження теоретичних і практичних засад
фінансової безпеки страхового ринку присвячено
ряд праць вітчизняних вчених, а саме: Барановського О.І., Гаманкової О.О., Говорушко Т.А., Мар-

ценюк-Розарьонової О.В. [9], Нагайчук Н.Г. [4],
Приказюк Н.В. [10] та інші.
Постановка завдання. Метою статті є огляд існуючих підходів до оцінки рівня фінансової безпеки
страхового ринку, аналіз основних індикаторів
фінансової безпеки страхового ринку та виявлення
зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумовлюють стан фінансової безпеки страхового ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Безпека страхового ринку перебуває у ієрархічній підпорядкованості фінансової безпеки країни,
що формується поруч із безпекою інших секторів
фінансової системи країни, зокрема: банківського
сектору, інших небанківських фінансових установ. В свою чергу фінансова безпека є складової
економічної безпеки держави. Присутність фінансової безпеки держави або ж безпеки фінансового
ринку як елементу визначення рівня безпеки держави обумовлено значимістю даного елемента, що
забезпечує постачання інвестиційними ресурсами,
а також виконує ряд інших важливих функцій.
Професор Гарвардського університету Майкл
Портер, відзначає, що «Головна мета держави
забезпечити власним громадянам досить високий
та зростаючий рівень життя. Здатність держави це
зробити залежить не від якогось аморфного терміна
конкурентоспроможність», а від того, наскільки
продуктивно
використовуються
національні
ресурси – праця та капітал [1, с. 24]. В цьому
руслі варто відмітити, що конкурентоспроможність
страхового ринку – передумова забезпечення його
фінансової безпеки. Конкурентоспроможність страхового ринку є складовим елементом національної
конкурентоспроможності, під якою розуміють здатність країни за умов вільних та прозорих ринкових
відносин виробляти товари і послуги, які відповідають вимогам міжнародних ринків, і одночасно
підтримувати та підвищувати протягом тривалого
часу реальні доходи свого населення [2, с. 54].
Вирішення проблем, що супроводжують активізацію розвитку страхової діяльності в Україні є пріоритетним напрямом розвитку фінансової системи.
Так, Комплексна програма розвитку фінансового
сектору до 2020 року [3] передбачає стимулювання
розвитку ринку страхування в Україні та передбачає збільшення окремих показників фінансової
безпеки у 2010 році, що можливо забезпечити шляхом виведення неефективних страхових компаній з
ринку та збільшенням обсяг довгострокових інвестицій в економіку України за рахунок довгострокових резервів страховиків зі страхування життя.
Фінансова безпека страхового ринку у цілому і
конкретного страховика, зокрема, це такий рівень
забезпеченості страхових компаній фінансовими
ресурсами, який дозволив би їм у разі потреби відшкодувати обумовлені у договорах страхування
збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування [4, c. 195]. Фінансову безпеку страхового
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ринку можна розглядати як сукупність певних
обставин, за яких можливим є виникнення негативних фінансових наслідків, що впливатимуть на
фінансовий стан страховиків.
В Україні основною методикою, за якою здійснюється обрахунок та оцінка стану страхового
ринку є методика, запропонована Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, яка описана
у Методичних рекомендаціях щодо розрахунку
рівня економічної безпеки України та затверджена
29 жовтня 2013 року [5].
Дана Методика ґрунтується на застосуванні
індикаторного підходу та передбачає здійснення
вибору індикаторів, що визначають рівень фінансової безпеки страхового ринку, та кількісної оцінки
їх значень. При цьому, дана характеристика страхового ринку розглядається нерозривно із загальним аналізом стану фінансової безпеки держави за
кожною із її складових.
За даною методикою, індикаторами, що приймаються до уваги під час оцінки рівня фінансової
безпеки страхового ринку є:
– Рівень проникнення страхування, який
визначається як відношення страхових премій до
показника ВВП та вимірюється у відсотках. Порогове значення даного показника визначено Методикою становить 8-12%;
– Частка надходжень страхових премій трьох
найбільших страхових компаній у загальному
обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), що вимірюється у відсотках та
обраховується як відношення обсягу надходжень
страхових премій трьох найбільших страхових
компаній (крім страхування життя) до загального
обсягу надходжень страхових премій. Порогове
значення за даним показником визначено у розмірі
10-30%.
У аналізованому періоді – 2012–2017 рр. показники ілюструють мінливу динаміку. Рівень проникнення страхування залишається критично
низьким (табл. 2). Жодного разу показник проникнення страхування не перейшов до наступної за рівнем небезпеки категорії – небезпечний
рівень. Найбільше значення показника відмічається у 2013 році, після чого показник ілюструє
негативну динаміку. При цьому, зауважимо, що
загальні показники функціонування страхового
ринку України (валові страхові премії, валові страхові виплати, обсяги сформованих резервів) ілюструють зростання.
У таблиці (табл. 1) наведено обрахунок основних індикаторів фінансової безпеки вітчизняного
страхового ринку.
Таблиця 1
Індикатори фінансової безпеки
страхового ринку України
Частка надходжень
страхових премій трьох
Роки /
найбільших страхових
показники
компаній у загальному
обсязі надходжень
страхових премій, %
2012 рік
1,53
9,91
2013 рік
1,96
12,35
2014 рік
1,69
14,35
2015 рік
1,49
13,62
2016 рік
1,48
17.46
2017 рік
1,46
21,3
Джерело: обраховано автором за даними [6; 7]
Рівень
проникнення
страхування, %

Для порівняння: у Німеччині даний показник
за підсумками 2015 року склав 6,84%, у США –
8,1%, у Великобританії – 11,5%, у Польщі – 4,6%,
у Болгарії – 3,1% [8]. Найменшим у світі показник
проникнення страхування відмічається у Румунії
і складає 1,44%. Об’єктивно стверджувати, що
показник проникнення страхування в Україні є
одним з найнижчих у світі. Комплексна програма
розвитку фінансового сектору до 2020 року передбачає збільшення показника до 9%, що на тлі існуючих реалій не вбачається реальним.
Що ж до показника частки надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових
премій, то його частка повинна прямувати до зменшення, адже ілюструє рівень концентрації страхового ринку. Наразі, показник зростає, і у 2017 році
перейшов до категорії небезпечного рівня. Збільшення даного індикатора свідчить про монополізацію ринку та негативно відображається на стані
фінансової безпеки страхового ринку.
За збереження існуючих тенденцій на страховому ринку виключається можливість позитивного
впливу на соціально-економічний розвиток країни
та макроекономічне зростання. Це зумовлює необхідність розробки та впровадження заходів, що
сприятимуть зміцненню та розширенню страхового
ринку України.
Таблиця 2
Відповідність нормативних значень показників
фінансової безпеки страхового ринку України
Роки /
показники

Рівень
проникнення
страхування,
%

Критичний
рівень
Небезпечний
рівень
Незадовільний
рівень
Задовільний
рівень
Оптимальний
рівень
Джерело: побудовано

Частка надходжень
страхових премій трьох
найбільших страхових
компаній у загальному
обсязі надходжень
страхових премій, %

1

30

2

20

4

15

6

12

8

10

автором

Невичерпною є оцінка параметрів фінансової
безпеки страхового ринку України у розрізі двох
запропонованих індикаторів, саме тому вважаємо за доцільне провести розрахунок індикаторів, що були передбачені попередньою редакцією
Методики розрахунку рівня економічної безпеки
(від 2 березня 2007 року). Індикаторами, що більш
комплексно описують стан та безпеку страхового
ринку є:
– показник щільності страхування, що обраховується шляхом знаходження відношення валових
страхових премій до чисельності населення. Його
нормативне значення – 140.
– показник частки довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, який розраховується шляхом знаходження
відношення валових страхових премій зі страхування життя до валових страхових премій. Значення показника повинно бути не менше 30%.
– показник рівня страхових виплат, який розраховується як відношення валових страхових
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виплат до валових страхових премій. Оптимальним
вважається значення показника не менше 30%.
– показник частки премій, що належать перестраховикам нерезидентам. Показник обраховується
шляхом знаходження відношення валових страхові
премій, що сплачені перестраховикам-нерезидентам
до валових страхових премій. Значення даного індикатора повинно бути не більшим 25%.
Результати обрахунку зазначених індикаторів у
відображено в таблиці (табл. 3). Динаміка показника щільності страхування, який показує скільки
доларів один мешканець країни витрачає на страхування ілюструє попит на страхові послуги.
Так, найбільше значення даного показника було
у 2013 році і становило 76,01 дол. Проте, вище
показник не піднімався. Враховуючи від’єднання
частини території показник залишається на низькому рівні та становить 39,20 у 2017 році.
За розміром страхових платежів на одну особу
серед країн Європи Україна суттєво відстає, наприклад, в Японії цей показник складає 5-6 тис. дол.
США, в Німеччині – 1482 дол. США, в Польщі –
140 дол. США. Причиною досить низького значення, на нашу думку є: низький рівень довіри
населення до страхових компаній та низька платоспроможність [9, c. 59]. Якщо ж показник
щільності страхування становить менше ніж
140 дол. США, це свідчить про те, що страхування
належним чином не використовується як механізму фінансування ризиків та інструменту страхо-
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вого захисту держави. Отже, сума страхових премій на одну особу в країні повинна бути не менше
140 дол. США. Оскільки даний показник відображає ступінь поширеності страхових послуг, то
можна сказати, що він є надзвичайно негативним в
Україні (його значення є меншим у 3 рази від нормативного, а за роки досліджуваного періоду ще й
постійно зменшувалося) [10, с. 242].
Ще одним важливим індикатором безпеки
страхового ринку є частка довгострокового страхування в загальному обсязі страхових премій.
В останні роки даний показник має тенденцію до
зниження. Відзначимо, що розвиток довгострокового страхування важливий з позиції формування
та руху інвестиційного капіталу, в якій перетворюються довгострокові страхові премії. Страхові
інвестиції виступають однією з рушійних сил отримання доходу страховими компаніями, економічного зростання, джерелом фінансування економіки
країни за певними секторами, що визначаються
в основному великим ступенем прибутковості
[11, с. 147].
Саме у страхуванні життя акумулюються внутрішні ресурси суспільства, які можна спрямовувати на довгострокове інвестування національної
економіки, тим самим сприяючи економічному
зростанню держави. У країнах з розвинутою ринковою економікою компанії, що займаються страхуванням життя забезпечують понад 30% інвестицій у національну економіку [10, c. 242].
Таблиця 3

Динаміка індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України у 2012–2017 рр.
Роки /
показники

Щільність
страхування

Частка довгострокового
страхування в загальному
обсязі зібраних страхових
премій, %

Рівень страхових
виплат, %

Частка премій, що
належать перестраховикамнерезидентам, %

2012 рік

58,30

8,41

23,95

6,01

2013 рік

76,01

8,64

16,23

5,70

2014 рік

37,70

8,07

18,92

5,72

2015 рік

27,30

7.35

27,24

8,51

2016 рік

29,80

7,84

25,13

11,27

2017 рік

39,20

6,71

24,3

7,82

Джерело: розраховано автором

Таблиця 4
Основні відмінності між світовим та національним страховими ринками
№
1

Показник
Рівень страхового покриття, %

Національний страховий
ринок

Світовий страховий ринок

5-10

90-95

2

Активи страхових компаній, млрд. дол. США

3,6

1300-6000 і вище

3

Співвідношення активів страхових компаній до ВВП, %

3,2

45,2-96,5

4

Страхові премії, млрд. дол. США

2,8

200-1500 і вище

5

Співвідношення валових страхових премій до ВВП, %

2,1

8-10

6

Частка ринку у структурі світового обсягу страхових
премій, %

0,10

6-40

7

Частка страхування життя у загальному обсязі
страхових премій, %

4,2

40-70

8

Страхові премії на душу населення, дол. США

93,8

650 і вище

9

у тому числі :
– ризикове страхування

89,7

260 і вище

4,1

380 і вище

10 – страхування життя
Джерело: [9]
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Рівень страхових виплат, який являє собою
відношення страхових виплат до страхових премій і показує, як часто страхові компанії здійснюють страхові виплати за страховими договорами в
Україні із 2015 року має тенденцію до зменшення.
Оптимальне значення цього показника становить
30%, проте, існуюче значення хоч і близьке, проте
жодного разу не досягало зазначеного нормативу.
У Європейських країнах цей показник перебуває
близько 75%. Такі значення показника рівня страхових виплат є свідченням неефективної реалізації
функцій страхування на вітчизняному страховому
ринку. Зокрема мова йде про функції покриття
ризиків.
Останнім показником, що приймається до уваги
в межах даного дослідження є показник частки
премій, що належать перестраховикам-нерезидентам. Даний показник перебуває в межах норми, а
у 2017 році – зменшився 7,82% із 11,27% у попередньому періоді. Необхідність перестрахування у
нерезидентів виникає при відсутності на вітчизняному страховому ринку пере страхового потенціалу
для високих ризиків. Зростання даного показника
свідчить про збільшення залежності національного страхового ринку від іноземного. Серед країн,
перестраховики яких надають послуги із перестрахування ризиків вітчизняних страхових компаній
є: Великобританія, Російська Федерація, Швейцарія, Німеччина та Франція.
Як відзначалося вище, рівень безпеки страхового ринку тісно пов'язаний із його конкурентоздатність. Часто, для визначення нормативних
значень окремих індикаторів до уваги беруться відповідні усереднені та адаптовані значення аналогічних показників у світі. Якщо оцінювати вітчизняний страховий ринок у порівняні із світовим, то
можна стверджувати про його неконкурентність.
У таблиці (табл. 4) наведено основні відмінності
між вітчизняним та світовим страховим ринком.
Дані таблиці свідчать, що показники функціонування вітчизняного та світового страхового ринків
різко відрізняються не на користь першого.
Негативні тенденції на вітчизняному страховому ринку зумовлені тим, що даний сегмент
фінансового ринку досі перебуває в процесі становлення. Низький рівень фінансової обізнаності
населення, не готовність платити страховикам за
необов’язкові послуги, недовіра до страховиків –
основні причини низького проникнення страхування у економіку [12, с. 133].
Отже, питання дотримання показників фінансової безпеки страхового ринку залишаються
актуальними для України. Лише за досягнення
їх нормативного значення страховий ринок України переміститься в одну конкурентну площину із
високорозвиненими країнами. Саме тому, можна
стверджувати, що вітчизняний страховий ринок
потребує реформування, яке сприятиме вирішенню
наявних проблем.
Висновки з проведеного дослідження. Забезпечення належного рівня фінансова безпека страхового ринку сприятиме зростанню його конкурентоздатності, а також посилить вплив на показники
соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано необхідність постійного моніторингу індикаторів фінансової безпеки страхового ринку.
У розрахунковому періоді (2012–2017 рр.) обраховано нормативно-затверджені індикатори фінансової безпеки страхового ринку. Виявлено присутність негативних тенденцій у їх динаміці, а також

Серія Економічні науки
відхилення від нормативних показників. Зроблено
акцент на необхідності розширення інструментарію
для оцінки фінансової безпеки страхового ринку.
Тому, приділено увагу і іншим індикаторам, які
не є нормативними в Україні, проте, використовуються зарубіжними країнами. Оцінка даних індикаторів виявила наявність ряду загроз фінансовій
безпеці страхового ринку. Серед проаналізованих
показників: щільність страхування, рівень проникнення страхування, частка надходжень страхових
премій трьох найбільших страхових компаній у
загальному обсязі надходжень страхових премій,
частка довгострокового страхування в загальному
обсязі зібраних страхових премій, рівень страхових виплат та частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам. Оцінка даних індикаторів виявила їх невідповідність граничним
значенням. Здійснено порівняння значень параметрів фінансової безпеки вітчизняного страхового
ринку та світового, що дозволяє зробити висновок
про критично низький рівень конкурентоздатності
страхового ринку України. Саме тому, актуальними напрямами подальших наукових досліджень
є пошук шляхів покращення рівня фінансової безпеки страхового ринку України.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL SECURITY INDICATORS
ON THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE
The article is devoted to the analysis of the current state of the financial security on the insurance market.
Analysis of the basic indicators of financial security on insurance market was performed according to the
current normative methodology. We substantiated the need to count some additional indicators of financial
security on insurance market among which are the insurance density, the long-term to total insurance income
ratio, the level of insurance payments and insurance premiums that are transferred to non-resident reinsurers.
Also we’ve analyzed the importance of financial security indicators on insurance market and found the deviation
of indicators from their nominal and considerable lagging from foreign analogs. The analysis of financial security
indicators on insurance market in Ukraine in period 2012–2017 allowed us to state the low level of financial
security on insurance market in Ukraine.

