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УДК 330.4:336 

СУЧАСНИЙ СТАН БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

Козій Т.В. 
Стаття присвячена актуальній темі сучасного стану зростання державного боргу України, що загрожує 

економічній стабілізації та стану фінансової безпеки. 
У статті розкрито причини створення і збільшення державного боргу, проаналізовано стан заборгованості країни і 

методи управління державним боргом. 
Методологічною основою дослідження виступають нормативно-законодавчі акти України, аналіз наукових публікацій 

і статистичних матеріалів. 
Методами дослідження виступає: системний підхід, порівняльний аналіз, статистичні спостереження і порівняння. 
Результати дослідження показали, що оздоровлення фінансової системи України не можливе без розробки науково-

обґрунтованої стратегії формування і обслуговування ринку державних запозичень. Проблеми державного боргу повинні 
стати окремим напрямом дослідження у сфері боргової безпеки, що дозволить знизити розмір дефіциту державного 
бюджету та сприяти економічній міцності країни.  

Ключові слова: державний борг, державний бюджет, зовнішній борг, валовий зовнішній борг, 
платоспроможність,обслуговування, боргова безпека, фінансова безпека, рефінансування, конверсія, консолідація, 
уніфікація, реструктуризація, анулювання боргу обмін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ 

Козий Т.В. 
Статья посвящена актуальной теме современного состояния роста государсвенного долга Украины, который 

угрожает экономической стабилизации и состоянию финансовой безопасности.  
В статье раскрыты причины создания и роста государственного долга, проанализировано состояние 

задолженности страны и методы управления государственным долгом.  
В качестве методологической основы исследования выступают нормативно-законодательные акты Украины, 

анализ научных публикаций и статистических материалов. 
В качестве методов исследования выступает: системный подход, сравнительный анализ, статистические 

наблюдения и сравнения. 
Результаты исследования показали, что оздоровление финансовой системы Украины не возможно без разработки 

научно-обоснованной стратегии формирования и обслуживания рынка государственных взаимствований, проблемы 
государственного долга должны стать отдельным направлением исследования в сфере долговой безопасности, которая 
позволит снизить размер дефицита государственного бюджета и способствовать экономической прочности страны. 

Ключевые слова: государственный долг, государственный бюджет, внешний долг, валовый внешний долг, 
платежеспособность, обслуживание, долговая безопасность, финансовая безопасность, рефинансирование, конверсия, 
консолидация, реструктиризация, аннулирование долга, обмен за регрессивным соотношением, отстрочка погашения. 

ODERN STATE OF PROMISSORY SAFETY IN UKRAINE 

Kozіy T.V. 
The Article is sanctified to the actual theme of the modernstate of increase of national debt of Ukraine that threatens tothe 

economic stabilizing and state of financial safety.  
Reasons of creation and increase of national debt areexposed in the article, the state of 

debt of country andmethods of management a national debt are analysed. 
The normatively-legislative acts of Ukraine, analysis ofscientific pulications and statistical materials,comeforwardle as 

methodological basis of research. 
As methods of research comes forward approach of thesystems, comparative analysis, statistical supervisions andcomparisons. 
Research results showed that making healthy of thefinancial system of Ukraine is not possible withoutdevelopment of 

scientifically-reasonable strategy of formingand maintenance of market of promissory safety that borrowing. Theproblems of nationaol 
debt must become separate directionof research in the field of promissory safety that will allow tobring down the size of deficit of the 
state budget and assisteconomic durability of country. 

Keywords: national debt, the state budget, gross external debt, solvency, service, promissory safety, financial safety, 
refunding, conversion, consolidation, unitization, restructuring, canceling debt exchange afterregressive correlation, 
postponement of redemption. 
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Актуальність теми. Інтеграційні процеси України до Європейського Союзу викликало багато проблем та викликів, 
особливо небезпечними є зовнішня агресія та ведення військових дій. Економіка України переживає надзвичайно складний 
період та потребує термінових ефективних перетворень. 

Тенденція до зростання державного боргу України простежується упродовж вже декількох останніх років, її визначають 
високі валютні ризики зовнішньої заборгованості, нестабільна ситуація з рефінансуванням боргів попередніх років, а також тиск 
боргових виплат на державні фінанси.  

Стрімка девальвація і інфляція гривні, зростання до загрозливих параметрів боргового навантаження, надмірне 
залучення коштів на недосить вигідних умовах поряд з нераціональністю їх використання, перешкоджають довгостроковому 
економічному зростанню та впливають швидкими темпами на стан фінансової безпеки. 

У зв’язку з загрозливим станом боргової політики держави, актуальним на сьогодні є економічна стабілізація і 
оптимальний ефективний розподіл ресурсів. Ефективна боргова політика може покращити рівень боргової безпеки, дозволить 
знизити розмір дефіциту державного бюджету та сприяти економічній міцності країни.  

Ступінь дослідження. Дослідженню сутності, структури та особливостей управління державним боргом присвячено багато 
наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Т. Вахненко, М. Виклюк, Ю. Воробйов, В. Дудченко, О. Гриценко, 
О. Жулин, І. Заверуха, Ю. Іваненко, О. Карапетян, О. Карапка, В. Козюк, В. Крикунова, О.Лук’янихіна, Л. Маханець, А. Машко, І. Плець, 
А. Попкова, О. Присяжнюк, Г. Рибалко, В. Руденко, Л. Синявська, О. Прутська, К. Фурманець, Н. Шишкіна та багато інших.  

Водночас, віддаючи належне наявним науковим напрацюванням, подальшого дослідження потребують проблеми, що 
виникають при управлінні державною заборгованістю в Україні, оскільки глибоке дослідження проблем дасть змогу знайти 
шляхи їх вирішення. 

Метою є дослідження структури державного боргу, прогнозування динаміки державних зобов’язань, а також визначення 
напрямів вдосконалення управління державним боргом. 

Завдання дослідження. Провести аналіз стану державного боргу України, показати проблеми управління державним 
боргом та визначити причини його зростання. 

Предметом наукового дослідження є статистичні дані стану державного боргу та удосконалення методів його управління. 
Виклад основного матеріалу. Існування в ринковій економіці державного боргу є об'єктивним фактором. Держава, 

прагнучи використати свої економічні і фінансові ресурси з найбільшою ефективністю, допускає дефіцит бюджету, а для його 
фінансування залучає додаткові кошти на внутрішньому або зовнішньому фінансових ринках. Ці кошти залучаються для 
використання в державному секторі економіки, трансформуються у зростання доходної частини бюджету і є частиною 
боргового зобов’язання. 

сновними причинами створення і збільшення державного боргу є [1, с.26-33]: 
• зростання державних видатків без відповідного зростання державних доходів; 
• циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки; 
• скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування (зменшення) державних витрат; 
• вплив політичних бізнес-циклів – надмірне збільшення видатків напередодні виборів з метою завоювання популярності 

виборців та збереження влади; війна, корупція. 
В економічній літературі Заходу побутує одностайна думка, що загрозу економіці становить не стільки державний борг, 

особливо якщо він не відхиляється за своїми параметрами від узагальнюючих об’ємних макроекономічних показників, а 
зростання суми виплат процентів за державними позиками, особливо якщо вони прострочені. Адже виплати процентів за 
позиками посідають чільне місце серед витрат державного бюджету. 

Надзвичайно важливим для визначення поточного рівня платоспроможності держави є використання традиційних 
показників боргової спроможності (відношення державного боргу до ВВП, доходів бюджету, відношення зовнішнього боргу до 
експорту, обслуговування боргу до експорту та доходів бюджету, тощо). Проте такий підхід не дозволяє оцінити потенціальний 
рівень боргового навантаження та перспективи збереження фінансової стабільності у країні при існуванні високовартісних і 
ризикових умовних зобов'язань Уряду. Досягнення помірного рівня державного боргу в таких умовах не убезпечує державні 
фінанси від боргових ускладнень. 

Обсяг валового зовнішнього боргу за 2013 рік був найвищий і склав 142079,0 млн. дол. США, що на 7014,0 млн. дол. 
США, ніж у 2012 році. На кінець 2015 року він склав 127525,0 млн. дол. США, що більше на 1217,0 млн. дол. США у порівнянні з 
початком 2015 року[4]. 
 
Таблиця 1. Обсяг валового зовнішнішнього боргу за 2009-2015 роки, млн. дол. США [4] 

Період 
Зовнішній 

державний борг (ЗДБ) 
Валовий зовнішній

державний борг (ВЗДБ) 
Співвідношення ЗДБ/ВЗДБ 

на 01.01.2010 26518,7   103396,0   25.6% 
на 01.01.2011 34759,6 +8240.9 +31.1% 117343,0 +13947.0 +13.5% 29.6% 
на 01.01.2012 37474,5 +2714.9 +7.8% 126236,0 +8893.0 +7.6% 29.7% 
на 01.01.2013 38658,8 +1184.3 +3.2% 135065,0 +8829.0 +7.0% 28.6% 
на 01.01.2014 37536,0 -1122.8 -2.9% 142079,0 +7014.0 +5.2% 26.4% 
на 01.01.2015 38792,2 +1256.2 +3.3% 126308,0 -15771.0 -11.1% 30.7% 
на 01.12.2015 42906,5 +7688.7 +19.8% 127525,0 +1217.0 +1.0% 36.4% 

 
Основним показником, що характеризує стан заборгованості країни є співвідношення обсягу валового зовнішнього 

боргу України і ВВП.  
 
Таблиця 2. Обсяг валового зовнішнього боргу і ВВП за 2009-2014 роки, млн. дол. США[4] 

Період 
Валовий зовнішній 

державний борг (ВЗБ) 
Валовий внутрішній

продукт (ВВП) 
Співвідношення

ВЗБ/ВВП 
на 01.01.2010 103396 +1737 +1.7% за 2009 117228 -62765 -34.9% 88.2% 
на 01.01.2011 117343 +13947 +13.5% за 2010 136419 +19192 +16.4% 86.0% 
на 01.01.2012 126236 +8893 +7.6% за 2011 163160 +26740 +19.6% 77.4% 
на 01.01.2013 135065 +8829 +7.0% за 2012 175781 +12622 +7.7% 76.8% 
на 01.01.2014 142079 +7014 +5.2% за 2013 183310 +7529 +4.3% 77.5% 
на 01.01.2015 126308 -15771 -11.1% за 2014 131805 -51505 -28.1% 95.8% 
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Стан заборгованості за 2009-2014 роки є критичним, незважаючи на те, що на початок 2015 року показники і валового 
зовнішнього боргу і ВВП зменшились. Але співвідношення валового зовнішнього боргу до ВВП за відповідний період 
становлять 95,8%. Крім того на 1.10.2015 року стан валового зовнішнього боргу уже становив 127525 млн.дол.США, що 
збільшилось на +1217,0 млн.дол.США. 

Бюджетним кодексом України встановлено, що обсяг фактичного розміру державного боргу, що перевищує норматив у 
60 % річного номінального обсягу ВВП. Фахівцями міжнародного валютного фонду і Світового банку рекомендовано, що 
державний поточний борг не повинен бути вище за встановлену межу 43 % ВВП, що свідчить про суттєве зростання ризику 
неплатоспроможності держави за своїми бо рговими зобов’язаннями. 
 
Таблиця 3. Обсяг валового зовнішнішнього боргу і ВВП за 2009-2014 роки, млн. дол. США ( за рік на душу населення) [4] 

Період Валовий зовнішній державний 
борг (ВЗБ) на душу населення

Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу 
населення

Населення, тис. 

на 01.01.2010 2245,1 +47.5 +2.2% за 2009 2545,5 -1345.6 -34.6% 46053.3
на 01.01.2011 2558,1 +313.0 +13.9% за 2010 2974,0 +428.5 +16.8% 45870.7 
на 01.01.2012 2762,7 +204.6 +8.0% за 2011 3570,8 +596.8 +20.1% 45693.3
на 01.01.2013 2963,5 +200.8 +7.3% за 2012 3856,8 +286.1 +8.0% 45576.7 
на 01.01.2014 3123,8 +160.3 +5.4% за 2013 4030,3 +173.5 +4.5% 45482.7
на 01.01.2015 2888,9 -234.9 -7.5% за 2014 3014,6 -1015.7 -25.2% 43721.8 

 
Існує на сьогодні факт про зменшення кількості населення за 2009-2014 роки. Лише у 2014 році у порівнянні з 2013 

роком кількість населення зменшилась на 1761 особу. Обсяг ВВП в країні на душу населення у 2010-2014 роках зростав і лише 
у 2014 році зменшився на -1015,7 млн. дол. США, відповідно зріс у 2010-2014 роках і валовий зовнішній борг. Тому можна 
зробити висновок, що навантаження на душу населення поліпшилось лише станом на 01.01 2015 року. Але тягар залишається 
великим, складним і ризикованим. 

Сьогодні дуже важливо з’ясувати зміст управління державного боргу, а відтак усі організаційні, функціональні, 
методологічні аспекти цього процесу. Відсутність відповідних досліджень поглиблює правову невизначеність відносин 
державного боргу, зокрема управління ним. 

Управління державним боргом це комплекс заходів, важелів і шляхів контролю та регулювання державного боргу 
(внутрішнього і зовнішнього) з метою пошуку надійних джерел його фінансування, а також зменшення і нейтралізації 
негативних наслідків. Основними напрямами управління держаним боргом є: пошук надійних джерел для виплати боргу та 
раціональне використання зовнішніх запозичень. 

За визначенням експертів Світового банку, ефективне управління державним боргом включає в себе три специфічні 
взаємопов’язані процеси: 

- вибір придатного виду фінансування; 
- рішення про розмір запозичень; 
- ведення повної та своєчасної звітності про існуючий борг держави. 
У процесі обслуговування державного боргу визначається коефіцієнт обслуговування. Для внутрішнього боргу він 

обчислюється як відношення всіх платежів із заборгованості до ВВП, що вироблений у країні, виражене у відсотках. Для 
зовнішнього боргу – як відношення всіх платежів із заборгованості до валютних надходжень держави, також виражене у 
відсотках. Сприятливим рівнем за міжнародними стандартами значення цього показника до 25 %. 

Ще за однією методикою вважають безпечним такий рівень зовнішнього боргу (коефіцієнт обслуговування), коли сума 
на його обслуговування становить майже 20 % вартості експорту товарів. За іншими оцінками, межею небезпеки є 
перевищення суми боргу порівняно з експортом у 2 рази, підвищеної небезпеки – у 3 рази. 

Міністерство фінансів України разом із Національним банком України встановили, що граничне значення валового 
розміру державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг не має перевищувати 165 %. 

Управління державним боргом здійснюється за допомогою таких методів: 
- рефінансування; 
- конверсія; 
- консолідація; 
- уніфікація; 
- обмін за регресивним співвідношенням; 
- відстрочення погашення; 
- реструктуризація; 
- анулювання. 
Рефінансування –. Цей спосіб застосовується у разі збільшення державної заборгованості та бюджетних труднощів країни. 

Активно рефінансування застосовується у процесі сплати процентів і погашень за зовнішньою частиною боргу. Але для того, щоб надали 
нові запозичення, потрібно мати гарну репутацію у міжнародних фінансових колах, економічну й політичну стабільність у країні. 

Конверсія державного боргу – зміна дохідності позик; здійснюється у разі зміни ситуації на фінансовому ринку 
(наприклад, рівня облікової ставки центрального банку) чи погіршення фінансового стану держави, якщо вона не може 
виплачувати передбачуваний дохід. 

Консолідація – зміна термінів дії позик. Здебільшого вона проводиться у формі збільшення термінів дії облігацій 
попередніх позик. Іноді може застосовуватися й зменшення термінів дії позик. 

Сутність уніфікації позик полягає в тому, що кілька позик об'єднуються в одну з метою спрощення управління державним 
боргом. Уніфікація може проводитись як окремо, так і в поєднанні з консолідацією. 

Обмін за регресивним співвідношенням облігацій попередніх позик на одну нову з коефіцієнтом, що зменшується, 
здійснюється, щоб скоротити державний борг. Наприклад, декілька облігацій старих позик обмінюються на облігації нової 
позики у співвідношенні 3:1. Це вкрай небажаний спосіб, оскільки він означає часткову відмову держави від своїх боргів. 

Відстрочення погашення позики або усіх раніше випущених державою позик означає перенесення термінів виплати 
заборгованості. При цьому на період перенесення термінів погашення боргу виплата доходів також припиняється. 

Цей метод використовується в умовах, якщо подальший активний розвиток операцій з випуску нових запозичень стає 
недоцільним, адже не має фінансової ефективності для держави. Це відбувається, коли уряд зробив дуже багато запозичень й 
умови їх емісії невигідні для держави, оскільки більша частина надходжень від нових запозичень спрямована на виплату 
процентів і погашень від раніше випущених позик. 
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Анулювання (скасування) державного боргу передбачає відмову держави від зобов'язань за випущеними позиками 
(внутрішніми, зовнішніми або за всім державним боргом). 

Цінні папери держави можуть анульовуватися у зв'язку з двома причинами: 
1) у разі фінансової неспроможності держави (дефолту); 
2) у результаті приходу до влади нових політичних сил, які відмовляються визнавати фінансові зобов'язання попередників. 
Однак це не розглядається як допустимий варіант. Авторитет держави, як будь-якого боржника, залежить від визнання 

нею своїх боргів і забезпечення їх повного погашення у встановлені терміни. 
Реструктуризація – використання у комплексі повністю або частково зазначених вище методів. Реструктуризація боргу 

має на меті мінімізацію втрат кредиторів та розширення економічного розвитку країни позичальника. Всі боргові зобов’язання 
поділяють на дві групи: зобов’язання пріоритетного обслуговування і зобов’язання, що підлягають урегулюванню. 
Реструктуризація передбачає такі зміни параметрів боргу, які повинні забезпечити можливість виконання зобов’язань за 
рахунок зменшення тягаря боргу та підвищення жорсткості зобов’язань. 

Як правило, параметри реструктуризації є індивідуальними, але світовий досвід протягом останніх 10–12 років визначив 
ряд спільних особливостей чи закономірностей. Так, скорочення тягаря старого боргу може бути досягнуто за рахунок списання 
частини боргу або за рахунок зменшення розмірів процентних платежів. 

Реструктуризація державного боргу України відбувалася шляхом трансформування зовнішнього державного боргу у 
внутрішній, реалізації конверсійних заходів, списання частини боргу у вигляді відсотків за кредитами НБУ. 

Однак необхідно усвідомлювати, що всі ці заходи можуть бути успішними за умови дотримання ряду поточних, проте 
стратегічно важливих умов: бездефіцитність державного бюджету; прозорість здійснення запозичень на стадіях їх залучення, 
використання та погашення; налагодження приватизаційних процесів; розроблення належного правового забезпечення у сфері 
формування, управління та обслуговування державного боргу. 

Необхідно використовувати найпоширеніші підходи щодо оцінювання боргової безпеки країни, запроваджені Світовим 
банком та МВФ. До показників боргової безпеки, розроблені фахівцями МВФ належать: 

1)показники платоспроможності:покриття процентних платежів, відношення зовнішнього боргу до експорту, 
відношення зовнішнього боргу до ВВП, відношення поточної вартості боргу до експорту, відношення поточної вартості боргу до 
доходів бюджету, обслуговування боргу до експорту; 

2) показники ліквідності: відношення міжнародних резервів до короткострокового боргу (показник А. Грінспена), 
відношення короткострокового боргу до загальної величини боргу; 

3) показники заборгованості державного сектору:відношення обслуговування боргу державного сектору до експорту; 
відношення державного боргу до ВВП або податкових доходів; визначення середнього строку погашення неконцесійного боргу 
(борг перед міжнародними фінансовими організаціями); визначення частки боргу, номінованого в іноземній валюті, у загальній 
величині боргу. 

Система показників боргової безпеки, розроблена Світовим банком визначається такими показниками: 
1) відношення валового зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг; 
2) відношення валового зовнішнього боргу до ВНП; 
3) відношення загальних платежів щодо обслуговування боргу до експорту товарів і послуг; 
4) відношення процентних платежів до ВНП; 
5) відношення процентних платежів до експорту товарів і послуг; 
6) відношення міжнародних резервів до валового зовнішнього боргу; 
7) відношення міжнародних резервів до імпорту товарів і послуг; 
8) відношення короткострокового боргу до валового зовнішнього боргу; 
9) відношення боргу міжнародним організаціям до валового зовнішнього боргу. 
Ефективність використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, який є 

достатнім для вирішення нагальних соціально-економічних потреб не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної 
фінансової системи. 

Висновки. Оздоровлення фінансової системи України не можливе без розробки науково-обґрунтованої стратегії 
формування і обслуговування ринку державних запозичень. Проблеми державного боргу повинні стати окремим напрямом 
дослідження у сферах економічного аналізу, прогнозування, фінансового менеджменту, фінансового права. Немає сумнівів, що 
державні запозичення не повинні використовуватися для вирішення поточних проблем.  

Досягнення бездефіцитного бюджету необхідно забезпечувати через реформи у видатковій та доходній частинах 
бюджету, а тому неемісійні варіанти надходження коштів потребують особливої уваги. Для наповнення бюджету слід зробити 
альтернативний акцент на податковій політиці, значно розширивши податкову базу. 

Необхідно започаткувати розробку державних інвестиційних програм, направивши на їх фінансування частину коштів, 
одержаних на ринку запозичень. Потребує розвитку повноцінний сектор муніципальних цінних паперів (місцевих облігацій) з 
метою диверсифікації напрямів прикладання капіталу на боргових ринках. Перерозподіл боргових зобов’язань між різними 
рівнями управління дозволить реалізувати регіональні програми, розширить можливості місцевого самоврядування і послабить 
тиск на загальнодержавний бюджет. 

Необхідно зменшити вартість позичкових коштів і, відповідно, покращити обслуговування державного боргу.  
Подальший розвиток ринку державних запозичень в Україні повинен характеризуватися новими рисами. Необхідно 

використовувати найпоширеніші підходи щодо оцінювання боргової безпеки країни, запроваджені Світовим банком та МВФ. 
Нагальним є припинення обслуговування державних облігацій, що перебувають у власності НБУ. 

Необхідно започаткувати розробку державних інвестиційних програм, розвитку муніципальних цінних паперів (місцевих 
облігацій) з метою диверсифікації напрямів прикладання капіталу на боргових ринках. направивши на їх фінансування частину 
коштів, одержаних на ринку запозичень. 

Потребує розвитку повноцінний сектор муніципальних цінних паперів (місцевих облігацій) з метою диверсифікації 
напрямів прикладання капіталу на боргових ринках.  
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УДК 336.338.03 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

Курок О.О. 
Предметом дослідження є фінансова стійкість і надійність страхових компаній та шляхи їх забезпечення. 
Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних і методологічних засад фінансової стійкості та 

розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової стійкості та надійності страхових компаній України в 
сучасних умовах. 

Методологія проведення роботи. Робота виконана за результатами дослідження сучасних вітчизняних і 
зарубіжних поглядів на визначення сутності поняття «фінансова стійкість», визначення умов, завдань та напрямків 
фінансової стійкості.  

Результати роботи. Розкрито сутність фінансової стійкості як суспільно-економічної категорії. 
Охарактеризовано завдання та умови фінансової стійкості. Обґрунтовані основні напрями модернізації фінансової 
стійкості та надійності страхових компаній України на сучасному етапі.  

Галузь застосування результатів. Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю 
застосування отриманих результатів і методик страховими компаніями та органами страхового нагляду, 
спеціалістами й експертами страхового ринку. 

Висновки. Таким чином, фінансовий стан страхової компанії як комплексне поняття, що є наслідком взаємодії усіх 
елементів системи фінансових відносин компанії, визначається сукупністю господарських факторів і характеризується 
системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Оцінка фінансового 
стану страховика пов’язана з необхідністю визначення доцільності його діяльності на страховому ринку, можливості 
виконувати свої зобов’язання, та задовольняти потреби своїх клієнтів. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхова компанія, фінансова стійкість, фактори впливу. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Курок A.A. 
Предметом исследования является финансовая устойчивость и надежность страховых компаний и пути их 

обеспечения. 
Целью исследования является научное обоснование теоретических и методологических основ финансовой 

устойчивости и разработка практических рекомендаций по обеспечению финансовой устойчивости и надежности 
страховых компаний Украины в современных условиях. 

Методология проведения работы. Работа выполнена по результатам исследования современных 
отечественных и зарубежных взглядов на определение сущности понятия «финансовая устойчивость», определение 
условий, задач и направлений финансовой устойчивости. 

Результаты работы. Раскрыта сущность финансовой устойчивости как общественно-экономической категории. 
Охарактеризованы задачи и условия финансовой устойчивости. Обоснованы основные направления модернизации 
финансовой устойчивости и надежности страховых компаний Украины на современном этапе. 

Область применения результатов. Практическое значение полученных результатов определяется 
возможностью применения полученных результатов и методик страховыми компаниями и органами страхового 
надзора, специалистами и экспертами страхового рынка. 

Выводы. Таким образом, финансовое состояние страховой компании как комплексное понятие, которое является 
результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений компании, определяется 
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