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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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совокупностью хозяйственных факторов и характеризуется системой показателей, отражающих наличие, 
размещение и использование финансовых ресурсов. Оценка финансового состояния страховщика связана с 
необходимостью определения целесообразности его деятельности на страховом рынке, возможности выполнять свои 
обязательства, и удовлетворять потребности своих клиентов. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая компания, финансовая устойчивость, факторы влияния. 

ENSURING FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES 

Kurok O.O. 
The subject of research is the provide financial stability and reliability of the insurance companies and the way they provide.  
The purpose of research is scientific substantiation of theoretical and methodological foundations of financial stability and the 

development of practical recommendations for the Ukrainian insurance company's financial stability and reliability in modern 
conditions. 

Methodology of research. The work on the study of modern domestic and foreign views on the definition of the essence of the 
concept of «financial stability», the definition of conditions, tasks and financial stability. 

The results of research. The essence of financial stability as a socio-economic category. We characterize the problem and the 
conditions of financial stability. The basic directions of modernization of the financial stability and reliability of the insurance 
companies of Ukraine at the present stage. 

Areas of results implementation. The practical significance of the results is determined by the possible use of the results and 
methods of insurance companies and insurance supervisors, specialists and experts of the insurance market. 

Conclusions. The financial condition of the insurance company as a complex concept, which results from the interaction of all 
elements of the financial system of relations of the company, determined by a combination of economic factors and is characterized 
by a system of indicators that reflect the availability, distribution and use of financial resources. Assessment of the financial 
condition of the insurer is connected with the need to determine whether its activities in the insurance market, to perform its 
obligations and meet its customers' needs. 

Keywords: insurance, insurance market, insurance company, financial stability, factors of influence. 

Актуальність. Страхування за останні роки стало одним з основних елементів функціонування фінансової системи 
країни. Сучасні умови розвитку ринкових відносин передбачають перед усім необхідність забезпечення фінансової стійкості 
страхової компанії. Адже надійність та платоспроможність конкретного страховика пов’язана з фінансовою стійкістю компанії. 
Саме фінансова стійкість виступає індикатором того, чи зможе страхова компанія в майбутньому виконати свої зобов’язання, а 
оцінка рівня фінансової стійкості є одним з найбільш важливих завдань при визначенні якості роботи страховика. 

Тому забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є чи не найбільш пріоритетним завданням її керівників та 
менеджерів, що безперечно є основною умовою для повноцінного виконання інституту страхування своєї ролі у процесі 
суспільного відтворення. Залучення коштів у страховий сектор вимагає від страхових компаній постійного вдосконалення, що 
проявляється у постійному моніторингу зовнішнього середовища, удосконалення механізмів та методів забезпечення 
фінансової стійкості, гарантування надійності вкладення коштів та ефективне їх використання та багато іншого. 

Аналіз останніх досліджень. Фінансова стійкість страховика, критерії її забезпечення і вплив різноманітних чинників на 
її рівень розглядали в численних наукових працях, як вітчизняні науковці, так і зарубіжні, зокрема: Базилевич В.Д., 
Барановський О.І., Внукова Н.М., Гвозденко А.А., Добош Н., Залетов А., Заруба О.Д., Осадець С.С., Орланюк-Малицька Л.А., 
Плиса В.Й., Сухов В.А., Ткаченко Н.В., Шірінян Л. В. та інші дослідники. В їх роботах запропоновано вирішення багатьох 
проблем фінансової стійкості та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової стійкості та надійності 
страхових компаній України в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав 
підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану 
підприємств, страхових компаній, банків, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності й фінансової стійкості, та пошуку шляхів 
підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового 
стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними 
можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі якісного й об’єктивного аналізу 
фінансового стану підприємств. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових 
відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, 
що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

В умовах посиленої конкуренції на ринку страхових послуг, виникає об’єктивна необхідність адекватної оцінки діяльності 
страхових компаній, аналізу їх інвестиційної привабливості і ступеня надійності. Об’єктивний аналіз дозволить визначити 
лідерів і аутсайдерів ринку страхових послуг, що є досить важливим при всебічному розширенні спектра видів страхування. 
Особливе значення фінансової стійкості страхових компаній для економіки в цілому обумовлено низкою причин.  

По-перше, розвиток страхового сектора в системі фінансових відносин на макрорівні сприяє стабілізації економічних 
відносин та забезпеченню соціальної стійкості суспільства.  

По-друге, зміцнення фінансової стійкості страхових компаній сприятливо впливає на ринкові відносини на 
макроекономічному рівні в цілому.  

По-третє, страхові компанії суттєво впливають на ринок інвестицій, оскільки є надійним джерелом формування 
фінансового капіталу. 

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. Тому під фінансовим станом компанії розуміють її спроможність 
фінансувати свою діяльність. Оптимізація фінансового стану є однією з умов успішного розвитку компанії у майбутньому, а 
погіршення фінансового стану свідчить про загрозу її можливого банкрутства. 

Для правильного вибору страхової компанії необхідно визначити такі чотири важливі моменти: 
1) умови страхування (правила та договір страхування); 
2) розмір страхового тарифу; 
3) порядок здійснення страхових виплат; 
4) реальний фінансовий стан страховика. [1] 
Дослідження стійкості страхової компанії зводиться до аналізу звітності на предмет достатності власного капіталу 

страхової компанії, її платоспроможності та ліквідності балансу, тобто до оцінки фінансового стану страховика. 
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Більшість характеристик фінансового стану, що вживаються в науковій літературі, можуть розглядатися як окремі 
аспекти (показники) фінансової стійкості. Універсальним можна вважати підхід, за яким фінансова стійкість страховика 
характеризується такими ознаками фінансового стану: 

1) високою платоспроможністю, тобто здатністю вчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями; 
2) високою ліквідністю балансу, тобто достатнім рівнем покриття залучених пасивів активами; 
3) високою рентабельністю, тобто значною прибутковістю, яка забезпечує необхідний розвиток підприємства. 
Страхові компанії, як й інші суб’єкти господарювання, функціонують в однакових умовах, а отже піддаються тим самим 

ризикам. Але одночасно, враховуючи специфіку пропонованих послуг, на них впливають фактори, що притаманні лише 
страховій діяльності.  

Фінансова стійкість страховика – це економічна категорія, що характеризує такий стан його фінансових ресурсів, їхнього 
розподілу й використання, за якого страхова компанія є платоспроможною і здатною своєчасно й у повному обсязі виконати свої 
фінансові зобов’язання перед страхувальниками в умовах негативного впливу зовнішніх чинників, спричинених зміною параметрів 
середовища, в якому вона перебуває, і/або внутрішніх чинників, викликаних реалізацією одного або низки ризиків страховика. 

На фінансову стійкість страховика впливають ряд факторів, які можуть мати як внутрішнє, так і зовнішнє походження, 
різних як за характером, так і за ступенем впливу. При чому варто не упускати такий факт – якщо компанія є фінансово стійкою 
щодо якогось одного фактора, це не означає, що вона є такою самою щодо інших факторів. Найчастіше стійкість стосується 
одного, двох чи декількох факторів. Таким чином, чим більшим є число факторів, стосовно яких вона стійка, тим вищим буде 
ступінь її фінансової стійкості загалом. До факторів внутрішнього впливу належать ті, якими може управляти сама компанія 
(наприклад, склад і структура витрат, стратегія компанії щодо витрат, тарифна політика, менеджмент страхової компанії тощо). 
Зовнішні ж фактори диктуються зовнішнім середовищем і їх вплив компанія вимушена враховувати в процесі своєї роботи 
(кон’юнктура ринку, інфляція, тривалість звітного періоду, рівень життя населення та попит на страхові продукти тощо). При 
цьому стійкий фінансовий стан, перш за все, забезпечується правильним регулюванням, прогнозуванням та управлінням. 

Таким чином, можна сказати, що основними складовими забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є: 
власний капітал, страхові резерви, перестрахування, інвестиційна діяльність, тарифна політика. Від якості управління ними 
керівництвом страховика і буде залежати на скільки добре буде почувати себе організація на страховому ринку в тих чи інших 
умовах. Зміна будь-якого фактора призводить до зміни фінансового стану страхової компанії. 

Фінансова стійкість страхової компанії визначається за допомогою аналізу її діяльності, як суб’єкта господарювання, на 
основі абсолютних та відносних показників та оцінки фінансової стійкості страхової компанії, як суб’єкта фінансового ринку, на 
основі дотримання належного фактичного рівня статутного капіталу та запасу платоспроможності страховика [2]. 

Чинники фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта ринку фінансових послуг можна об’єднати наступним чином: 
- політика щодо централізованих страхових резервних фондів; 
- формування суми фактичного запасу платоспроможності; 
- формування нормативного запасу платоспроможності; 
- державний нагляд у сфері страхування [5, c.305].  
Якщо розглядати джерела формування фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта господарювання, то варто 

виділити такі: 
- обсяг власного капіталу в таких статтях як статутний капітал, резервний капітал, обсяг нерозподіленого прибутку, 

додатково вкладений капітал; 
- обсяг залученого капіталу, а саме обсяг залучених довгострокових та поточних зобов’язань; 
- загальна величина прибутку компанії, який формує нерозподілений прибуток; 
- обсяг необоротних активів, що впливає на ліквідність та фінансову стійкість страховика; 
- обсяг запасів, що характеризує значну частину обсягу оборотного капіталу, які першочергово потребують фінансування; 
- загальний обсяг валюти балансу, тобто загальний обсяг фінансових ресурсів організації, що характеризує величину 

самого страховика і обсяг коштів який обертається [4, c.140].  
Сплачений у грошовій формі статутний капітал та інші власні засоби страховика мають забезпечувати проведення 

планових видів діяльності і виконання зобов’язань, що приймаються ним за договорами страхування [1]. 
Однією з найважливіших умов забезпечення платоспроможності страховиків є наявність страхових резервів, достатніх 

для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань. Абсолютна величина коштів, акумульованих у резервах, має 
постійно збільшуватися разом із зростанням кількості чинних договорів. З настанням страхових випадків має виконуватися 
нерівність: Рз (резерви) > Вп (виплати) [6].  

Серед умов забезпечення фінансової стійкості страхових операцій не можна не назвати вирівнювання розмірів сум, на 
які застраховані різні об’єкти. Це завдання розв’язується шляхом перестрахування, яке в останні роки практикується дедалі 
ширше. Передаючи частину ризиків перестраховикові, первинний страховик потрапляє в певну залежність від нього. Оскільки 
будь-який збиток спочатку покривається первинним страховиком і лише згодом частково компенсується перестраховиком, 
неплатежі останнього ставлять під загрозу платоспроможність страхової організації [3]. 

Фактором впливу на фінансову стійкість страховика є якість його страхового портфеля та його тарифна політика. 
Важливо досягти такого стану портфеля, щоб відношення договорів, які закінчуються, і новоукладених договорів, як мінімум, 
дорівнювало 1. Ця умова має поширюватися не тільки на кількість договорів, а й на суму внесків за ними, на страхову суму, 
величину ризику і тривалість строку страхування. 

Правильна структура та величина страхового тарифу дозволяє досягти необхідного балансу між доходами і витратами 
страхової організації, який і засвідчує фінансову стійкість. Заниження тарифу фактично завищує ефективну кількість договорів, 
формально (а не реально) зменшує імовірність страхової події, послаблює гарантію безпеки розрахунків. Це призводить до 
браку ресурсів у страховика і втрати фінансової стійкості [7].  

Дедалі зростаюче нагромадження коштів перетворює страхові компанії на потужні інвестиційні інститути, які разом з 
банками стають найбільшими джерелами інвестиційного капіталу. Об’єктивною основою цього є інверсія страхового циклу, 
коли страхові внески передують виконанню зобов’язань страховика, завдяки чому в його розпорядженні опиняються значні 
кошти, які можуть бути ефективно використані для отримання додаткового доходу [2]. 

Успішна інвестиційна діяльність дозволяє страховій організації: 
- по-перше, визначати можливість надання страхових послуг за рахунок формування достатніх обсягів страхових 

резервів; 
- по-друге, забезпечити певною мірою якість страхових послуг і визначати ринкову позицію страховика; 
- по-третє, впливати на основні характеристики страхового продукту, насамперед на його вартість і на фактичне 

виконання зобов’язань страховиком, обумовлене строками страхових виплат; 
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- по-четверте, дати можливість власникам розвивати свій бізнес і самостійно управляти ним [2].  
У сучасних умовах одним із суттєвих зовнішніх макроекономічних факторів впливу на фінансову стійкість страхової 

компанії є фінансова глобалізація світового ринку страхування. Страхова система України не може відокремитися від впливу 
процесів фінансової глобалізації, тому має адаптуватися до зовнішньоекономічної динаміки і тенденцій. 

Підсумовуючи вище наведене, можна стверджувати, що забезпечення фінансової стійкості страхових компаній залежить 
від збалансованості та стабільності всього національного інституту страхування, успішного залучення страховиками іноземних 
інвестицій на міжнародному ринку капіталів, модернізація та пристосування до вимог суспільства власного бізнесу.  

Забезпечення фінансової стійкості страховика, як суб’єкта господарювання, також полягає у забезпеченні правильного 
та ефективного співвідношення власного і позикового капіталу для забезпечення фінансової стійкості. 

Таким чином, достатній рівень фінансової стійкості страхової компанії, як і всіх суб’єктів господарювання, забезпечує 
поступальний розвиток економіки країни і стабільність фінансового ринку. При цьому важливо не тільки володіти інформацією 
про поточний фінансовий стан страховиків, але й мати уявлення про ступінь їх потенційної нараженості на ризики і фінансову 
стійкість страхових компаній в майбутньому. 
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УДК 336.142.3 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 

Прус Н.В. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання розвитку бюджетних відносин. 
Метою дослідження є розкриття сутності еволюції розвитку бюджетних відносин у системі фінансово-

економічного регулювання. 
Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, 

структурний, порівняльний, факторний методи,що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження.  
Результати роботи. Розкрито економічну сутність еволюції розвитку бюджетних відносин як складову системи 

фінансово-економічного регулювання. Визначено історичні засади розвитку фінансової науки, теорії бюджету. 
Економічна природа бюджету проявляється в тому, що за його допомогою держава надає суспільству блага й послуги, 
які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя. Виходячи з того, що бюджет є складним і 
багатогранним явищем в економічній теорії використовуються різні точки зору на визначення бюджету в залежності 
від аспектів його аналізу: як економічна категорія, централізований фонд фінансових ресурсів, фінансовий план 
держави. Як економічна категорія бюджет являє собою сукупність економічних відносин між державою, з одного боку, і 
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