наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Чинники, які впливають на фінансову стійкість страхових компаній
Назва фактору

Вплив фактору
Чим більшим є розмір власних коштів, тим вищою є фінансова стійкість страхової
Розмір власних коштів компанії і навпаки чим меншим розміром власних коштів володіє страхова
компанія, тим нижчою є її фінансова стійкість.
Правильно розраховані Вірно розраховані тарифні ставки дають змогу страховій компанії уникнути
тарифні ставки
значних ризиків від здійснення страхових операцій.
Диверсифікований страховий портфель має суттєвий вплив на фінансову стійкість
Збалансований
страховика, оскільки дозволяє мінімізувати страхові ризики та забезпечити
страховий портфель
відповідну дохідність від страхових операцій.
Достатність страхових Великий розмір страхових резервів забезпечує високу фінансову стійкість
резервів
страхової компанії, а незначний розмір резервів – низьку фінансову стійкість.
Оптимальне розміщення страхових резервів в доходні активи забезпечує
Розміщення страхових
безперебійність страхових виплат і тим самим свідчить про високу фінансову
резервів
стійкість.
Значна вартість об’єктів, які можуть бути прийняті на страхування, можуть
негативно вплинути на фінансову стійкість страхової компанії, тому існують
Перестрахування
обмеження щодо суми за окремим об’єктом страхування. Це дає змогу підвищити
фінансову стійкість страхової компанії.

Важливими завданнями для страховиків в процесі забезпечення
фінансової стійкості стане пошук джерел капіталізації, ефективне
управління формуванням та розміщенням страхових резервів, збільшення
доходів від страхової діяльності, закріплення на існуючих та виходу на
нові ринки страхових послуг, забезпечення прибутковості інвестиційного
портфеля, оптимальна політика перестрахування.
1. Кондрат В.В. Фінансова стійкість страхових компаній та організацій у
сучасних умовах / [Електронний ресурс] / В.В. Кондрат. – Режим доступу:
www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Economics/61861.doc.htm, 2. Закон України “Про
страхування” від 04.10.2001 № 2745-III / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2745-14,
3.
Офіційні
дані
Нацкомфінпослуг / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua
/fileadmin/downloads/uoazk2011.pdf,http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/sk
_2009.pdf, 4. Смоленюк П.С. Умови забезпечення фінансової надійності
страховиків/П.С. Смоленюк//Наука й економіка. – 2009. – №3(15), т.1. – с. 99-102.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Із розвитком суспільства розвивається як світова, так економіка кожної
країни зокрема, у тому числі й України. В економіці ринкового типу
страхові компанії займають особливе місце і тісно пов’язані з усіма її
ланками та значно впливають на життєдіяльність суспільства.
Виступаючи окремою ланкою фінансової системи страхування стає
необхідним чинником стабільності економіки і добробуту населення, що
доказано історично. Іще з давніх-давен у широкого загалу виникала
потреба щодо розподілу чи відшкодування завданих збитків. І ця потреба
у страховому захисті стала невід’ємною частиною у провадженні
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підприємницької діяльності.
Хоча страхування є економічною категорією без якої функціонування
економіки загалом неможливе, але на сучасному етапі у деяких країнах
воно розвивається нестабільно. До таких країн ми можемо віднести і
Україну, де стан страхового ринку знаходиться на початковому етапі.
Проблемам розвитку страхування присвячено багато публікацій.
Великий інтерес, на нашу думку, представляють праці В.Д. Базилевича
[1], Н.М. Внукової [2], С.С. Осадця [3].
Страхування значно впливає на розвиток економіки України, оскільки
виступає окремою галуззю, яка забезпечує захист майнових прав,
інтересів, тобто відіграє значну роль у підтриманні соціальної політики
держави. На сьогоднішній день страховий ринок України поступово
здійснює інтеграцію у світовий, як ознака це присутність на ньому
іноземного капіталу, проте на його шляху виникає низка проблем. Однією
із вагомих є світова криза. Вона зумовила скорочення обсягів
страхування, зниження попиту на послуги та закриття страхових
компаній. Проте, на нашу думку, не тільки світова криза вплинула на
такий розвиток подій, але й економічні, політичні, соціальні процеси, які
сприяли виникненню інших факторів, що обмежують розвиток страхового
ринку в Україні.
До них відносяться: незрілість страхового ринку, економічна
нестабільність держави, відсутність довіри до страховика, недосконалість
нормативно – правової бази, нестабільність національної грошової
одиниці, низький рівень доходів населення та ін. [3].
Оскільки, становлення стабільної та ефективної системи страхової
діяльності є необхідним елементом в економіці ринкового типу, то
потрібно здійснювати політику щодо мінімізації впливу перелічених вище
факторів. На нашу думку, сприяти розвитку страхового ринку в Україні
можна за рахунок: підвищення інвестиційної діяльності страховиків,
вдосконалення
законодавства,
а
зокрема
щодо
здійснення
перестрахування, за рахунок чого зменшиться відтік грошових коштів за
кордон, створення позитивного іміджу страхових компаній, що поступово
збільшить довіру до страховиків і тим самим розширить ринок
страхування, збільшення привабливості страхового ринку для інвесторів,
сприяння розвитку страхового брокерства, збільшення спектору послуг.
Отже, швидкість розвитку страхування залежить від того наскільки
ефективно будуть вирішені проблеми щодо його регулювання та
вдосконалення, а також від економічної стабільності України, оскільки як
окрема ланка фінансової системи розвиток страхування залежить від того
розвитку та функціонування фінансової системи в цілому.
1. Базилевич В.Д. Страхування: Підручник. – К:Знання 2008. – 351с.. 2. Внукова
Н.М.. Страхування: Підручник. – Х: Бурун Книга, 2006. С-376. 3. Осадець С.С.
Проблеми і перспективи розвитку страхової справи. – Фінанси України, 2009- №3.
– с.74-78.
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