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Управління фінансовою стійкістю страхової компанії: досвід України
У сучасних умовах української економіки, для якої є характерними кризові явища і часті зміни законодавства,
страхові організації відчувають цілий ряд труднощів на шляху підтримки своєї фінансової стійкості. Причому дані
процеси протікають на тлі підвищення вимог до платоспроможності страховиків. Однак значна частина
вітчизняних страхових компаній є фінансово нестійкими, що обумовлюється не стільки нестачею коштів, скільки
низьким рівнем управління ними. Такий стан справ перешкоджає подальшому розвитку страхового ринку в
Україні та чинить негативний вплив на всі галузі вітчизняної фінансової системи і заважає їй успішно
інтегруватись у європейський фінансовий простір. З метою вирішення зазначеної проблеми слід виокремити
основні групи ризиків, що впливають на фінансову стійкість страхових організацій, серед яких: страховий,
стратегічний, ринковий ризик, ризик неефективної структури капіталу, ризик зниження ліквідності страхової
компанії, податковий ризик, інвестиційний ризик, ризик операційної діяльності, ризик неефективності
організаційної структури підприємства та інформаційний ризик. Слід зазначити, що в умовах мінливого
зовнішнього середовища вплив цих ризиків лише посилюється, і тому актуальності набирає завдання мінімізації
впливу зазначених ризиків на діяльність страхових компаній. Виходячи з цього, авторами статті запропонована
чотирьохетапна стратегія управління фінансовою стійкістю страхової компанії, метою якої є ідентифікація ризиків
зниження фінансової стійкості страховика, їх якісна та кількісна оцінка, а також розробка і запровадження
відповідних заходів щодо мінімізації та усунення неприйнятних наслідків.
Ключові слова: страхування, стійкість, менеджмент, платоспроможність, ризик, Україна.
Класифікація JEL: G22, G28, G32.

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Руслана Пикус, Наталия Приказюк, Мария Балицкая
Управление финансовой устойчивостью страховой компании: опыт Украины
В современных условиях украинской экономики, для которой являются характерными кризисные явления и частые
изменения законодательства, страховые организации чувствуют целый ряд трудностей на пути поддержки своей
финансовой устойчивости. Причем данные процессы протекают на фоне повышения требований к
платежеспособности страховиков. Однако значительная часть отечественных страховых компаний являются
финансово неустойчивыми, что предопределяется не столько нехваткой средств, сколько низким уровнем
управления ими. Такое положение дел препятствует дальнейшему развитию страхового рынка в Украине и
оказывает негативное влияние на все отрасли отечественной финансовой системы и мешает ей успешно
интегрироваться в европейское финансовое пространство. С целью решения указанной проблемы следует
выделить основные группы рисков, влияющих на финансовую устойчивость страховых организаций, среди
которых: страховой, стратегический, рыночный риск, риск неэффективной структуры капитала, риск снижения
ликвидности страховой компании, налоговый риск, инвестиционный риск, риск операционной деятельности, риск
неэффективности организационной структуры предприятия и информационный риск. Следует отметить, что в
условиях изменчивой окружающей среды влияние данных рисков только усиливается, и поэтому актуальности
набирает задание минимизации влияния указанных рисков на деятельность страховых компаний. Исходя из этого,
авторами статьи предложена четырехэтапная стратегия управления финансовой устойчивостью страховой
компании, целью которой является идентификация рисков снижения финансовой устойчивости страховика, их
качественная и количественная оценка, а также разработка и внедрение соответствующих мер касательно
минимизации и устранения неприемлемых последствий.
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