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Фінансовий ринок є важливою складовою частиною економіки України. 

Основні функції фінансового ринку: мобілізаційна, пере розподільча, 

обслуговуюча, реалізаційна, активізуюча, ціноутворююча, страхова. Існує ряд 

проблем розвитку фінансового ринку України: великий вплив іноземних 

інвесторів на фінансові операції; неефективна система державного регулювання 

фінансових ринків, неефективна валютна політика, недосконала законодавча 

база та ін. Основними сегментами страхового ринку України є: страхові 

компанії, фінансові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, 

ломбарди [3]. 

Страхування є однією з найбільших сфер надання фінансових послуг на 

фінансовому ринку України. У забезпеченні соціально-економічного розвитку 

сучасної держави важливу роль відіграє страховий ринок, який є вагомою 

складовою у реалізації економічної політики. 

З огляду на публікації вчених та експертів страхового ринку можна 

зробити висновок, що основними завданнями страхового ринку є: покращити 

якість життя, забезпечити соціальний захист; зменшити рівень ризику та втрат; 

підвищити захист інтересів споживачів страхових послуг; сприяти комерційній 

діяльності та підприємництву, стабілізувати економіку; підвищити 

капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність національного 

страхового ринку, забезпечити стабільність розвитку страхового ринку та ін. [1, 

3, 4]. 

Під інституційною структурою страхового ринку слід розуміти соціально-

політичні, організаційно-економічні і правові норми, що є базою для створення, 

просування і споживання страхових послуг на основі контрактів – договорів 

страхування (інституційне середовище), а також сукупність організацій, що 

професійно займаються страховою діяльністю або її регулюванням 

(організаційна структура) [4]. 

Стан страхового ринку України за період його існування можна 

охарактеризувати як слабко розвинутий, якому притаманні пріоритети 

пропозиції над попитом, де попит формують та спонукають страховики, а 

споживачі в багатьох послугах не бачать надійного засобу захисту від 

економічних втрат. 

Страховий ринок за структурою страхових продуктів можна визначити як 

низько диференційований, з перевагою ризикових видів страхування, частка 
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якого у 2017 році склала 16,3%. Серед видів страхування, інших ніж 

страхування життя найбільшу частку становить авто страхування (майже 32%), 

страхування майна (приблизно 12%) та медичне страхування (8,8%) [2, 5]. 

Загальна кількість страхових компаній у 2017 році становила 294, у тому 

числі СК "life" – 33 компанії, СК "non-life" – 271 компанія. Кількість страхових 

компаній має тенденцію до зменшення, так за 2017 рік порівняно з 2016 роком, 

кількість компаній зменшилася на 16 страхових компаній, порівняно з 2015 

роком зменшилася на 67 страхових компаній. Але тенденції фінансових 

показників страхового ринку у 2017 році позитивні [5]. 

У порівнянні з 2016 роком у 2017 році на 8261,5 млн. грн. (на 23,5%) 

збільшився обсяг надходжень валових страхових премій. Обсяг валових 

страхових виплат/відшкодування у 2017 році у порівнянні з 2016 роком 

збільшився на 1 697,3 млн. грн. (на 22 %) [5]. 

Збільшення валових страхових премій та страхових виплат пов’язано, 

перш за все, із зростанням цін на страхові послуги та з інфляційними 

процесами. 

До проблем, які стримують розвиток страхового ринку України можна 

віднести [1, 2, 5, 7, 9]: 

 низький рівень страхового менеджменту; 

 слабкій і не достатньо прозорий фінансовий стан значної частини 

страхових компаній, низька платіжна дисципліна; 

 недостатній рівень капіталізації страхових компаній України; 

 висока вартість послуг; 

 низький рівень обслуговування у страхових компаніях; 

 низький рівень життя та ін. 

Зазначені проблеми страхового ринку підтверджують необхідність 

проведення постійного аналізу діяльності страхових компаній на ринку 

страхових послуг та визначають актуальність питань, пов’язаних із побудовою 

імітаційних моделей для дослідження доходів та витрат, фінансової діяльності 

страхової компанії. 

Результати дослідження розвитку страхового ринку як об’єкта 

моделювання, оцінки ризику страхового ринку, показують, що необхідно 

використовувати ймовірнісний підхід. Зокрема при побудові економіко- 

математичних моделей формалізації категорії «ризик» та моделей фінансових 

потоків застосовуються імітаційні моделі. Для аналізу сучасного стану 

страхового ринку у процесі формування стратегічних напрямів розвитку 

страхового ринку в Україні застосовують методи нелінійної оптимізації, теорію 

часових рядів, економетричні методи та ін. На базі нечітко-логічного підходу 

пропонується здійснити кількісну оцінку ризику страхового ринку. Методи 

цілочисельної оптимізації в межах використання бінарних змінних управління 

застосовуються при моделюванні конкурентоспроможності учасників даного 

ринку та формалізації процесу його стабілізації [2, 7, 8]. 
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Аналіз ринку інформаційних технологій показує, що сучасні технології 

імітаційного моделювання є універсальними і гнучкими методами в 

дослідженні складних економічних систем, до яких належить страхова 

компанія. 

Імітаційна модель, побудована за методом системної динаміки може 

досліджувати та аналізувати такі питання [7, 8]: 

 аналізувати головні процеси діяльності страхової компанії; 

 досліджувати динаміку розвитку страхової компанії в умовах 

невизначеності ринку; 

 проводити прогнозування та планування діяльності страхової компанії. 

Фактично імітаційні моделі є тренажерами для розробки та реалізації 

управлінських рішень завдяки ситуаційному, альтернативному підходу до 

вивчення тенденцій розвитку досліджуваного об’єкту. 

Головні процесами (блоками) імітаційної моделі можуть бути: «Поточна 

страхова діяльність», «Страхові резерви», «Страхові виплати», «Фінансові 

показники»  взаємодіють між собою [7, 8]. 

Вибір саме такого складу блоків (процесів) відповідає основній меті 

роботи страхової компанії, що займається ризиковими видами страхування – 

виконання страхових зобов’язань перед клієнтами та забезпечення фінансової 

стійкості страхової компанії. При побудові імітаційної моделі врахована 

специфіка роботи страховика, яка об'єктивно обумовлена [7, 8]: 

по-перше, самим характером страхової діяльності: обліком страхових 

платежів та страхових виплат, формування доходів та витрат, прибутку, 

страхових резервів та ін.; 

по-друге, участю страховика в декількох видах діяльності (страховій, 

фінансовій, інвестиційній), кожен з яких веде, з одного боку, до формування 

ресурсів компанії, з іншого боку  до виникнення її зобов'язань; 

по-третє, проведенням аналізу фінансової стійкості із використанням 

групи показників. 

Специфіка діяльності страхової компанії потребує визначення групи 

основних показників для аналізу фінансового стану. Кількість досліджуваних 

чинників може бути різною. Серед головних показників можна визначити 

наступні: темпи зростання страхових платежів, доходи та витрати страхової 

компанії, чистий прибуток, доходи та витрати страхових фондів, рентабельність 

страхової послуги та рентабельність продаж, власний капітал, додатковий та 

резервний капітал, нерозподілений прибуток, платоспроможність, показники 

ділової активності, коефіцієнт фінансової стійкості страхових операцій та 

страхового фонду, головні показники тестів раннього попередження та ін. [1, 2, 

7, 8, 9]. 

Імітаційна модель дає можливість своєчасно і оперативне досліджувати  

та прогнозувати фінансовий стан страхової організації, відстежувати джерела 

здійснення страхових виплат, визначати фінансовий потенціал страхової 

організації у перспективі та конкурентні позиції. 
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Конкурентна позиція пов’язана із показником конкурентоспроможності 

компанії, який оцінюється за системою таких параметрів: рівень рентабельності 

компанії (відношення чистого прибутку від операційної діяльності до 

зароблених страхових премій (експертами встановлено таку градацію 

параметру: до 10% - низький рівень, 11-15% - середній, більше 15% - високий); 

рівень спеціалізації компанії (за структурою страхового портфелю); витрати; 

відмінні властивості страхових послуг; рівень стійкості компанії, її імідж. 

Оцінка конкурентної (ринкової) позиції страхової компанії здійснюється 

за параметрами якісними та кількісними, що дозволяє врахувати сутність 

конкуренції на страховому ринку, специфіку страхової послуги та характер 

формування й управління грошовими коштами компанії. 
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