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ВСТУП
З ростом масштабів суспільно�економічних потреб

і процесів глобалізації, соціально�економічне значення
страхування невпинно зростає в економіках всіх країн
світу. Україна в цьому плані має досить невеликий досвід
через вади перехідної економіки. На сьогоднішній день
не можливо собі уявити ринкову економіку без ризику.
З ним пов'язана практично будь�яка економічна
діяльність. Тому існує велика потреба обрахувати,
спрогнозувати і по можливості мінімізувати ризик.
Страхування — це одна з галузей економіки, котра по�
стійно підвергається ризикам банкрутства. Саме це є
однією з найголовніших проблем — обчислення ймові�
рності банкрутства страхових компаній.

"Зелена карта" (green card) — назва однойменної
системи міжнародних договорів і страхового свідоцтва
про страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів, які виїжджають до країн членів
цієї системи. Вона дістала назву від кольору і форми
полісу. Заснована в 1949 році. Нині членами Міжнарод�
ної системи "Зеленої карти" є понад 40 країн Європи,
Азії і Африки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Одна з головних проблем на сьогоднішній для акту�

арного аналізу українського страхового ринку є
відсутність великої статистичної бази, яка необхідна при
будь�якому економетричному моделюванні. Цю пробле�
му можна вирішити за допомогою підбору правильного
ймоврнісного розподілу для стохастичних величин стра�
хового портфеля. Побудовані прогнози, таким чином,
можна використовувати як вхідну інформацію для ак�
туарних моделей.
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Дана стаття присвячена дослідженню і розробці актуарних моделей управлінням страховими порт.

фелемя на прикладі управління страховим портфелем "Зелена карта". Новизна полягяє у використанні
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mathematical models in order to describe the accidental process of managing the "Green Card" insurance

portfolio" including the reinsurance. This portfolio influences the global process of the insurance capital movement
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Програма перестрахування "Зеленої картки" прово�
диться шляхом розбиття страхових збитків на певні аг�
реговані шари (леєри). Певні шари потребують обов'яз�
кового перестрахування, а інші перестраховуються за
рішенням перестрахувальників. У даній статті досліджу�
ються умови обов'язкового перестрахування.

Обов'язкові програми перестрахування проводять�
ся українськими страховиками у відповідності з вимо�
гами Бюро системи "Зелена картка" для членів системи,
які підлягають моніторингу з початку реалізації влас�
них "Зелених карток" з 1 червня 1998 року.

У страхових компаніях — учасниках ринку украї�
нської "Зеленої картки" — триває обговорення умов до�
говору обов'язкового перестрахування, які багато стра�
ховиків "м'яко кажучи" не схвалюють, хоча мимоволі по�
годжуються з аргументацією перестраховиків і пере�
страхувального брокера.

Всі обов'язкові програми перестрахування "Зеленої
картки"реалізовувалися через іноземних брокерів —
Sedgwick, Harrison & Dixon, Benfield. Програми 2002—
2005 років передбачали перестрахування ексцеденту
збитків понад $100 000, 2006 — понад 100 000 євро, 2007
— понад 150 000 євро, програма 2008 року — понад 200
000 євро.

Вагомий вклад у дослідження теоретико�методоло�
гічних та організаційно�правових основ страхової діяль�
ності зробили такі вчені, як В.Д. Базидевич [1], К.С. Бази�
левич [1], Р.В. Пікус [1; 10], А.О. Старостіна [1], О.Ф. Фі�
лонюк [1], О.І. Черняк [1; 14; 15], А.Б. Камінський [9],
В.В. Шпирко [1], Н.Н. Внукова [3], К.Г. Воблий [4], О.О. Га�
манкова [5], О.А. Гвозденко [6], О.Д. Заруба [8], С.С. Оса�
дець [12], Л.І. Рейтман [11], О.О. Слісаренко [7], В.В. Ша�
хов [13] та ін.
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У зв'язку з розвитком страхового ринку України,
виникає необхідність побудови нових практичних ме�
тодів оцінки страхових портфелів, зокрема портфеля
"Зелена карта".

В Україні, на відміну від европейських страхових
компаній, поки що не існує ефективних методів управл�
іння портфелем "Зелена карта".

Актуальність обраної теми зумовлена процесом ста�
новлення української економіки і фінансового та стра�
хового ринків зокрема, процесом міжнародної та еко�
номічної інтеграції України, вступ до СОТ, європейсь�
кої та світової інтеграції.

Наукова проблема роботи полягає у пошуку та фор�
муванні економіко�математичного апарату для аналізу
ринку страхових послуг України.

Мета дослідження — якісне і кількісне збагачення
економіко�математичного апарату українського ринку
страхових послуг для оцінювання виплат страхових ко�
маній.

РЕЗУЛЬТАТИ
МДП — мінімальна депозитна премія — премія, яка

виплачується перестраховикам у поточному (календар�
ному) періоді програми перестрахування.

У відповідності з умовами договорів перестраху�
вання, перестраховики сплачують за кожний збиток
понад зазначений ліміт, що виник по страхових ри�
зиках, відповідальність страховиків за якими наста�
ла протягом дії перестрахувальної програми. Зви�
чайно, сплачується та частина збитку, яка перевищує
ліміт.

 З огляду на те, що за програмами 2002—2005 років
перестраховики одержали $2 060,287 тис., а виплатили
$134,3 тис., то рентабельність такої програми для пере�
страховиків складає 93,5% — чи не забагато?

Таким чином, перестрахувальні програми 2002—
2005 років для українських страховиків були неефек�
тивними і призвели до збитку у розмірі $1 931,987
тис.

Можна впевнено стверджувати, що рівень збитко�
вості по подіях полісів, реалізованих у 2007 році, досяг�
не 45%, а у 2008 — 49%. Відповідно збільшиться і
кількість страхових випадків, і їх частота. Тому серед�
ня виплата, якщо і перевищить ̂ 3 000, то незначно. Тоб�
то, знову ж таки, більш ніж у 99% страхових випадків
збиток не перевищить ˆ150 тисяч.

Але перестраховики і їхні представники перекону�
ють наших страховиків у тому, що в ці частки відсотка
можуть потрапити збитки і в ̂ 1 000 000, і в ̂ 10 мільйонів,
і навіть більше, а якщо за 6 років страхування їх не було,
то це, навпаки, свідчить, що таке незабаром може ста�
тися і, скоріше за все, потрапить до поточної перестра�
хувальної програми.

Якщо в програмах 2002—2005 років ризики понад
$100 000 коштували українським страховикам 3,8% от�
риманої премії, (ˆ500,5 тис. на рік), то вже у 2007 році
— 10,17% (ˆ1 561 тисяч) за ризики понад ˆ100 000. Тоб�
то премія перестраховиків збільшилася у 3 рази, а відпо�
відальність — залишилася такою ж.

Різке зростання перестрахувальної премії мало
б занепокоїти страховиків, змусити їх вдатися до
певних дій, наприклад, порушити питання перед
Бюро "Зеленої картки" про зміну системи гаранту�
вання, адже цю ж суму можна було б перерахувати
на гарантійний депозит. Але ні — вони зайняли уго�
довську позицію: навіщо їм зайва турбота, це ж тре�
ба кудись звертатися, формувати систему аргумен�
тації, проводити найдокладніший аналіз. Легше пла�
тити, адже 10,17% — це не так багато. І почали пла�
тити, не зумівши спрогнозувати, до чого це може
призвести.

По суті, ситуація, в якій опинилися українські
страховики, досить проста. Західні страховики,
відчувши можливість виплати великих відшкодувань,

взялися накопичувати страхові резерви, формувати
збільшені резерви збитків і, якщо є можливість "стяг�
нути" з українських страховиків декілька мільйонів
євро, то чому б і ні: вони ж самі покірно їх віддають.
Тим більше, що українські страховики і не розпочи�
нають жодних дій для захисту своїх інтересів. Більше
того, навіть не цікавляться, яким чином ці проблеми
зачіпають український страховий ринок. Адже, хоч
і події, по яких виплачуються відшкодування, відбу�
ваються за кордоном, але українська "Зелена карт�
ка" — це частина українського страхового ринку, а
не закордонного.

Така позиція українських страховиків була зно�
ву у 2007 році, коли за ризики по можливих збитках
вже понад ˆ150 000 перестраховики запросили не 10,
а 20,56% премії, рівно удвічі більше, ніж у 2005 році.
Тобто треба було платити премій не 1,5 мільйони, а
3.

Таким чином, за два роки перестрахувальна премія
зросла більш ніж у 6 разів (з ̂ 500 тисяч до ̂ 3 122 тисяч),
а ризики перестраховиків по одній події зменшилися у
півтора рази.

При зменшенні імовірності ризику перестраховиків
в річних програмах перестрахування ціна 1% ризику в
перестрахувальній премії зросла в програмі 2007 року
порівняно з програмою 2008 року більш, ніж у 18 разів
(1 737%), а відсоток перестрахувальної премії в за�
гальній премії страховика за 1% ризику — більш, ніж у
14 разів (1 308%). При цьому видно, що за абсолютного
зниження перестрахувальної премії в програмі 2004
року у порівнянні з програмою 2008 року, ціна 1% ри�
зику зросла на 53%, а відсотка перестрахувальної премії
— на 43,5%.

Моделювання процесу страхових виплат можна
проводити використовуючи різні ймовірносні розподі�
ли.

У європейській практиці найчастіше використову�
ють такі основні розподіли:

— нормальний розподіл  
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Теорема Пікарда�Балкема�де Хаана.
Велику кількость різних розподілів страхових вип�

лат можна оцінити зверху за допомогою Згенеровано�
го Розподілу Паретто (GPD).

Особливе значення ця теорема має при моделюванні
страхування відповідальності автовласників.
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Результати застосування GPD�розподілу:
1) всі страхові випадки, збитки по яких не переви�

щують ˆ69 065, складають 95% всіх збитків понад ˆ10
000;

2) всі страхові випадки, збитки по яких не пере�
вищують ˆ100 000, складають 97,27% всіх збитків
понад ˆ10 000;

3) всі страхові випадки, збитки по яких не переви�
щують ̂ 150 000, складають 98,5% всіх збитків понад ̂ 10
000;

4) всі страхові випадки, збитки по яких не пере�
вищують ˆ200 000, складають 99,04% всіх збитків
понад ˆ10 000;

5) всі страхові випадки, збитки по яких не переви�
щують ˆ250 000, складають 99,32% всіх збитків понад
ˆ10 000;

6) всі страхові випадки, збитки по яких не пере�
вищують ˆ300 000, складають 99,48% всіх збитків
понад ˆ10 000;

7) всі страхові випадки, збитки по яких не переви�
щують ̂ 500 000, складають 99,8% всіх збитків понад ̂ 10
000;

8) всі страхові випадки, збитки по яких не пере�
вищують ˆ900 000, складають 99,999% всіх збитків
понад ˆ10 000.

ВИСНОВКИ
Страховий сектор економіки України є поки що сла�

борозвинутим і потребує, насамперед, потужного еко�
номіко�математичного апарату для досягнення високо�
го рівня розвитку. Існує реальна потреба у подальшому
дослідженні актуарної математики шляхом як адаптації
вже існуючих, так створення власних нових економіч�
них моделей.

Слабкий розвиток страхування на Україні пояс�
нюється ще й низьким рівнем доходів населення і неза�
цікавленістю них у витрачанні грошей на страхування,
окрім деяких випадків.

Необхідно створювати і вдосконалювати актуарний
апарат для підвищення конкурентоспроможності Украї�
нського страхового ринку.

Розглянута модель використання розподілів Парет�
то допоможе у розв'язанні проблем при оформленні
перестрахових угод.

Це дослідження може слугувати гарним підгрунтям
для подальшого вдосконалення і пошуку нових актуар�
них моделей.
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