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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Платоспроможність страхової (перестрахової) ком�

панії є найважливішим показником надійності страхо�
вої організації, її фінансової стійкості і, відповідно, є
головним показником її привабливості для потенційних
клієнтів. Під час складання рейтингів страхових ком�
паній показник її платоспроможності завжди ставить�
ся на перше місце серед інших критеріїв надійності.

Поняття фінансової стійкості зазвичай пов'язують
з можливістю страхової компанії вчасно виконувати
прийняті зобов'язання за договорами страхування (пе�
рестрахування). Платоспроможність характеризує
можливість страхової компанії виконати свої зобов'я�
зання на конкретну дату.

Високий рівень платоспроможності є досить важ�
ливим для українських страховиків та перестраховиків,
оскільки він дозволить вийти на нові страхові ринки та
забезпечити новий рівень страхової культури. Сьо�
годнішні українські страховики (перестраховики) не
мають достатнього рівня капіталізації для повноцінно�
го входу на світовий страховий ринок через неузгод�
женість національного законодавства з директивами
ЄС.

Страхові (перестрахові) компанії відіграють досить
вагому роль у розвитку економіки, оскільки саме вони
забезпечують покриття збитків під час форс�мажорних
обставин. Тому дотримання високого рівня платоспро�
можності дозволить забезпечити вчасне покриття
збитків та не допустити значних фінансових втрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи та розрахунок нормативного за�

пасу маржі платоспроможності досліджують у своїх
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Я., Юлдашев Р.Т. та інші. Проте залишаються невирі�
шеними деякі питання, зокрема забезпечення достатнь�
ого рівня платоспроможності українських страховиків
та перестраховиків, впровадження в Україні нових ви�
мог до платоспроможності страхових компаній
"Solvency II" тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є визначити теоретичні переду�

мови рівня платоспроможності та способи її забезпе�
чення страховою компанією, оцінити рівень фінансової
стійкості та платоспроможності страхових компаній
відповідно до українського та європейського законодав�
ства, здійснити оцінку рейтингу страхових організацій
та розглянути впровадження "SolvencyII" на українсь�
кий та світовий страховий ринок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова стійкість страхової компанії як системи,

яка адаптується до змін зовнішнього середовища, має
дві ознаки: 1) платоспроможність, тобто можливість
розплачуватися за своїми зобов'язаннями; 2) наявність
фінансового потенціалу для розвитку, щоб відповідати
на можливі зміни зовнішніх умов.

Платоспроможність — найважливіший показник
надійності страхової компанії, її фінансової стійкості
і, отже, головний показник привабливості компанії для
потенційних клієнтів.

Фінансовим потенціалом страхової організації на�
зиваються фінансові ресурси, які знаходяться в фінан�
совому обороті і використовуються для проведення
страхових операцій і здійснення інвестиційної діяль�
ності.

Фінансовий потенціал страхової організації скла�
дається з двох основних частин — власного і залучено�
го капіталу, причому залучена частина капіталу в
значній мірі переважає над власним капіталом страхо�
вої компанії.
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Для виконання своїх зобов'язань страхова (пере�
страхова) компанія має дотримуватися певних вимог, які
забезпечать її платоспроможність. Згідно з Законом Ук�
раїни "Про внесення змін до Закону України "Про стра�
хування" (ст. 30) умовами забезпечення платоспромож�
ності страховиків є:

— наявність сплаченого статутного фонду;
— наявність гарантійного фонду страховика;
— перевищення фактичного запасу платоспромож�

ності страховика над розрахунковим нормативним за�
пасом;

— створення страхових резервів, достатніх для май�
бутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань.

Українське законодавство встановило мінімальний
розмір статутного фонду страховика, який займається
видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в
сумі, еквівалентній 1 млн евро, а страховика, який зай�
мається страхуванням життя, — 1,5 млн евро за валют�
ним обмінним курсом валюти України. Згідно з Зако�
ном України "Про внесення змін до Закону України
"Про страхування" №2774�IV від 7 липня 2005 р. (який
набрав чинності через п'ять років після вступу України
до COT), мінімальний розмір статутного фонду (гаран�
тійного депозиту) страхової компанії, що займається
ризиковими видами страхування, встановлено у розмірі
1 млн євро, а для life�компанії — 10 млн євро. Статут�
ний фонд повинен бути сплачений виключно у грошовій
формі за номінальною вартістю. Допускається сплата
грошової частки державними цінними паперами, але не
вище 25 % загального розміру статутного фонду. Для
формування статутного фонду заборонено використо�
вувати векселі у кошти страхових резервів, нематеріаль�
них активів, а також кошти, одержані в кредит, позику
та під заставу, і вносити нематеріальні активи [8].

Страхова компанія формує свій гарантійний фонд
за допомогою додаткового та резервного капіталу, а та�
кож нерозподіленого прибутку. Також за допомогою
нерозподіленого капіталу страхові (перестрахові) ком�
панії можуть створювати вільні резерви, які є часткою
власних коштів. Вільні резерви страхової компанії є до�
датковим забезпеченням її платоспроможності.

Обов'язковою умовою забезпечення платоспро�
можності страхових компаній є дотримання певного
співвідношення активів і зобов'язань або маржі платос�
проможності.

Маржа платоспроможності є гарантією виконання
зобов'язань страховика. Згідно Європейським страхо�
вим директивам страховики повинні володіти достатні�
ми коштами у формі мінімального гарантійного фонду
на початку страхової діяльності та власними коштами
для ведення бізнесу, які служать резервним запасом для
виконання зобов'язань перед страхувальниками в будь�
який момент часу.

Показник платоспроможності страховика визна�
чається як співвідношення між фактичним і норматив�
ним рівнями платоспроможності. Такий показник має
високий ступінь інтеграції, оскільки охоплює значну
кількість чинників: вартість активів; обсяг страхових
надходжень та страхових виплат; частку страхових
премій, що належать перестраховикам; власні фінансові
ресурси та загальну суму зобов'язань страховика [1].

Згідно з Законом України "Про страхування" оцін�
ка платоспроможності страхової (перестрахової) ком�
панії визначається на основі порівняння фактичного та
нормативного запасу платоспроможності.

Страхова компанія може виконати свої зобов'язання
або є платоспроможною за умови, якщо фактичний запас
платоспроможності на будь�яку дату перевищує розра�
хунковий нормативний запас платоспроможності. Якщо
ж фактичний запас платоспроможності менший за нор�
мативний, тоді до страхової компанії застосовуються певні
санкції з боку органів нагляду за страховою діяльністю.

Нормативний запас платоспроможності страхови�
ка, який здійснює види страхування інші, ніж страху�

вання життя, на будь�яку дату дорівнює більшій з виз�
начених величин, а саме:

— перша підраховується шляхом множення суми
надходжень страхових премій протягом звітного пері�
оду на 0,18 (останній місяць буде складатися з кількості
днів на дату розрахунку). При цьому сума надходжень
страхових премій зменшується на 50 % страхових
премій, що належать перестраховикам;

— друга підраховується шляхом множення суми
страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26 (останній
місяць буде складатися з кількості днів на дату розра�
хунку). При цьому сума здійснених виплат зменшується
на 50 % виплат, що компенсуються перестраховиками
згідно з укладеними договорами перестрахування [1].

Нормативний запас платоспроможності страховика,
який здійснює страхування життя, на будь�яку дату до�
рівнює величині, яка визначається шляхом множення за�
гальної величини резерву довгострокових зобов'язань
(математичного резерву) на 0,05. Загальна величина ре�
зерву довгострокових зобов'язань (математичного резер�
ву) дорівнює сумі резервів довгострокових зобов'язань
(математичних резервів), які визначаються на будь�яку
дату окремо за кожним договором страхування життя.

Фактичний запас платоспроможності (нетто�акти�
ви) розраховується у два етапи:

— на першому етапі визначається фактичний запас
платоспроможності (нетто�активи) шляхом вирахуван�
ня з вартості майна (загальної суми активів) страховика
суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань,
у тому числі страхових. Страхові зобов'язання вважають�
ся такими, що дорівнюють обсягам страхових резервів,
які страховик зобов'язаний формувати у порядку, перед�
баченому Законом України "Про страхування";

— на другому етапі отримана величина нетто�активів
коригується з урахуванням ступеня їх ліквідності [1].

Свою основну функцію — виконання зобов'язань по
страхових виплатах страхова організація реалізує за ра�
хунок спеціальних страхових резервів. Правильне фор�
мування страхових резервів поряд з іншими не менш
важливими функціями страхових організацій, такими як
інвестування страхових резервів, перестрахування, є
основою фінансової стійкості страховиків,

Страховий резерв страхової організації — це фонд,
утворений нею за рахунок отриманих страхових внесків
і призначений для виконання прийнятих на себе страхо�
вих зобов'язань в порядку і на умовах, передбачених чин�
ним законодавством укладеним договором страхування.

Від того, наскільки правильно розраховані страхові
резерви, як враховуються в них невиконані або вико�
нані не повністю зобов'язання, залежить фінансова
стійкість страхової організації, її платоспроможність,
можливість виконати зобов'язання перед страхувальни�
ками по страхових виплатах. Якщо ж страхова (пере�
страхова) компанія немає достатньої кількості страхо�
вих резервів для виплати страхового відшкодування,
вона мусить здійснити виплату за рахунок власних
коштів. Ці власні кошти і будуть становити запас пла�
тоспроможності понад ту платоспроможність, яка за�
безпечується сформованими страховими резервами.

Країнами Європейського Союзу було виділено сім
основних факторів, під впливом яких формується сис�
тема страхових резервів:

— інверсія циклу страхової організації;
— стійкість страхового портфеля;
— ризикова структура страхового портфеля;
— організаційна структура страхової організації;
— задієність страхової організації в інвестиційній

діяльності;
— рівень розвитку перестрахування на ринку;
— інфляція [7].
Якщо українські страховики (перестраховики) бу�

дуть дотримуватися цих основних факторів, вони змо�
жуть сформувати страхові резерви, які забезпечать їм
фінансову стійкість на ринку страхування та можливість
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своєчасно виконувати свої зобов'язання перед страху�
вальниками та іншими страховими (перестраховими)
компаніями.

Починаючи з 2001 року, Європейський Союз разом
зі світовими страховиками та перестраховиками розроб�
ляють нові режими та вимоги до платоспроможності
страхових компаній під назвою "Solvency II" або "Дру�
га директива платоспроможності", введення даної ди�
рективи планується з 01 січня 2014 року.

Solvency II є законодавчою програмою, яка буде ре�
алізована у всіх 27 державах�членах ЄС, в тому числі у
Великобританії. Дана програма вводить нові, узгоджені
загальноєвропейські правила регулювання страхуван�
ня. Друга директива платоспроможності замінить 13
існуючих страхових директив ЄС.

Основні цілі Solvency II полягають у наступному:
— поліпшений захист споживача: програма буде за�

безпечувати рівномірний і більш високий рівень захис�
ту страхувальника на всій території ЄС. Більш надійні
системи формування полісів дадуть більшу впевненість
в продуктах страховиків;

— модернізований нагляд: "Наглядовий процес" пе�
рейде в "акцент з контролю за дотриманням капіталу
до оцінки страховиків керівників ризиків та якості уп�
равління ризиками і систем управління;

— поглиблена інтеграція ринків ЄС: шляхом узгод�
ження наглядових режимів;

— підвищення міжнародної конкурентоспромож�
ності страхових компаній ЄС.

Solvency II є комплексною програмою нормативних
вимог до страховиків, що охоплюють дозволи, корпо�
ративне управління, наглядову звітність, громадську
оцінку та розкриття інформації і управління ризиками,
а також платоспроможності та резервування.

Програма Solvency II поділена на три компоненти,
які включають в себе:

1) потреба у капіталі включає в себе платоспро�
можність, вимоги до капіталу (SCR); мінімальні вимоги до
капіталу (MCR); SCR розраховуються або за допомогою
стандартної формули, або з дозволу регулюючих органів,
внутрішніх моделей; MCR розраховується як лінійна фун�
кція від зазначених змінних: він не може становити менше
25%, або понад 45% від SCR страховика; також гармоні�
зувати стандарти для оцінки активів і зобов'язань;

2) управління та контроль включає в себе ефективну
систему управління ризиками; власний ризик і платоспро�
можну оцінку (ORSA); наглядове виробництво і втручання;

3) розкриття включає в себе: страховики зобов'язані
публікувати докладну інформацію про ризики, що сто�
ять перед ними, достатність капіталу та управління ри�
зиками; інформація страховиків повинна бути прозора
та відкрита.

Починаючи з 2001 року, ЄС прагне ввести в дію за�
конодавство про фінансові послуги, яке складається з
чотирьох рівнів.

Рівень 1 — Первинне законодавство, яке визначає
загальні принципи, пропозиції. Рівень Solvency І, II фор�
мально запроваджується під назвою "Директива про
прийняття і здійснення діяльності зі страхування і пе�
рестрахування". Solvency II був прийнятий і опубліко�
ваний в офіційному журналі ЄС в грудні 2009 року.
Solvency II після впровадження замінить 13 існуючих у
ЄС директив зі страхування і перестрахування.

Рівень 2 — Здійснення заходів. На даному рівні про�
писуються більш детальні вимоги, яким повинні відпов�
ідати страховики.

Рівень 3 — Керівництво. Керівництво є одним з
інструментів, що використовуються для збільшення на�
глядових можливостей.

Рівень 4 — Після того, як закінчиться термін реалі�
зації програми, Європейська Комісія несе відпові�
дальність за забезпечення того, щоб держави�члени
функціонували відповідно до нового законодавства.
Якщо страхові (перестрахові) компанії відмовляться

виконувати нові постанови, комісія буде застосовувати
відповідні санкції.

Європейські страховики та перестраховики підтри�
мують проект Другої директиви, адже він уособлює
значні зміни у їхній діяльності. Дана директива є досить
важливою, оскільки страховим (перестраховим) компа�
ніям значно легше врегулювати питання платоспромож�
ності на державному рівні, ніж на рівні власної страхо�
вої компанії. Якщо будуть встановлені чітко визначені
правила та нормативи, це дозволить узгодити інтереси
страхувальників, страховиків, перестраховиків та акці�
онерів. Оцінка платоспроможності страховика є основ�
ним завдання Solvency ІІ, вона чітко відображатиме
фінансовий стан страхових та перестрахових компаній.

ВИСНОВКИ
Вивчення та аналіз страхового ринку показує, що пе�

рехід до ринкових відносин, формування досконалої си�
стеми господарювання, заснованої на різноманітних
формах власності, створюють об'єктивні умови для ак�
тивного впровадження до сфери економіки страхуван�
ня як одного з гарантів забезпечення фінансової стій�
кості господарюючих суб'єктів. За сучасних реалій,
власники самостійно повинні турбуватися про своє
стійке економічне положення, збереження матеріаль�
них об'єктів і засобів платоспроможності.

Українська система платоспроможності базується
на європейській моделі — Першій директиві платосп�
роможності, що відображається в нормах Закону "Про
страхування". Утім, вимоги доплатоспроможності
вітчизняних страховиків істотно нижчі від європейсь�
ких норм та нормативів, що пояснюється розвитком еко�
номіки й поступовим розвитком страхової справи. Ра�
зом із тим протягом останнього року відбувається вдос�
коналення чинного законодавства — відпрацьовується
нова редакція зазначеного закону, яка враховуватиме
нові вимоги та стандарти щодо платоспроможності й
передбачатиме поступовий перехід до європейського
стандарту — Другої директиви щодо платоспромож�
ності, що особливо актуально у зв'язку зі вступом Ук�
раїни до Світової організації торгівлі та прагненням до
європейської інтеграції.
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