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У статті розглянуто можливості використання страхування фінансових ризиків в Україні порівняно 
з країнами ЄС, проаналізовано тенденції змін на ринку страхування фінансових ризиків в Україні, запро-
поновано рекомендації для страхових компаній з управління розвитком страхових послуг зі страхування 
фінансових ризиків за умов економічної нестабільності.
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В статье рассмотрены возможности использования страхования финансовых рисков в Украине срав-
нительно со странами ЕС, проанализированы тенденции изменений на рынке страхования финансовых 
рисков в Украине, предложены рекомендации для страховых компаний по управлению развитием страхо-
вых услуг по страхованию финансовых рисков при условиях экономической нестабильности.
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In the article the possibility of using financial risks insurance in Ukraine in comparison with EU countries was 
considered. The trends of changes in financial risks insurance on Ukraine market were analyzed. The recommenda-
tions for insurance companies considering management of the development of insurance services for financial risk 
insurance under the conditions of economic instability were proposed.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. стан економіки україни 
з початком світової фінансової кризи кожного 
року погіршується. сальдо фінансового резуль-
тату підприємств (до оподаткування), згідно з 
даними Державної служби статистики україни, 
2014 року має від’ємний результат, а кількість 
суб’єктів ЄрДПоу за період з 1 січня 2013 р. по 
1 січня 2016 р. зменшилась на 16,4% [1]. ста-
тистична інформація свідчить про несприятливе 
середовище для розвитку бізнесу, а також висо-
кий рівень фінансових ризиків, зокрема ризиків 
неплатежу, невиконання контрагентами договір-
них зобов’язань, втрати доходів, неодержання 
очікуваних прибутків як для суб’єктів господа-
рювання так і для громадян. Гострота проблеми 

посилюється кризовим станом фінансової сис-
теми україни, що підвищує ймовірність і силу 
впливу фінансових ризиків у разі їх настання.

відомо, що страхування широко викорис-
товується у всьому світі як інструмент зни-
ження рівня ризиків. але в умовах економічної 
нестабільності діяльність страхових компаній 
зі страхування фінансових ризиків сама стає 
вразливою до несприятливих подій, зокрема 
до можливої антиселекції договорів страху-
вання у страхових портфелях страховиків, зни-
ження платоспроможного попиту страхувальни-
ків з одночасним збільшенням конкуренції між 
страховими компаніями. тому страховики, які 
здійснюють цей вид страхування під час криз, 
мають потребу у розробленні та запровадженні 
управлінських заходів, спрямованих на збере-
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ження обсягів надання страхових послуг і їх 
рентабельності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питання роз-
витку страхування фінансових ризиків в україні 
широко вивчаються науковцями. їх досліджу-
вали Д. ваніна [2], с. журавка [3], М. клапків 
[4], о. кузьменко [5], н. лисенкова [6], Г. Минкіна 
[7], о. Павлова [8], с. сєміколенова [9], о. тим-
ошенко [10]. наукові роботи зазначених авторів 
присвячені насамперед визначенню сутності 
фінансових ризиків, окремим теоретичним і 
практичним аспектам їх страхування з позицій 
підприємців і страхових компаній, напрямам удо-
сконалення регулювання цієї сфери діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. слід відзначити, що у дослі-
дженнях практично не висвітлюються проблемні 
аспекти діяльності страхових компаній зі стра-
хування фінансових ризиків та їх менеджменту 
в умовах нестабільної економічної ситуації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз умов здій-
снення страхування фінансових ризиків в укра-
їні, а також розробка практичних рекомендацій 
з управління страховиками розвитком послуг зі 
страхування фінансових ризиків під час еконо-
мічної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. визначення поняття «фінансовий 
ризик» у дослідженнях вітчизняних науковців 
настільки суперечливе, що їх результати при-
водять більше до запитань, ніж відповідей. 
з метою обґрунтування сутності фінансового 
ризику доцільно з’ясувати, пов’язаний цей 
ризик лише з операціями у фінансово-кредит-
ній сфері, фінансовими угодами, фінансовою 
діяльністю, або він характеризується втратами 
фінансових ресурсів і збитками під час будь-
якої іншої діяльності [2, с. 184; 5, с. 174]. Для 
вирішення цієї проблеми доцільно вивчити бага-
торічний європейський досвід страхування та 
дослідити умови страхування, що регулюються 
законодавством україни.

згідно з Директивою 2009/138/Єс Solvency II 
до ризиків фінансових втрат, які покриваються за 
16 класом страхування, не пов’язаним зі стра-
хуванням життя, відносять ризики безробіття, 
недостатності загальних доходів, поганої погоди, 
втрати прибутків, тривалих загальних витрат, 
непередбачуваних торгових витрат, втрати рин-
кової вартості, втрати оренди або зниження при-
бутків, інших непрямих торгових збитків, інших 
фінансових збитків, не пов’язаних із торгівлею, 
інших форм фінансових збитків [11, додаток і].

характеристика та класифікаційні ознаки 
видів добровільного страхування, затверджені 
розпорядженням Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг україни від 9 

липня 2010 р. № 565, [12] визначають страху-
вання фінансових ризиків як вид страхування, за 
яким предметом договору страхування є майнові 
інтереси, що не суперечать закону, пов’язані зі 
збитками під час здійснення господарської діяль-
ності. цей вид страхування, згідно з вищезазначе-
ним нормативним документом, може покривати 
збиток внаслідок перерви в господарській діяль-
ності, порушення договірних зобов’язань (неви-
конання або неналежне виконання контрагентом 
договірних зобов’язань перед страхувальником), 
припинення права власності на майно, немож-
ливості здійснення подорожі (поїздки) з причин, 
визначених у правилах та договорі страхування, 
непередбачених фінансових витрат (за винятком 
судових витрат та збитків, пов’язаних з втратою 
багажу під час поїздки) та фінансових збитків, 
пов’язаних із ризиками здійснення операцій з 
використанням платіжних карток [12].

таким чином, в українській і європейській 
практиці страхування до фінансових ризиків 
належать ризики діяльності фізичних і юри-
дичних осіб, що пов’язані як з фінансовими 
операціями, так і з можливим недоотриманням 
загальних доходів чи прибутку, а також неочіку-
ваними витратами. При цьому кредитні ризики, 
ризики порук та судових витрат, які також за сут-
ністю можна віднести до фінансових, виділені в 
окремі види (класи) страхування.

Порівняння характеристики та класифі-
каційних ознак видів добровільного страху-
вання [12] з класифікацією ризиків Директиви 
2009/138/Єс Solvency II дає змогу виокремити 
такі суперечності.

1) Європейська класифікація до страху-
вання фінансових ризиків відносить ризики 
непрямих збитків. відомо, що з точки зору 
практики страхування страховому відшкоду-
ванню підлягають перш за все прямі втрати, а 
непрямі збитки покриваються лише у разі, якщо 
це передбачено умовами договору страхування 
[13]. у національній практиці непрямі збитки, що 
виникли внаслідок настання страхових подій, 
відшкодовуються також і за іншими видами 
страхування, наприклад, за страхуванням від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ [12].

2) згідно із законодавством україни страху-
вання інвестицій виділено в окремий вид, але 
в країнах Єс ризики, пов’язані з інвестиціями, 
страхуються як фінансові.

3) страхові компанії україни, на відміну від 
європейських страховиків, мають обмежені мож-
ливості щодо страхування фінансових ризиків, 
зокрема вони не можуть приймати на страху-
вання ризики безробіття, недостатності доходу, 
втрати прибутку, втрати ринкової вартості.

незважаючи на зазначені вище проблеми, 
за статистичною інформацією національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг [14], добро-
вільне страхування фінансових ризиків у струк-
турі страхового ринку україни займає доволі 
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значну частку – у середньому 14% страхових 
платежів та 18% страхових виплат протягом 
2009–2015 рр. з більш ніж 60 видів добровіль-
ного та обов’язкового страхування, не страху-
вання життя [13]. слід відзначити, що частка 
страхування інвестицій на страховому ринку 
україни практично дорівнює нулю. це свідчить 
про доцільність об’єднання страхування інвес-
тицій зі страхуванням фінансових ризиків, як 
прийнято у європейському законодавстві.

Для вирішення завдань дослідження про-
аналізуємо тенденції здійснення страхування 
фінансових ризиків протягом кризового періоду 
на основі консолідованих звітних даних страхо-
вого ринку україни [14]. на рис. 1–5 представ-
лена динаміка страхових платежів, страхових 
виплат і їх структури, кількості укладених дого-
ворів страхування, врегульованих страхових 
випадків, середніх тарифів та збитковості стра-
хових сум, середніх та максимальних розмірів 
страхових сум і страхових виплат.

страхові платежі та укладені договори стра-
хування зі страхування фінансових ризиків про-
тягом 2009–2015 рр. (рис. 1) мають тенденцію 
до зростання, на відміну від кількості страхових 
випадків та обсягів страхових виплат.

Порівняння динаміки змін середнього стра-
хового тарифу (валових страхових платежів, 
поділених на загальний обсяг відповідальності) 
з показником збитковості страхових сум (страхо-
вих виплат, поділених на загальний обсяг відпо-
відальності), представлене на рис. 2, дає змогу 
візуалізувати дисбаланс між рівнем зобов’язань 
сторін за договорами страхування: страхуваль-
ників – зі сплати страхових платежів, а страхо-
виків – зі виплати відшкодувань, а саме значне 
завищення тарифних ставок.

Графічний аналіз факторів зміни обсягів вало-
вих страхових платежів (кількості договорів, стра-
хового тарифу та середньої страхової суми) на 
рис. 1–4 показує, що основною причиною зрос-
тання внесків зі страхування фінансових ризиків 
протягом досліджуваного періоду є збільшення 
кількості укладених договорів. слід відзначити 
тенденцію до зростання кількості договорів і 
надходжень платежів від фізичних осіб-страху-
вальників. скорочення платежів від перестра-
хувальників (рис. 2) у 2012 р. було тимчасовим: 
протягом 2013–2015 рр. їх розміри поступово від-
новились до величини 2009–2010 рр.

на рис. 1, 4, 5 можна побачити тенденцію до 
скорочення страхових виплат за рахунок зни-
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Рис. 1. Динаміка страхових платежів, виплат,кількості договорів та страхових 
випадків за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні

Рис. 2. Динаміка середнього страхового тарифу та збитковості страхових сум  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні
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ження середньої страхової виплати та змен-
шення страхових виплат перестрахувальникам. 
загалом нестабільні розміри і структура виплат 
(рис. 1, 5), а також значний розкид страхових 
сум і страхових виплат між середньою і макси-
мальною (рис. 4) свідчать про високий страхо-
вий (технічний) ризик діяльності зі страхування 
фінансових ризиків [15, с. 11]. слід також від-
значити існування проблеми заборгованості 

страхових компаній за страховими виплатами 
(рис. 5).

аналіз операцій з перестрахування за стра-
хуванням фінансових ризиків представлений на 
рис. 6–7.

розміри страхових платежів, переданих у 
перестрахування, нестабільні за досліджуваний 
період (рис. 6). у середньому їх частка дорів-
нювала 49%. Динаміка структури платежів, що 

 Рис. 4. Динаміка середніх і максимальних страхових сум та страхових виплат  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні

Рис. 3. Динаміка структури страхових платежів за добровільним страхуванням 
фінансових ризиків в Україні

1107,7
1317,1

664,2 149,2 832,5
1410,3 1346,3

1363,7
1558,6 2116,2

1940,7

2812,3 2686,5
2056,5

17,0 18,6 76,2 173,2 212,8 243,1 195,8

70,5%
59,4%

66,7%

93,5% 95,6% 96,6%
99,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Страхові платежі від фізичних осіб, млн. грн. 
Страхові платежі від юридичних осіб (крім перестрахувальників), млн. грн. 
Страхові платежі від перестрахувальників, млн. грн. 
Частка договорів страхування, укладених з фізичними особами

879,4

1167,2
1031,9

606,6

112,8
47,1

862,1

491,4

1107,7

535,2

272,3

568,9

245,5
45,2

1 112,5 1 344,6 719,9 398,9 148,3 34,7 304,0

11 713,3
17 402,8 18 248,9

22 839,6 23 839,1

43 592,1

65 348,9

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

мл
н.

 г
рн

.

ти
с.

 г
рн

.

Средня страхова виплата на один страховий випадок, тис. грн. 
Средня страхова сума на один договір страхування, тис. грн.
Максимальна виплата за одним страховим випадком, млн. грн.



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

307307Гроші, фінанси і кредит

передаються у перестрахування, свідчить про 
відносно невеликий обсяг операцій з нерези-
дентами і їх поступове збільшення.

загалом обсяги операцій з перестраху-
вання, які представлені на рис. 6–7, показують 
значні коливання та нестабільність. частка 
виплат перестраховиків у страхових виплатах 
(рис. 7) змінюється сильніше, ніж частка пре-
мії, що передається у перестрахування (рис. 6). 
якщо проаналізувати ефективність перестра-
хування (відношення частки виплат, компен-
сованих перестраховиками, до страхових пре-
мій, сплачених перестраховикам) за період  
2009–2015 рр., то можна побачити, що вона 
вища з нерезидентами, ніж на внутрішньому 
ринку, майже у 4 рази. загальну ефективність 
перестрахування можна також оцінити за показ-
ником рівня чистих виплат (відношення страхо-

вих виплат за вирахуванням частки, компенсо-
ваної перестраховиками, до страхових платежів 
за вирахуванням частки, сплаченої перестрахо-
викам), представленим на рис. 8.

значна розбіжність між рівнем виплат і рів-
нем чистих виплат у 2009–2010 рр. (рис. 8) 
свідчить про збитковість операцій з перестраху-
вання перш за все за рахунок неефективності 
внутрішнього перестрахування.

Динаміка показника рівня виплат (рис. 8) дає 
змогу проаналізувати адекватність страхових 
тарифів. Для цього рівень виплат порівнюється 
з нормою виплат, яка обчислюється як 100% 
мінус норматив витрат на ведення справи. слід 
зазначити, що норматив витрат на страховому 
ринку україни встановлюється переважно в 
межах 20–40% страхових внесків, тобто норма 
виплат дорівнює 60–80%. рівень виплат, який 

Рис. 5. Динаміка структури страхових виплат за добровільним страхуванням 
фінансових ризиків в Україні

Рис. 6. Динаміка частки страхових платежів, які передаються у перестрахування, 
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні
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набагато нижче норми у 2011–2014 рр., свідчить 
про те, що страхові тарифи за страхуванням 
фінансових ризиків у цей період було завищено. 
Можна допустити, що основною причиною 
такого стану справ був високий рівень невизна-
ченості у здійсненні цього виду страхування, 
який ретроспективно спостерігається на рис. 1, 
4, 5, 7. крім того, завищення тарифів могло бути 
викликане використанням страхувальниками 
цього виду страхування для «оптимізації опо-
даткування, вивозу капіталу за кордон» [9, с. 93] 
та інших «фінансових схем» [3, с. 24].

Підтвердження чи спростування цих при-
пущень є завданням державного наглядового 
органу, а виявлені за результатами аналізу кон-
солідованих звітних даних проблеми зі страху-
вання фінансових ризиків можуть бути вирішені 
через державне регулювання. незважаючи 
на те, що згідно із законодавством україни не 
допускається «будь-яке централізоване регу-
лювання (уніфікація, обмеження, обов’язковість 
тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) 
і страхових сум (страхового відшкодування), 
умов укладання страхових договорів, взаємовід-

Рис. 7. Динаміка частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками,  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні

Рис. 8. Динаміка показників рівня виплат та рівня чистих виплат  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні
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носин страховика і страхувальника» [13], дер-
жава може впливати на цінову (тарифну) полі-
тику страховиків і умови страхування, зокрема, 
через гармонізацію національного законодав-
ства з Директивами Єс, гарантуючи «ефектив-
ний розвиток страхових послуг та захист інтер-
есів страхувальників» [13].

а страхові компанії, що здійснюють стра-
хування фінансових ризиків під час економіч-
ної нестабільності, зацікавлені в економічних 
результатах страхових операцій та збільшенні 
обсягів страхування. аналіз статистичної інфор-
мації страхового ринку україни дає змогу сфор-
мулювати рекомендації страховим компаніям з 
менеджменту страхових послуг.

як було встановлено, страховики, здійсню-
ючи страхування фінансових ризиків в умовах 
кризи, наражаються на високий рівень техніч-
ного ризику страхової діяльності. його зниження 
може бути досягнуто за рахунок таких заходів:

1) більш обережне прийняття ризиків на 
страхування, зміна підходів до андерайтингу на 
більш детальну оцінку ризиків з метою недопу-
щення антиселекції у страховому портфелі;

2) збалансування обсягів відповідальності у 
страховому портфелі шляхом непропорційного 
перестрахування, а також обмеження страхо-
вих сум, що приймаються на страхування;

3) зниження виплат за подіями, які мають 
суб’єктивний характер, через встановлення 
франшиз і виключень зі страхових випадків;

4) формування страхових резервів коливань 
збитковості та катастроф.

окрему увагу під час управління розвитком 
страхових послуг страхові компанії мають при-
діляти умовам договорів страхування. через те, 
що середній страховий тариф за страхуванням 
фінансових ризиків завищено, можна було б 
рекомендувати страховикам прагнути дотриму-
ватися врівноваженості інтересів сторін страхо-
вих відносин під час існування «протилежності 
цілей страховиків і страхувальників» [9, с. 94]. 
це буде підвищувати рівень довіри до страхових 
компаній і збільшувати попит на страхування.

Довіра до страховиків залежить перш за все 
від своєчасних і об’єктивних страхових виплат, 
які здійснюються за договорами страхування, 
тому скорочення строків врегулювання страхо-
вих претензій буде позитивно впливати на задо-
воленість клієнтів. крім того, страхувальники 
мають бути чітко проінформовані щодо умов 
страхування. нерозуміння особливостей стра-
хових послуг навіть у разі правомірних дій стра-
хової компанії може привести до негативного 
ставлення споживачів.

Для більш ефективного просування страхо-
вих продуктів в умовах кризи доцільно засто-
совувати заходи, які запропонував о. хмелев-
ський [16, с. 108]: пропозиція комбінованих 
послуг, приєднання додаткових послуг, урізно-

манітнення скидок і бонусів, розвиток нестан-
дартних та нових продуктів. Можна навести 
такий приклад нестандартного продукту, як 
мікрострахування від фінансових збитків, 
пов’язаних з використанням платіжних карток. 
загалом мікрострахування використовується 
для захисту майнових інтересів фізичних осіб з 
низькими доходами, тому рентабельність таких 
продуктів є низькою [17, с. 24–25]. Проте через 
мікрострахування страхові компанії в умовах 
кризи можуть здійснювати популяризацію стра-
хових послуг та підвищувати довіру споживачів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. у ході 
дослідження було з’ясовано, що фінансовими 
ризиками слід вважати ризики діяльності фізич-
них і юридичних осіб, що пов’язані як з мож-
ливими збитками за фінансовими операціями, 
так і з можливим недоотриманням загальних 
доходів, прибутку чи неочікуваними витратами. 
Фінансові ризики можуть підлягати страхуванню 
за декількома видами страхування, але норма-
тивно-правові акти україни обмежують можли-
вості страхових компаній у цьому страхуванні 
порівняно із законодавством Єс.

збільшення обсягів страхування фінансо-
вих ризиків під час кризи в україні підтверджує 
наявність попиту на ці послуги. аналіз консолі-
дованих звітних даних страховиків україни дав 
змогу виявити тенденцію до зростання страхо-
вих платежів та кількості договорів страхування, 
завищення страхових тарифів, високу частку і 
неефективність перестрахування у перестрахо-
виків-резидентів, нестабільність розмірів і струк-
тури страхових виплат, існування заборгованості 
страхових компаній за страховими виплатами.

з метою розвитку страхування фінансо-
вих ризиків під час економічної нестабільності 
з урахуванням виявлених проблем для стра-
хових компаній було запропоновано заходи з 
управління страховими послугами, які можна 
об’єднати за такими напрямами:

1) зниження рівня технічного ризику страхо-
вої діяльності;

2) дотримання рівності інтересів сторін стра-
хових відносин;

3) розширення спектру послуг та підвищення 
якості їх надання.

слід погодитись з Д. ваніною в тому, що 
управління фінансовими ризиками є однією з 
найменш досліджених сфер [2, с. 184]. це твер-
дження можна віднести і до страхування фінан-
сових ризиків. враховуючи високу потребу спо-
живачів у цьому виді страхових послуг, доцільно 
спрямовувати наукові дослідження на ґрун-
товне вивчення світового досвіду зі страхування 
фінансових ризиків та його державного регулю-
вання з метою розробки практичних рекомен-
дацій для суб’єктів страхових відносин і регуля-
торних органів.
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