
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
сИ

, г
ро

ш
о

вИ
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

И
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2012 201

журавка о. с.

кандидат економічних наук

суми

У сучасних умовах ринку України важливу роль в 
стабільності страхової компанії відіграє страхо-
вий портфель. Розуміння, забезпечення збалан-

сованості страхового портфеля, стає особливо актуаль-
ним. Страховий портфель являє собою основу, на якій 
базується вся діяльність страховика і яка визначає фі-
нансову стійкість страхової компанії в цілому.

Дослідженню сутності поняття страхового портфеля 
та управлінню ним як у вітчизняній, так і зарубіжній літе-
ратурі приділено недостатньо уваги, незважаючи на його 
важливість у забезпеченні фінансової надійно сті страхової 
організації. Вагомий внесок у дослідження проблематики 
формування та управління страхового портфеля вне-
сли вітчизняні вчені: В. Д. Базилевич, О. І. Барановський,  
Н. М. Внукова, К. Г. Воблий, О. Д. Вовчак, О. О. Гаман-
кова, О. В. Мурашко, С. С. Осадець, Л. О. Позднякова,  
Я. П. Шумелда, а також зарубіжні – Т. Є. Гварліані, С. Л. Єфі - 
мов, Є. В. Коломін, В. К. Коньшин, Л. О. Орланюк-
Малицька, В. К. Райхер, Л. І. Рейтман, К. Є. Турбіна, В. В. Ша-
хов, Р. Т. Юлдашев, Л. О. Юрченко, Н. М. Яшина.

Необхідно наголосити, що вітчизняна економіч-
на думка з питань страхування, в основному, розглядає 
сутність страхового портфеля лише через призму чин-
ників, що впливають на фінансову надійність страхо-
вика. Окремого системного дослідження управління 
страховим портфелем в сучасних умовах немає. Крім 
того, теорія страхового портфеля відстає від практики. 
Ґрунтовний зарубіжний досвід управління страховим 
портфелем не може бути використаним в повній мірі. 
Це пов’язано, перш за все, із особливостями законодав-
чого регулювання, відсутністю висококваліфікованих 
кадрів, які б могли пристосувати його до умов вітчизня-
ної страхової справи, різними умовами господарювання 
страхових організацій.

Метою статті є розкрити основні теоретичні за-
сади формування та управління страховим портфелем з 
метою досягнення його збалансованості а також забез-
печення фінансової надійності страхової компанії.

У страховій науці є різні підходи до визначення 
категорії «страховий портфель». Так, одні дослідники 
характеризують дану категорію досить звужено, зводячи 
розуміння страхового  портфеля до кількості застрахова-
них об'єктів або діючих договорів страхування на даній 
території або в певній страховій компанії. Інші дослідни-
ки в поняття страхового портфеля вкладають більш ши-
рокий зміст. Слід відзначити визначення, яке надала Н. 
М. Яшина: «страховий портфель – це вартість страхових 
ризиків, прийнятих на страхування з набором певних фі-
нансових інструментів, які забезпечують фінансову стій-

кість страхової організації, на принципах еквівалент-
ності, збалансованості та ефективності» [7]. Виходячи з 
критико-аналітичного огляду наукової літератури з даної 
проблематики пропонуємо наступне визначення цього 
поняття: «страховий портфель – це обсяг прийнятих на 
страхування ризиків і вартісних зобов'язань страховика 
по сформованій сукупності договорів».

Сутність страхового  портфеля проявляється че-
рез його функції, серед яких дослідники виділяють такі: 
функція відбору страхових послуг, функція диверсифі-
кації страхового  портфеля, ревізійна функція, функція 
формування.

Функція відбору страхових послуг проявляється 
через право страховика обирати такий тип страхового  
портфеля, який би забезпечував певну якість і асорти-
мент страхових послуг, що пропонуються страховиком 
відповідно до потреб страхувальників. Функцію ха-
рактеризує показник величини страхового портфеля. 
Цей показник може виражати як число застрахованих 
об'єктів, так і обсяг страхової відповідальності, що при-
ймається страховиком. 

Функція диверсифікації страхового  портфе
ля зводиться до структурного формування портфеля. 
Структура страхового портфеля визначається співвід-
ношенням між формами (форма здійснення страхуван-
ня може бути обов'язкова чи добровільна, індивідуальна 
або колективна) і системою видів страхових продуктів. 

Ревізійна функція включає в себе перегляд існую-
чого портфеля, який полягає у порівнянні ефективнос-
ті діючого портфеля із запланованою прибутковістю та 
рівнем ризику, виробленні рекомендацій та пропозицій. 

Функція формування – це заключна функція з 
фор мування «нового» портфеля страхування, його при-
бутковості і ризику, з урахуванням ротації попередньо-
го «старого» портфеля. 

В останній час велика увага з боку страхових компа-
ній приділяється процесу формування страхових 
портфелів. Страховий портфель слугує індикато-

ром якості страхових зобов’язань. У свою чергу, обсяг 
страхових зобов’язань свідчить про майбутній фінансо-
вий стан та динаміку розвитку страхової компанії. 

Величина та структура страхового портфеля харак-
теризують цілі та завдання страхової компанії на ринку, 
перелік страхових послуг, які ними надаються. Звичай-
но, будь - яка страхова компанія намагається певним 
чином впливати на величину та структуру страхового 
портфеля з метою отримання бажаних якісних показни-
ків своєї діяльності, втілених в кінцевому результаті – у 
прибутку. Для вітчизняних страховиків такі зусилля є 
поодинокими в залежності від ситуації, що складається 
на страховому ринку. Що ж стосується їхніх зарубіжних 
колег, то для них управління страховим портфелем дав-
но набуло постійного та цілеспрямованого характеру, 
перетворившись у систематичну діяльність.
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Головна мета формування страхового портфеля 
полягає у досягненні оптимального поєднання між ри-
зиком і доходом для страховика. Будь-який страховий 
портфель можна охарактеризувати за допомогою таких 
основних показників як величина ризику та норма до-
ходу або прибутковість. 

Ризик страхового портфеля – це ймовірність на-
стання страхових подій, за яких страховик може понести 
збитки, спричинені формуванням певної величини та 
структури даного портфеля, а також певним переліком 
страхових послуг, що надаються страховиком на ринку.

Другою характеристикою кожного портфеля є 
його прибутковість або норма прибутку. Прибуток мож-
на розрахувати як різницю між доходами, отриманими 
від страхової діяльності, та відповідними витратами 
страховика, склад яких визначений чинним законодав-
ством України. У свою чергу, враховується норма при-
бутковості від кожного виду страхування, її розрахову-
ють як відношення прибутку від конкретного виду стра-
хування, до витрат, пов’язаних з реалізацією страхових 
послуг з даного виду страхування. Норма прибутку є 
одним з основних критеріїв яким керуються страховики 
під час прийняття рішення щодо здійснення того чи ін-
шого виду страхування. Цей показник обов’язково вра-
ховується як на стадії створення страхової компанії, так 
і в процесі її поточної діяльності та розвитку у майбут-
ньому. Величина норми прибутку залежить від багатьох 
чинників. Можна виділити, як внутрішні, так і зовнішні.

До внутрішніх основних чинників можна віднести 
рівень збитковості страхової суми, що склався за даним 
видом страхування, зменшення витрат на ведення спра-
ви за рахунок економного витрачання грошових коштів, 
величину власного утримання з даного виду страхуван-
ня при здійсненні перестрахувальних операцій, тощо. 

До зовнішніх чинників можна віднести ситуацію, 
що склалася на страховому ринку в сегменті даного 
виду страхування, величину платоспроможного по-
питу з боку потенційних страхувальників, тощо. Весь 
спектр цих чинників в кожний момент часу певним чи-
ном впливає на норму прибутку, причому як в сторону 
збільшення, так і в сторону зменшення.

Страховий портфель страховика – це систематизо-
вана сукупність страхових ризиків, які прийняті 
страховиком на страхування. Залежно від ступе-

ня ризику можна виділити такі типи страхового портфе-
ля: агресивний, консервативний, диверсифікований. 

Кожен з цих трьох типів портфеля можна охарак-
теризувати за допомогою чотирьох критеріїв: рівнем 
ризикованості портфеля, дохідності, фінансової стій-
кості та структурою страхового портфеля.

Агресивний страховий портфель має високий 
ступінь ризику, високий рівень доходності, але є фі-
нансово нестійким. У структурі такого портфеля пере-
важають договори зі специфічних видів страхування, 
які характеризуються великими ризиками (страховими 
сумами), але в той же час і високим рівнем збитковості 
(космічне, морське, екологічне, страхування вантажів, 
страхування транспортних засобів). Специфічні ризики 
в такому портфелі складають більше 40% від загально-

го обсягу договорів страхування. Для забезпечення фі-
нансової стійкості такого портфеля страхова компанія 
повинна застосовувати такі фінансові інструменти, як 
гнучка тарифна політика та перестрахування.

Консервативний страховий портфель має низь-
кий ступінь ризику та доходності, але є фінансово стій-
ким. Він складається з договорів обов’язкового та до-
бровільного майнового, особистого та страхування від-
повідальності.

Диверсифікований страховий портфель характе-
ризується середнім рівнем ризикованості, дохідності 
і стійкості. Такий портфель сформований переважно 
договорами майнового та особистого страхування. 
Незнач на кількість договорів припадає на страхування 
відповідальності та підприємницьких ризиків.

Формування страхового портфеля повинно відпо-
відати поставленим стратегічним цілям страхової ком-
панії, серед яких можна виділити такі основні:

 одержання максимального прибутку та збіль-
шення частки присутності на страховому ринку;

 збереження досягнутих позицій на страховому 
ринку та збереження капіталу;

 забезпечення приросту капіталу.

Реалізація тієї чи іншої цілі може призводити до 
формування різних як за величиною, так і за 
структурою страхових портфелів. Крім того, кож-

на страхова компанія прагне до створення більш-менш 
стійкого та збалансованого страхового портфеля. Тоб-
то такого портфеля, що складався б із якомога більшої 
кількості страхових ризиків, що за своєю величиною, 
вартісним вираженням і схильністю до можливих не-
безпек були б рівнозначними. 

Аналіз наукової літератури з проблематики дослі-
дження довів, що поставлені стратегічні цілі компанії не 
завжди узгоджені із практикою формування страхового 
портфеля. Перейдемо до аналізу страхового портфеля 
українського страхового ринку.

За весь період функціонування страхового ринку 
України, в його страховому портфелі переважають види 
страхування з високим рівнем ризику, оскільки вони 
приносять великі доходи, але такий страховий порт-
фель не може забезпечити фінансової стійкості страхо-
вій компанії. Основним прикладом вибору такого виду 
страхування є переважання в українському страхово-
му портфелі КАСКО-страхування. Практика показує, 
що саме популярні на ринку види страхування є висо-
ко збиткові (КАСКО; ОСЦПВ; фінансові ризики, які 
пов'язані зі споживчим кредитування). На етапі виходу 
страхової компанії на нові ринки – це найбільш часто 
вживаний тактичний прийом, що забезпечує необхід-
ну динаміку розвитку. Виключенням не стали і останні 
роки. У структурі чистих страхових премій за видами 
страхування станом на 31.12.10 р. найбільша частка на-
лежить таким видам страхування, як: авто страхування 
(КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 38%, страхування 
майна складає 12%, страхування від вогневих ризиків – 
9% і страхування фінансових ризиків склали 6%. Подіб-
на тенденція спостерігалась і у попередні роки. В Україні 
взагалі страхування наземного транспорту зростає ви-
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переджаючими темпами. Добре це, чи погано? Одно-
значної відповіді бути не може. З огляду на міжнарод-
ний досвід розвитку ринків страхування в Центральній 
і Східній Європі необхідно зазначити, що саме розвиток 
авто страхування сприяє розвитку всього ринку ризи-
кового страхування і становить 50 – 60% такого ринку, 
але розвиток мають і інші сегменти. В Україні таке сут-
тєве переважання авто страхування над майновим стра-
хуванням та іншими сегментами ринку свідчить про не-
збалансованість страхового портфеля. 

Для більш повного аналізу пропонуємо проаналі-
зувати страхові портфелі ТОР-20 страхових компаній 
України за страховими платежами та виплатами за 2010 
рік. Якщо розглянути структуру страхових портфелів 
лідерів – СК «ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ» і СК «Лемма», то 
страхові портфелі даних компаній відповідають загаль-
ній ситуації на ринку страхових послуг України: найбіль-
ша частка припадає на авто страхування, а саме на КАС-
КО – 38% і 61% відповідно. Авто страхування переважає 
майнове страхування у середньому на 56%. Дані результа-
ти свідчать про тенденцію формування незбалансованих 
страхових портфелів страховиків. Це пов'язано з тим, що 
КАСКО – один із найбільш збиткових видів страхуван-
ня, і за думкою багатьох дослідників цієї проблематики, 
а також практиків у сфері страхування, якщо в компанії 
автотранспортне страхування більше 40 – 50%, то, через 
певний проміжок часу, виплати почнуть перевищувати 
збори. Самим зваженим вважається портфель, в якому 
на КАСКО доводиться менше 35%, при умові розвитку 
і інших видів майнового страхування, яке не повинно 
перевищувати 30%. Серед зазначених 20 страхових ком-
паній лише три задовольняють даній умові, це – «УАСК 
АСКА», СК «БРОКБІЗНЕС», СК «Allanz Україна». Частка 
на КАСКО складає 16%, 15% і 23% відповідно, а на майно-
ве страхування приходиться – 26%, 25% і 30%. Найбільш 
не збалансовані страхові портфелі мали: СК «Українська 
страхова група», СК «АХА Страхування», «Українська 
пожежна страхова компанія», де частка КАСКО складає 
близько або більше 60%.

Вперше на збалансованість страхового портфеля 
українські компанії почали звертати увагу у 2005 
році. Знову актуальним дане питання стало у 

2009 – 2010 рр., у зв’язку із наслідками фінансової кри-
зи. Сьогодні питання оптимізації страхового портфеля є 
дуже актуальним. Під оптимізацією страхового портфеля 
будемо розуміти зниження рівня ризику і підвищення фі-
нансової стійкості портфеля. Для досягнення даної мети 
необхідно здійснювати ефективне і раціональне управ-
ління страховим портфелем. Для цього страховики роз-
робляють цілу систему методів та інструментів управлін-
ня ризиками формування страхового портфеля. 

Так, кожна страхова компанія повинна чітко сфор-
мулювати андерайтерську політику, яка є концепцією 
страхової компанії, направленої на прийняття певних 
ризиків і відмову від інших. Таким чином, процедура 
андерайтингу покликана здійснювати відбір ризиків 
на основі прийняття відповідним кваліфікованим спе-
ціалістом рішень, по-перше, з приводу прийняття чи 
неприйняття певного ризику на страхування, по-друге, 

якщо ризик приймається на страхування, то з приводу 
встановлення певного страхового тарифу, величини 
франшизи, особливостей умов страхування, тощо. Такі 
рішення приводять до певної селекції ризиків, що про-
понуються страховику. Саме андерайтери мають забез-
печити в повній мірі відбір тих ризиків, у страхуванні 
яких зацікавлена страхова компанія.

Проте, висока конкуренція на страховому ринку 
не завжди дає можливості для вільного відбору спри-
ятливих ризиків, тому в портфелі страхової компанії 
можуть виявитися ризики з надмірно високою відпові-
дальністю, з високим рівнем кумуляції або збитковості. 
Тому для забезпечення фінансової надійності та рента-
бельності страхових операції страховики застосовують 
ще один метод зниження ризиків – перестрахування.

Основною функцією перестрахування є вторин-
ний розподіл ризику, завдяки якому відбуваєть-
ся кількісне і якісне вирівнювання страхового 

портфеля. Крім того, перестрахування виконує деякі до-
поміжні функції. Воно дозволяє приймати на страхуван-
ня унікальні і великі ризики. Завдяки перестрахуванню 
з’являється можливість організації нових видів страху-
вання. Взаємодія з перестраховиком дозволяє первин-
ному страховику залишати на власному утриманні тіль-
ки ту частину ризику, яка не порушує стійкості страхо-
вого портфеля [3].

Основною гарантією виконання страховиком сво-
їх договірних зобов'язань перед страхувальниками є 
страхові резерви компанії. Як елемент страхового меха-
нізму страхові резерви є інструментом розкладки збит-
ку. Їх величина повинна бути прямо пропорційна обсягу 
страхових премій, що поступають, і опосередковано – 
обсягу відповідальності страховика. Для закордонної 
практики властиве також формування додаткового ре-
зерву превентивних заходів для попередження ризиків. 

Для вирішення проблеми оптимальної структури 
страхового портфеля необхідно також розглядати ас-
пекти взаємодії страхових компаній із філіями.

Більшість страхових компаній – це класичні стра-
хові компанії, які розвивають власну мережу філій і 
представництв. Філіям страхової компанії, що працюють 
в регіонах в умовах високої конкуренції та обмежених 
повноважень, значно складніше витримувати внутрішні 
нормативи, які стосуються формування оптимального 
страхового портфеля. Тому для оптимізації страхового 
портфеля можуть бути використані такі заходи:

 передача частки відповідальності за догово-
рами страхування у філії компанії. Сприяти-
ме тому, що філії почнуть досить виважено і 
ретельно підходили до андерайтингу ризиків 
(ретельно проводитимуть селекцію ризиків, 
не захоплюючись демпінгом цін, виконуючи 
завдання по збільшенню валових надходжень 
страхових платежів); 

 за підсумками фінансового року надати можли-
вість філіям брати участь у розподілі прибутку 
по компанії (за рішенням акціонерів, директори 
філій беруть участь у розподілі чистого прибут-
ку, заробленого філіями);
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 структура страхового портфеля по філії має іс-
нувати  як один з планових показників;

 у зв'язку з наявною специфікою регіональних 
ринків і досить високою конкуренцією передба-
чити можливість для філій страхувати на зміне-
них умовах (гнучка цінова політика, специфічні 
умови, тощо), але відповідальність за відмінни-
ми умовами приймає на себе філія страхової 
компанії.

Отже, кожна страхова компанія прагне до форму-
вання ефективного та збалансованого страхово-
го портфеля, оскільки це є запорукою її фінансо-

вої надійності у майбутньому. Збалансованим страховий 
портфель є тоді, коли він задовольняє потребу страхо-
вика в просторовій розкладці ризику та забезпечує зба-
лансування між договорами, які закінчуються, і тими, що 
укладаються; коли вирівнюється ризик між видами стра-
хування; коли забезпечується оптимальне співвідношен-
ня між доходом та ризиком по портфеля.                           
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