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План лекції
9.1 Поняття фінансової надійності, стійкості та платоспроможності.
Умови забезпечення платоспроможності: статутний капітал, гарантійний
фонд, страхові резерви, перевищення фактичного запасу платоспроможності
над розрахунковим нормативним запасом.
9.2 Система управлінських заходів щодо підвищення рівня
платоспроможності страховика. Структура активів і пасивів страховика.
Вплив тарифної політики страховика на фінансову стійкість. Роль
перестрахування
у
збалансуванні
страхового
портфеля.
Вибір
перестрахового покриття. Вплив структури розміщення та інвестування
коштів страхових резервів на забезпечення платоспроможності страхової
організації.
9.3 Сутність управління ризиками. Мета, основні принципи та етапи
управління ризиками. Класифікація ризиків діяльності страхової компанії.
Стратегія управління ризиками. Система управління ризиками страховика.
Розподіл функцій та відповідальності під час реалізації процесу управління
ризиками. Виявлення та оцінювання ризиків страховика. Методи управління
ризиками. Механізм забезпечення платоспроможності у системі управління
ризиками.
9.4 Класифікація методів оцінювання стійкості та платоспроможності.
Оцінювання фінансової надійності за методикою Нацкомфінпослуг (тести
раннього попередження). Стрес-тестування страховиків. Власне оцінювання
ризиків і платоспроможності в системі управління ризиками страховика.
Рекомендована література
1.
Благун, І.Г. Соціальне страхування: навч. посіб./І.Г. Благун, Ю.М.
Кушнірчук.– Львів : Львів ДУВС, 2012.– 260 с.
2.
Внукова, Н.М. Соціальне страхування: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України/Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук.– Київ:
Кондор, 2006.– 348 с.
3.
Говорушко, Т.А. Страхові послуги : навч. посібник / Т.А.
Говорушко.– К. : Центр учб. літ., 2008.– 344 с.
4.
Жабинець, О.Й./Страхування : навч. посібник : Рекомендовано
МОН України / О.Й. Жабинець, І.В. Цюпко, Л.М. Томаневич.– Львів:
ЛьвДУВС, 2010.– 260 с.
5.
Мних, М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика:
підручник / М.В. Мних.– К. : Знання України, 2007.– 284 с.
6.
Роль страхування у забезпеченні економічної безпеки:
монографія/О.А. Бурбело, С.В. Єськов, С.М. Андросов, О.М. Заєць.–
Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011.– 176 с. –

4

7.
Семенова, К.Г.Договір перестрахування: проблеми теорії та
практики : монографія / К.Г. Семенова.– Х. : Формат Плюс, 2009.– 240 с.
8.
Страхування: підручник: Затверджено МОН України/В.Д.
Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін.– К. : Знання, 2008.– 1019 с.
9.
Страхування: практикум : навч. посіб. : Рекомендовано МОН
України/В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, К.С. Базилевич та ін.– К. : Знання, 2011.–
608 с.
10. Чернявський, С.С. Протидія шахрайству у сфері страхування
автотранспорту: навч. посіб.: рекомендовано МОН України/С.С.
Чернявський, В.Г. Гриценко, І.В. Іщук.– Київ: Хай-Тек Прес, 2011.– 184 с.
11. Яворська, Т.В. Страхові послуги: навч. посіб.: Рекомендовано
МОН України/Т.В. Яворська.– К.: Знання, 2008.– 350 с.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
9.1.
Поняття
фінансової
надійності,
стійкості
та
платоспроможності. Умови забезпечення платоспроможності: статутний
капітал, гарантійний фонд, страхові резерви, перевищення фактичного
запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом.
Фінансова стійкість страхової організації – це здатність виконувати
прийняті обов язки за договорами страхування за умови впливу
несприятливих факторів, а також змін в економічній кон юнктурі.
Слід розглянути також інший підхід у визначенні поняття фінансової
стійкості страхової організації, згідно з яким розглядають її майновий
(имущественное) та фінансовий стан, при якому величина та структура
власних та приравнених до них засобів, ліквідних активів, що є наслідком
ступеню досконалості організації страхування, розвитку його нових видів, а
також масовості проведення ефективних страхових операцій, режиму
економії, забезпечують в буд-який момент часу відповідний рівень
платоспроможності. Відповідно, поняття фінансової стійкості страхової
організації повязанє з таким її показником, як платоспроможність.
Платоспроможність страхової організації – здатність виконувати
обов язки у будь який момент часу.
Аналіз фінансовой стійкості страхової компанії розглядається крізь
призму наступних елеменітів: власного капіталу; платоспроможності;
розрахованих тарифних ставок, та, як наслідок, величині страхових резервів
(інвестиційна
діяльність);
сбалансованості
страхового
портфелю;
престрахування.
Згідно з Законом України «Про страхування» фінансова стійкість
страхових компаній визначається, виходячи з таких умов забезпечення
платоспроможності:
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наявності уплаченого статутного фонду та гарантійного фонду
страховика;
создание страховых резервов, достаточных для будущих выплат
страховых сумм и страховых возмещений;
oпревышение
фактического
запаса
платежеспособности
страховщика над расчетным нормативным запасом платежеспособности (рис.
15.1).
Отже, фінансову стійкість страховика, зазвичай, оцінюють за низкою
показників, граничні величини яких законодавчо встановлені окремо для
компаній зі страхування життя та ризикового страхування. Під фінансовою
стійкістю страховика розуміють постійну збалансованість, або перевищення
його доходів над витратами. Фактори, що забезпечують фінансову стійкість
страхової компанії представлені на рис. 15.1.

Страховик, як суб'єкт підприємницької діяльності, повинен
забезпечити собі страховий захист у формі страхового фонду. Фінансові
ресурси, а саме: статутний фонд, гарантійний фонд, вільні та страхові
резерви, складають страховий фонд страховика, що забезпечує фінансову
надійність страхових операцій.
Вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду страховика є
законодавчо встановленими, оскільки його кошти є засобом для виконання
зобов'язань перед страхувальниками при сформованих в недостатньому
обсязі страхових резервах. Закон України «Про страхування» визначає
поняття «гарантійний фонд», до якого належать додатковий та резервний
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капітал, що створюються за рахунок прибутку страховика, а також сума
нерозподіленого прибутку.
За рахунок нерозподіленого прибутку страховики можуть створювати
вільні резерви для покриття непередбачуваних витрат за рахунок власних
коштів. Вільні резерви - це частина власних коштів страховика,
зарезервована з метою додаткового забезпечення його платоспроможності.
Усі джерела коштів страховика поділяються на залучені та власні.
Заснування страховика супроводжується утворенням статутного
капіталу. Його джерелами, залежно від організаційно-правової форми
страхової діяльності, можуть виступати: акціонерний капітал, внески членів
товариств взаємного страхування, бюджетні кошти, кошти держави,
довгостроковий кредит, внески приватних осіб.
Основним джерелом фінансових ресурсів страховика є залучені кошти
- обсяг страхових премій за договорами страхування (страховий фонд), рух і
розподіл якого зумовлений специфікою страхування та особливостями
діяльності страховика як суб'єкта господарювання.
Найбільшу частину страхового фонду (70%-90%) страховик
використовує для здійснення виплати страхового відшкодування. Таким
чином, для здійснення своєї діяльності та досягнення фінансової стійкості
страховику необхідно мати достатній обсяг фінансових ресурсів, але при
цьому - мати змогу виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками.
Отже, до ознак фінансової стійкості страхової компанії доцільно віднести
наступні складові: наявність достатніх фінансових ресурсів для розвитку
страховика як суб'єкта ринку і його платоспроможність; сума страхових
премій за договорами страхування (залучені кошти - страховий фонд); фонд
витрат на ведення справи; фонди економічного стимулювання.
Проблема визначення платоспроможності страхової компанії являє
собою одну із найважливіших проблем як для окремої компанії, так і для
розвитку всієї страхової галузі.
Платоспроможність страхової компанії - це можливість вчасно і в
повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями, здатність у будь-який
час виконувати зобов'язання перед страхувальниками. Платоспроможність
страховика означає, що вартість його активів перевищує вартість його
зобов'язань або дорівнює їй. Обсяг і структура активів - основний індикатор
фінансового здоров'я і платоспроможності страхової компанії - це кошти
страховика, які інвестовані у цінні папери, нерухомість, рахунки і депозити у
банках. Їхнім джерелом є пасиви - статутний і резервний капітал, технічні
резерви, прибуток. Отже, платоспроможність - це основний показник
діяльності страховика для страхувальника, оскільки укладаючи договір
страхування, він розраховує на отримання страхового відшкодування в разі
понесення збитків, викликаних страховим випадком.
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Платоспроможність страховика залежить від достатності розміру
сформованих страхових резервів. Але зважаючи на нерівномірність
розподілу страхових випадків у часі, активи страховика повинні враховувати
вільні від будь-яких зобов'язань кошти, достатні для виконання зобов'язань за
позовами у випадку недостатності коштів страхових резервів. Ця частина
власних коштів має назву маржі платоспроможності і визначається як
частина активів страховика, не зв'язана з будь-якими його зобов'язаннями.
У багатьох країнах маржа платоспроможності використовується
органами страхового нагляду для визначення фінансової стійкості
страховика. Тому розрізняють «фактичну маржу платоспроможності» (АМ)
та її мінімальне значення - «потрібну маржу платоспроможності» (КМ).
Маржа платоспроможності встановлює певний рівень, вихід за який
викликає регулюючі дії з боку органу страхового нагляду. Обсяг маржі
платоспроможності повинен забезпечувати високу ймовірність того, що
страховик здатен виконувати свої зобов'язання протягом визначеного часу.
Гарантом платоспроможності страховиків є відповідні зобов'язанням
страхові резерви і власний капітал. Формування зобов'язань страховика
суттєво відрізняється від аналогічного процесу, що здійснюється іншими
суб'єктами господарювання. Страховик закріплені договором і виражені
страховою сумою зобов'язання перед кожним страхувальником. Але
враховуючи імовірнісний характер настання страхових випадків, сукупні
зобов'язання страховика визначаються тією частиною страхових премій, що
призначені для виплат (нетто-премії). Кількість премій і страхових
зобов'язань страховика визначається структурою та величиною страхового
тарифу, який є основним елементом платоспроможності страховика.
Страховий тариф дає можливість сформувати страховий фонд у достатніх
розмірах і забезпечити прибуток, який буде прямо збільшувати власні кошти
страховика шляхом збільшення статутного капіталу чи інших фондів, що
створюються з прибутку в процесі його розподілу, або шляхом залучення
коштів юридичних і фізичних осіб, які зацікавлені в отриманні доходу на
вкладений капітал. Регулювання тарифних ставок - один із основних
чинників забезпечення платоспроможності страховика.
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Важливим компонентом фінансової стійкості страхових компаній є
ступінь їх ліквідності, зниження якого - перша ознака погіршення фінансової
стабільності і в подальшому може призвести до неплатоспромож ності
страховика.
Фінансова стійкість страховика багато в чому визначається
диверсифікацією страхового й інвестиційного портфелів.
Забезпечення платоспроможності страховиків контролюється Законом
України «Про страхування», який зобов'язує їх дотримуватись таких умов:
- наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного
фонду;
- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат
страхових сум і страхових відшкодувань;
- перевищення фактичного запасу платоспроможності над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається
іншими видами страхування, ніж страхування життя, встановлюється в сумі,
еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням
життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.
Важливим моментом є маржа платоспроможності, тобто перевищення
фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим (табл. 9.1).
Таблиия 9.1
Алгоритм розрахунку оцінки платоспроможності страховика, що
здійснює ризикові види страхування
Назва
показника
Розрахунок
платоспроможності
1. Фактичний запас
Активи — Нематеріальні активи —
платоспроможності (неттоЗагальна сума зобов'язань
активи)
2. Розрахунковим нормативним
1) [сума надходжень страхових премій за
запасом платоспроможності є
попередні 12 місяців - 0,5*(сума
більший з показників, що
страхових
премій,
належних
визначаються у такий спосіб:
страховикам)]*0,18
2) [сума здійснених виплат протягом
попередніх 12 місяців - 0,5*(сума
страхових
премій,
компенсованих
перестраховиками)] *0,26
3. Маржа платоспроможності:
Обсяг перевищення фактичного запасу
платоспроможності
страховика
над
розрахунковим нормативним запасом
На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика
повинен
перевищувати
розрахунковий
нормативний
запас
платоспроможності. Відповідно до статті 30 Закону України «Про
страхування» нормативний запас платоспроможності страховика, який
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здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, що
визначається шляхом множення загальної величини резерву довгострокових
зобов'язань (математичного резерву) на 0,05.
Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10%
від суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних та страхових
резервів, то страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування.
Страховики, які взяли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що
перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні
перестрахувати ризик їх виконання у перестраховиків резидентів або
нерезидентів.
З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового
відшкодування страховиками створюються страхові резерви залежно від
видів страхування (перестрахування). Страхові резерви - це виплати,
відкладені до запитання, що не мають конкретного строку виконання. За
своєю суттю страхові резерви є одночасно зобов'язаннями страховика,
невиконаними на даний момент за укладеними ним зі страхувальниками
договорами страхування. Важливим є те, що обсяг страхових резервів
повинен повністю покривати обсяг майбутніх виплат за діючими договорами
страхування. Визначення розміру страхових резервів здійснюється на основі
детального аналізу операцій страховика та математичних розрахунків.
Страховики здійснюють відрахування у страхові резерви відповідно до
встановлених нормативів, передбачених при розрахунку тарифних ставок за
видами страхування і затверджених страховими компаніями у порядку,
визначеному в засновницьких документах страховика.
Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із
страхування життя (математичні резерви).
Стаття 31 Закону України «Про страхування» зобов'язує вести облік
договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати
страхової суми або страхового відшкодування за формою, встановленою
уповноваженим органом, що забезпечує отримання інформації, необхідної
для врахування при формуванні страхових резервів.
Страхові компанії посідають особливе місце щодо забезпечення
інвестиційного процесу. З одного боку, вони самі здійснюють інвестиційну
діяльність, мобілізуючи частину коштів юридичних і фізичних осіб та
спрямовуючи їх у різні види інвестицій. З іншого боку, страховики
виступають гарантом убезпечення від збитків для інших інвесторів шляхом
здійснення страхових операцій за видами страхування, що гарантують
вітчизняним та зарубіжним інвесторам повернення вкладених коштів або
відшкодування недотриманого доходу при настанні різних несприятливих
подій, що призвели до втрати всіх чи частини інвестованих сум.
Здійснення страховиками інвестиційної діяльності стає можливим
зважаючи на особливості перерозподілу коштів методом страхування.
Специфіка договору страхування дає можливість страховику протягом
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певного періоду часу розпоряджатися коштами, отриманими від
страхувальників, інвестуючи їх у різні сфери. Крім залучених ресурсів,
страхові компанії мають у своєму розпорядженні власні кошти, які також
використовуються ними в інвестиційних цілях.
Страхові компанії вважаються одними з найбільших інвестиційних
інститутів у світі. Міжнародний досвід свідчить, що в країнах з розвиненим
ринком страхові компанії, діючи під контролем держави, відіграють роль
потенційних внутрішніх інвесторів в економіку як на загальнонаціональному,
так і на регіональному рівнях. В Україні інвестиційні можливості страхових
компаній є недостатніми, переважно через нерозвиненість фондового ринку
та недовіру населення та суб'єктів господарювання до довгострокових
інвестицій.
При здійсненні страховиками інвестиційної діяльності особливу роль
відіграють резерви зі страхування життя, бо для цієї підгалузі страхування є
характерними тривалий строк дії договорів і настання зобов'язань із виплат
страхового забезпечення в основній частині лише після закінчення договору
страхування або в інші раніше обумовлені строки, звичайно віднесені на
значний час від початку сплати страхових премій. Це дає змогу інвестувати
певну частину резервів зі страхування життя у довгострокові проекти. І чим
на більший строк укладені договори, тим більш довгостроковими можуть
бути інвестиції. Таким чином, кошти резервів зі страхування життя є
основним і найважливішим джерелом інвестицій страхових компаній, про що
свідчить і досвід зарубіжних країн, де основна частина страхових інвестицій
здійснюється за рахунок коштів, які надходять зі страхування життя.
З огляду на це, для підвищення ролі страхування в інвестиційному
процесі України, необхідно розвивати вітчизняний ринок довгострокового
страхування життя. Ураховуючи те, що в Україні законодавчо дозволено
страховим компаніям зі страхування життя здійснювати лише кредитування
страхувальників-фізичних осіб, доцільною є постановка питання
використання потенціалу ринку страхування життя на кредитування
юридичних осіб та внесення відповідних змін до страхового законодавства
України й приведення його у відповідність до міжнародних норм щодо
залучення фінансових ресурсів компаній зі страхування життя в
інвестиційний процес. Зокрема, актуальним є запровадження досвіду
європейських країн (Німеччини, Франції, Чехії, Польщі) зі зменшення бази
оподаткування доходів роботодавців і працівників на суму, що дорівнює
розміру страхових премій за договорами страхування життя. Такий підхід
сприятиме розвитку страхування життя, оскільки є ефективнішим порівняно
з механізмом податкового кредиту, визначеного Законом України «Про
податок з доходів фізичних осіб».
Ефективним джерелом залучення тимчасово вільних фінансових
ресурсів страхових компаній в інвестиційний процес на регіональному рівні
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можуть слугувати муніципальні облігації, до придбання яких слід залучати
вітчизняних страховиків.
Кошти резервів, що формуються за договорами ризикового
страхування, на відміну від страхування життя, можуть бути інвестовані у
високоліквідні, короткострокові активи. Для розвитку ринку ри-зикового
страхування, а отже, для підвищення величини страхових резервів, потрібно
підвищувати довіру населення та суб'єктів господарювання до страхових
компаній шляхом запровадження в Україні їх єдиного державного рейтингу з
метою прозорості та відкритості інформації щодо діяльності страховиків. Це
підвищить обізнаність та страхову культуру потенційних страхувальників та
забезпечить функціонування на ринку фінансово стійких та надійних
страховиків.
9.2 Система управлінських заходів щодо підвищення рівня
платоспроможності страховика. Структура активів і пасивів
страховика. Вплив тарифної політики страховика на фінансову
стійкість. Роль перестрахування у збалансуванні страхового портфеля.
Вибір перестрахового покриття. Вплив структури розміщення та
інвестування
коштів
страхових
резервів
на
забезпечення
платоспроможності страхової організації.
У світовій практиці є значна кількість підходів до визначення
платоспроможності страховиків. Але різні думки вчених співпадають у тому,
що при недостатності страхових резервів для виплати страхового
відшкодування страховик повинен бути спроможним здійснювати виплати за
рахунок власних коштів. Ці власні кошти і становлять запас, тобто маржу,
понад ту платоспроможність, що забезпечується сформованими страховими
резервами.
страхова компанія може підвищити свою платоспроможність шляхом
здійснення таких заходів, як:
– підвищення ефективності розміщення коштів, тобто інвестиційної
діяльності;
– скорочення витрат на ведення справи;
– збалансування страхового портфеля;
– удосконалення тарифної політики;
– збільшення статутного капіталу;
– удосконалення перестрахових операцій.
Якщо ж розгорнуто розглянути основні зі заходів підвищення
платоспроможності, то можна сказати, що покращенню інвестиційної
стратегії сприяють такі дії, як:
1) Розміщення основної частки інвестиційних коштів страхової
компанії
на банківських депозитах, які мають високий міжнародний рейтинг
надійності. При цьому депозити краще відкривати як на довгостроковий, так
і середньостроковий періоди, тому що це дозволить знизити ризики різкої

12

зміни процентних ставок і використовувати грошові кошти максимально
ефективно.
2) Розміщення коштів в акції та облігації українських емітентів, при
чому тут рекомендується більше зосереджуватися на вкладення в облігації, у
тому числі в облігації внутрішньої державної позики (ОДВП), тому що цей
напрямок хоч і є менш прибутковим, чим інвестування в акції підприємств,
проте менш ризиковим.
3) Інвестування коштів у цінні папери, що емітуються державою,
оскільки це дозволить використовувати усі можливі напрями інвестування
власних коштів компанії та коштів страхових резервів, згідно зі статтею 31
Закону України «Про страхування».
4) Здійснення інвестицій в основному в міжнародній валюті, що на
рівні сучасної волатильності на ринку валют допоможе зменшити певний
валютний ризик.
Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після
внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів, тобто оплати акцій.
Джерелом цього заходу може бути емісійний дохід та безоплатно отримані
цінності. При цьому потрібно дотримуватися умов частини другої статті 9
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», де вказано, що у фінансових установ, у разі збільшення
розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу, статутний
(складений) капітал має бути сплачений у грошовій формі та розміщений на
рахунках банківських установ, які є юридичними особами за законодавством
України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання
окремих ринків фінансових послуг.
Оскільки перестрахові операції здійснюють великий вплив на рівень
платоспроможності та збалансованості страхового портфеля, то потрібно
акцентувати увагу на тому, що перестрахування забезпечує перерозподіл
ризиків як на внутрішньому ринку, так і за його межами, запобігаючи їх
акумуляції всередині країни. Загальновідомо, що при перестрахуванні
страховик, за результатами оцінки своїх фінансових можливостей, залишає
на своєму утриманні тільки частину застрахованого ризику, а іншу його
частину передає другому страховику. Завдяки перестрахуванню
вирівнюються страхові суми, на які застраховані різноманітні об’єкти.
Одним із напрямів підвищення якості перестрахувальних послуг на
ринку перестрахування України є організація потужних професійних
перестрахових компаній. У чинному страховому законодавстві не визначений
статус професійного перестрахування, тому на ринку не запроваджено
єдиних принципів і стандартів ведення бізнесу. Водночас у Законопроекті зі
страхування збережена діюча практика можливого одночасного поєднання
страхової і перестрахової діяльності, що перешкоджає повноцінному
розвиткові ринку професійного перестрахування в Україні.
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Тому для
удосконалення
перестрахової
діяльності
можна
запропонувати запровадження ліцензування даного виду діяльності та
створення професійних перестрахових компаній, для яких перестрахові
операції виступатимуть основним видом діяльності.
Головним документом, що інформує про наявність і розміщення
фінансових ресурсів, є баланс страховика. Його значення настільки велике,
що аналіз фінансової діяльності нерідко називають аналізом балансу. Він
служить індикатором фінансового здоров’я компанії. Баланс складається з
двох рівновеликих частин: ―Актив‖ та ―Пасив‖. Баланс демонструє в
грошовому виразі на фіксований момент з одного боку список елементів
власності, що належать даній компанії, а з іншого – капітали за рахунок яких
виникла ця власність. Ці показники відображаються за станом на початок
звітного періоду і на останню балансову дату. Це дає змогу виявити зміни,
що сталися за відповідний період. Суми обох колонок співпадають. що і
слугує підставою для назви документу. Баланс за чинним національним
стандартом містить три блоки статей згрупованих за економічним змістом в
частині «Актив» і п’ять блоків в частині «Пасив».
Читаючи «Баланс» компанії варто звернути перш за все увагу на такі
показники як: валюта балансу; основний капітал; власний капітал; робочий
капітал.
При необхідності більшої деталізації відхилень суми активів подібний
аналіз можна здійснити в розрізі статей активу балансу. «Актив» балансу
характеризує засоби компанії за складом і напрямком використання. Активи
повинні забезпечувати економічні вигоди компанії, мають бути
підконтрольні їй, бути результатом попередніх подій або операцій.
Основний капітал - наступний з помічених нами важливіших
показників балансу. Він відображає суму довгострокових фондів, придбаних
для використання компанією з метою отримання доходу і прибутку. До
основного капіталу належать основні засоби і незавершене будівництво.
Показник можна розрахувати як валюту балансу мінус поточні зобов’язання.
Не менш цікавим є показник, що відображає наявність власного
капіталу. Його ще тлумачать як чиста вартість підприємства. Він
складається з суми: статутного капіталу; резервного капіталу;
нерозподіленого прибутку.
Цей показник можна також визначити шляхом складання сум
оборотних і необоротних активів, витрат майбутніх періодів та вирахування з
добутку довгострокових та поточних зобов’язань.
Ще один важливий показник, який можна отримати з розгляду балансу
– робочий капітал. Він свідчить наскільки забезпечується ліквідність
авансованого в кампанію капіталу. Робочий капітал дорівнює сумі власного
капіталу + довгострокові зобов’язання – необоротні активи.
Баланс
дає
позитивну
відповідь
на
питання
про
конкурентоспроможність компанії. Читаючи баланс можна зробити висновок
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про можливості компанії в розрахунках за своїми зобов’язаннями та
здійснені нових інвестицій.
Оцінка величини активів і пасивів повинна здійснюватися в розрізі
страхових компаній за певними видами страхування, щоб визначити команії,
які мають більший чи менший розмір валюти балансу.
Оцінка динаміки активів і пасивів дає змогу прослідкувати зміни в
часі розмірів валюти балансу та окремих статей активів і пасиві.
Оцінка структури активів і пасивів дає змогу побачити, за рахунок
чого сформоване майно страхової компанії і які джерела фінансовування
цього майна. У структурі активів зазвичай переважають оборотні активи, що
пов’язано зі специфікою діяльності СК. У структурі пасиву балансу зазвичай
переважають власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів,
основна стаття яких – страхові резерви, що є забезпеченням майбутніх
страхових виплат.
«Фінансова стійкість страхової компанії – це комплекс дій
(фінансового, інвестиційного та організаційного характеру), направлених на
постійну підтримку балансу між витратами і зобов’язаннями страховика та
фінансовими ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, в
результаті чого досягається ефективний розвиток страхової компанії
незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування
економіки».
Виходячи з характерних особливостей діяльності страхових компаній
розрізняють дві сторони з яких можна оцінити фінансову стійкість
страховика, а саме:
– фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, що
займається господарською діяльністю з надання послуг;
– фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку
Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи полягає у
ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу у структурі
фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне забезпечити необхідний
рівень платоспроможності і ліквідності.
Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку полягає у створенні
такої структури фінансових ресурсів страхової компанії, яка б забезпечила
формування відповідного співвідношення нормативного і фактичного запасів
платоспроможності, необхідних резервів, статутного капіталу та слідування
іншим вимогам законодавства, що ставляться до цього виду фінансової
діяльності.
«Фінансова стійкість страхової компанії – це комплекс дій
(фінансового, інвестиційного та організаційного характеру), направлених на
постійну підтримку балансу між витратами і зобов’язаннями страховика та
фінансовими ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, в
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результаті чого досягається ефективний розвиток страхової компанії
незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування
економіки».
Виходячи з характерних особливостей діяльності страхових компаній
розрізняють дві сторони з яких можна оцінити фінансову стійкість
страховика, а саме:
– фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, що
займається господарською діяльністю з надання послуг;
– фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку.
Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи полягає у
ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу у структурі
фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне забезпечити необхідний
рівень платоспроможності і ліквідності.
Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку полягає у створенні
такої структури фінансових ресурсів страхової компанії, яка б забезпечила
формування відповідного співвідношення нормативного і фактичного запасів
платоспроможності, необхідних резервів, статутного капіталу та слідування
іншим вимогам законодавства, що ставляться до цього виду фінансової
діяльності.
«Фінансова стійкість страхової компанії – це комплекс дій
(фінансового, інвестиційного та організаційного характеру), направлених на
постійну підтримку балансу між витратами і зобов’язаннями страховика та
фінансовими ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, в
результаті чого досягається ефективний розвиток страхової компанії
незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування
економіки».
Виходячи з характерних особливостей діяльності страхових компаній
розрізняють дві сторони з яких можна оцінити фінансову стійкість
страховика, а саме:
– фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, що
займається господарською діяльністю з надання послуг;
– фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку.
Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи полягає у
ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу у структурі
фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне забезпечити необхідний
рівень платоспроможності і ліквідності.
Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до
страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку полягає у створенні
такої структури фінансових ресурсів страхової компанії, яка б забезпечила
формування відповідного співвідношення нормативного і фактичного запасів
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платоспроможності, необхідних резервів, статутного капіталу та слідування
іншим вимогам законодавства, що ставляться до цього виду фінансової
діяльності.
Фактори, що впливають на фінансову стійкість страховика можна
поділити на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх належать фактори
спричинені зовнішнім середовищем, до них, відповідно до рисунку, належать
економічні, соціальні, психологічні та екологічні фактори. Ми вважаємо
доцільним додати до наведеного групування зовнішніх факторів політичні
фактори, адже вони також значним чином можуть вплинути на діяльність
страхових компаній. За умов нестабільної політичної ситуації в країні може
погіршитися інвестиційна активність, що в свою чергу може гальмувати
розвиток страховиків.
До внутрішніх факторів належать розмір власного капіталу, тарифна
політика, збалансованість страхового портфеля, інвестиційна політика,
стратегія розподілу прибутку, організаційна структура підприємства, склад
та фінансова стійкість засновників страхової компанії та ін.
Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії можливе лише за
умови постійного і детального контролю діяльності страховика та
своєчасного реагування керівництва компанії на зміни у внутрішньому та
зовнішньому середовищах.
Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії можливе лише за
умови постійного і детального контролю діяльності страховика та
своєчасного реагування керівництва компанії на зміни у внутрішньому та
зовнішньому середовищах.
Розглянемо основні критерії забезпечення фінансової стійкості
страховика більш детально.
Власний капітал страхової компанії виступає гарантією збереження її
фінансової стійкості, адже забезпечує виконання зобов’язань страховика за
умови недостатності страхових премій та прибутків від інвестиційної
діяльності. Така ситуація може бути спричинена за рахунок кумуляції
ризиків одного виду або в результаті настання певних катастрофічних подій.
Правильно визначена вартість страхових послуг, яка досягається за
рахунок ефективної тарифної політики страховика, становить основу
забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Страховий тариф дає
можливість досягти балансу між доходами та витратами страхової
організації, адже тарифна ставка у своїй структурі включає всі необхідні
фонди та резерви, що призначені для здійснення страхових операцій. Значне
завищення страхового тарифу може призвести до зменшення попиту на
даний страховий продукт, а отже і до втрати конкурентних позицій даного
страховика на страховому ринку. На даний момент спостерігається демпінг
страхових тарифів, небезпека полягає у тому, що зниження страхових
тарифів відбувається за рахунок зменшення складової страхового тарифу, що
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йде на формування страхових резервів. Така політика може призвести до
неплатоспроможності та банкрутства страхової компанії.
Важливим критерієм забезпечення фінансової стійкості страховика є
наявність збалансованого страхового портфеля. Формування страхового
портфелю має на меті отримання максимального розміру прибутку за
мінімального розміру ризику. Диверсифікований страховий портфель
дозволяє зменшити ризик неплатоспроможності не зменшуючи очікуваної
доходності.
Здійснюючи управління страховим портфелем, менеджмент страхової
компанії повинен постійно аналізувати і корегувати співвідношення між
напрямками страхування, страховими сумами та рівнями ризику об’єктів в
розрізі діючих та новоукладених страхових договорів. Саме за рахунок
виконання вищенаведених принципів страхова компанія максимізує
прибуток за умови ризикового характеру власної діяльності.
На нашу думку одним з найважливіших критеріїв забезпечення
фінансової
стійкості
страховика
є
механізм
перестрахування.
Перестрахування враховує вартість об’єкта страхування, незбалансованість
страхового портфеля, коливання результатів діяльності страховика з метою
передачі частини ризику партнеру.
Роль перестрахування для забезпечення фінансової стійкості
страховика полягає у:
– дозволяє сформувати більш збалансований страховий портфель;
– дозволяє скоротити ризик виникнення у страховика збитків від
проведення страхових операцій;
– сприяє збільшенню можливостей страховика укладати договори
страхування з великими страховими сумами;
– дає можливість страховикам регулювати співвідношення між
власним та залученим капіталом без відмови від договорів страхування.
Варто зазначити, що страхова компанія, яка перестраховує майже 100%
прийнятого ризику, залишаючи мінімальне власне утримання або зовсім його
не залишаючи, навряд заслуговує на довіру з боку клієнтів.
Достатність страхових резервів для здійснення майбутніх виплат також
являється важливим елементом забезпечення високого рівня фінансової
стійкості страхової компанії. Страховик формує різні види страхових
резервів виходячи з особливостей ризиків, які підлягають страхуванню.
Найвищий рівень фінансової стійкості страховика можливо досягти лише за
умови перегляду політики формування страхових резервів хоча б раз на рік.
За методом передавання ризиків у перестрахування і за оформленням
правових взаємовідносин сторін перестрахувальні операції поділяються на
такі:
факультативні;
облігаторні (договірні);
факультативно-облігаторні (змішані).
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Факультативний метод перестрахування характеризується повною
свободою сторін договору перестрахування. Перестрахувальник має право
передавати ризики або лишати їх на власній відповідальності, а
перестраховик має право прийняти ризики чи відмовитися від них. При
факультативному перестрахуванні кожний ризик передається окремо.
Головна особливість цього методу перестрахування полягає в можливості
індивідуальної оцінки ризику.
Переваги факультативного методу полягають ось у чому:
- у можливості вибору для компанії-цедента якомога сприятливіших
умов перестрахування (розміщення ризику в кількох перестрахувальних
компаніях, вибір найкращих пропозицій);
- у використанні цедентом перестрахування в тих випадках, коли
відповідальність справді може зашкодити фінансовій стійкості страховика
або коли він має розширити свою діяльність у сфері несприятливих для нього
страхувань.
Облігаторне перестраування передбачає обов'язкове віддавання
перестрахувальником раніше узгодженої частини ризику за всіма
покриттями. Перестраховик також обов'язково має приймати ці частини
ризиків згідно з умовами договору.
У договорі облігаторного перестрахування обов'язково визначаються
ліміти відповідальності, перестрахувальна премія, перестрахувальна комісія,
обмеження щодо покриття. Перестрахування на облігаторній основі має
універсальний характер, тобто використовується у всіх видах страхування,
діє на всіх страхових ринках світу. В облігаторному, як і у факультативному
перестрахуванні, ризики передаються прямо або через посередника.
Облігаторне перестрахування дозволяє збільшити обсяги страхових
операцій, збирає більшу частину перестраховувальної премії у
професіональних
перестраховиків
світу.
Договір
облігаторного
перестрахування частіше укладається на невизначений термін з правом
взаємного розірвання шляхом повідомлення сторін щодо прийнятого
рішення.
Основна недосконалість цього методу така: коли ризик, що підлягає
перестрахуванню, не підпадає під умови облігаторного договору або
страхова сума за ризиком перевищує ліміт відповідальності за договором,
тоді може виникнути потреба в додатковому договорі факультативного
перестрахування.
При факультативно-облігаторному перестрахуванні компанія-цедент
передає чи залишає в себе ризики або їх частину. Перестраховик згідно з
таким методом перестрахування зобов'язаний прийняти обумовлені
договором ризики. Отже, факультативність передбачається для страховика
(цедента), а облігаторність – для перестраховика
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Факультативно-облігаторне перестрахування використовується в
особливо великих, небезпечних ризиках,у разі можливої кумуляції збитків,
коли вичерпано місткість пропорційних договорів.
Всі договори можна поділити на дві основні групи, що різняться
системою розподілу ризиків між перестрахувальником і перестраховиком. До
них належать пропорційна і непропорційна форми проведення
перестрахувальних операцій.
Пропорційна форма перестрахування передбачає часткову участь
сторін у розподілі відповідальності. Відповідно до узгодженої частки участі в
договорі між сторонами розподіляються страхові премії і збитки. У
пропорційному
перестрахуванні
розрізняють
квотний
договір
перестрахування, договір ексцедента суми і квотно-ексцедентний договір.
Крім того, використовуються різні системи чи модифікації цих форм.
Сутність непропорційного перестрахування полягає в тому, що
відшкодування, яке надається перестраховиком, визначається тільки
розміром збитку і не залежить від страхової суми, а тому немає
пропорційного розподілу відповідальності за окремим ризиком і
оригінальною премією. Призначення непропорційного перестрахування –
гарантувати відповідальність страховика за прийнятими ризиками щодо
великого сукупного збитку у визначений період. У непропорційному
перестрахуванні цедент сам оплачує збитки до певного розміру, а
перевищення цього розміру оплачує перестраховик у межах ліміту
відповідальності за договором. Відповідальність за непропорційним
договором установлюється в абсолютній сумі чи у відсотках. Ліміт
відповідальності цедента називають першим збитком, франшизою,
відповідальність перестраховика – покриттям.
9.3 Сутність управління ризиками. Мета, основні принципи та
етапи управління ризиками. Класифікація ризиків діяльності страхової
компанії. Стратегія управління ризиками. Система управління
ризиками страховика. Розподіл функцій та відповідальності під час
реалізації процесу управління ризиками. Виявлення та оцінювання
ризиків страховика. Методи управління ризиками. Механізм
забезпечення платоспроможності у системі управління ризиками.
Управління ризиками – це процес, спрямований на виявлення
(ідентифікацію), вимірювання (оцінювання). Контроль та моніторинг
ризикових позицій банку, а також урахування взаємозв’язків між різними
видами ризиків.
Мета управління ризиками полягає в оптимізації співвідношення між
рівнем ризику та очікуваною економічною вигодою, яка є компенсацією за
прийнятий банком ризиком.
Комплекс дій з управління ризиками має забезпечити досягнення таких
завдань:
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1. Ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися банком та його
керівництвом;
2. Ризики мають перебувати в межах толерантності, установлених
спостережною радою банку;
3. Рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічним
завданням діяльності банку;
4. Рішення з прийняття ризику мають бути конкретними і чіткими;
5. Очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик;
6. Величина капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які
наражається банк;
7. Стимули для досягнення високих результатів діяльності мають
узгоджуватися з рівнем толерантності до ризику.
Принципи управління ризиками.
1. Забезпечення інтересів зацікавлених сторін. Процес управління
ризиками має одночасно забезпечувати інтереси багатьох зацікавлених
сторін: клієнтів, контрагентів, керівників, працівників, спостережної ради і
акціонерів банку, органів банківського нагляду, рейтингових агентств,
інвесторів, кредиторів та інших.
2. Повнота охоплення. Процес управління ризиками має охоплювати
всі види діяльності банку, які впливають на параметри ризику ( наприклад,
аналіз стану фінансових ринків);
3. Безперервність. Управління ризиками – безперервний процес аналізу
ситуації та оточення, в яких виникають ризики, і прийняття управлінських
рішень щодо впливу на самі ризики, та/або на рівень уразливості (експозиції)
банку до таких ризиків.
4. Відповідальність. Управління ризиками має відбуватися на тому
рівні організації, де ризик виникає. Контроль за ризиками здійснюється на
найвищих рівнях управління і на рівні спостережної ради.
5. Об’єктивність. Управління ризиками має забезпечувати
об’єктивний характер ідентифікації, оцінювання та моніторингу ризиків.
Залежно від тривалості періоду, на який поширюються управлінські
рішення, УБР поділяється на стратегічне, тактичне й оперативне.
Стратегічне УБР спрямоване на забезпечення довгострокового
існування банку та передбачає визначення рівнів толерантності до ризиків.
Реалізується через затвердження положень, що встановлюють стандарти
ризиків. Таке управління реалізується власниками – акціонерами,
здійснюється спостережною радою.
Тактичне УБР спрямоване на реалізацію стратегії управління
ризиками за допомогою відповідних методів та процедур (1-3роки). Таке
управління реалізується керівництвом банку (правлінням банку або
комітетом з ризик-менеджменту).
Оперативне УБРспрямоване на постійне виявлення, кількісне та
якісне оцінювання ризиків, реалізацію управлінських рішень, контроль та
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моніторинг ризиків. Таке управління здійснює структурний підрозділ банку з
ризик-менеджменту, спираючись на щоденну діяльність підрозділів.
Оперативне УБР є обов’язком менеджерів банку.
Процес управління ризиками складається з таких етапів:
1. Виявлення та ідентифікація – усвідомлення ризику, визначення
причин його виникнення та ризикових сфер;
2. Вимірювання та оцінювання (квантифікація) – аналіз та
оцінювання величини ризику;
3. Реалізація управлінських рішень, спрямованих на пом’якшення,
мінімізацію або усунення ризиків за допомогою відповідних методів
управління;
4. Контроль та моніторинг – здійснення постійного контролю за
рівнем ризиків з механізмом зворотного зв’язку.
На першому етапі процесу управління ризиками здійснюється
виявлення та ідентифікація всіх ризиків, які супроводжують діяльність банку
зараз або в майбутньому. Виявлення – це безперервний процес визнання та
розуміння наявних та майбутніх ризиків, який здійснюється на рівні окремих
банківських операцій, портфелів, структурних підрозділів банку.
Результатом є з’ясування сутності ризиків, на які наражається банк, та
визначення, чи узгоджуються вони з його завданнями, стратегією та
політикою.
На другому етапі проводять вимірювання величини того чи іншого
ризику. Вимірюванняпередбачає кількісне оцінювання параметрів, які
характеризують ризик. Таке оцінювання рівня ризику має відображати як
фактичні так і потенційні параметри ризику банку, визначати допустимі межі
для кожного виду ризику для окремих банківських операцій, підрозділів та
банку в цілому. При цьому слід оцінити й ризики освоєння нових ринків,
банківських продуктів та напрямів діяльності. Ступінь ризику вимірюється
втратами (збитками), які можуть статися в разі реалізації цього ризику, а
також їх ймовірністю.
Імовірність настання певної події визначається за допомогою
об’єктивних і суб’єктивних методів. Об’єктивні методи ґрунтуються на
обчисленні частоти, з якою в минулому відбувалася подія. Це методи теорії
ймовірностей, економічної статистики, теорії ігор та інші матем. методи.
Суб’єктивні методи спираються на використання оцінок і критеріїв,
сформованих на підставі припущень, власних міркувань і досвіду менеджера,
оцінок експертів, суджень консультантів, консалтингової фірми.
На третьому етапі управління ризиками здійснюється реалізація
управлінських рішень, спрямованих на пом’якшення, мінімізацію,
обмеження, усунення або передавання ризиків за допомогою відповідних
методик управління.
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Якщо фактичний ризик не перевищує межі допустимого, то
керівництво може обмежитися контрольною функцією, тобто зразу перейти
до останнього етапу управлінського процесу.
Якщо рівень ризику перевищує допустимі межі, необхідно його
знизити за допомогою відповідного методу, вибір якого залежить від
стратегії банку, ставлення керівництва до ризику, рівня підготовки
працівників банку, кола клієнтів та особливостей того сегменту ринку, який
обслуговує банк.
З погляду можливостей застосування окремих методів управління
доцільно об’єднати ризики в групи відповідно до методів мінімізації. Це
групи ризиків, які можуть бути:
1. Диверсифіковані;
2. Застраховані;
3. Прохеджовані;
4. Знижені за допомогою інтегрованого управління активами і
пасивами банку.
На четвертому етапі здійснюється контроль та моніторинг рівня
банківських ризиків.
Контроль передбачає встановлення обмежень та доведення їх до
виконавців за допомогою положень, стандартів, процедур. Оперативний та
стратегічний контроль має відбуватися постійно.
Моніторинг ризику передбачає регулярне функціонування незалежної
системи оцінювання та контролю за ризиками з механізмами зворотного
зв’язку. Моніторинг спрямовано на своєчасне відстеження рівнів ризиків, а
також винятків з тих чи інших правил.
Моніторинг здійснюється завдяки інформаційним звітам структурних
підрозділів та окремих посадових осіб, внутрішньому і зовнішньому аудиту й
аналітичній діяльності спеціалізованих служб банку. Звіти в системі
моніторингу мають бути регулярними, своєчасними, точними і
інформативними.
Для ефективного використання ресурсів банку, які спрямовуються на
здійснення моніторингу, ризики слід класифікувати за ступенем їх
значущості для конкретного банку і вносити до системи стеження лише
ключові види ризиків
Основними характерними ризиками з яким зустрічається страхова
компанія можна визначити:
1. Стратегічний: характеризується ймовірністю виникнення у страхової
компанії збитків через недоліки, яких припустилась страхова компанія при
прийняті стратегічних рішень, а також через неправильне обґрунтування
перспективних напрямків її діяльності.
2. Фінансовий: характеризується ймовірністю виникнення у страхової
компанії через настання несприятливих фінансових ризиків у формі втрати
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доходу, капіталу при здійсненні нею неефективної страхової і перестрахової
діяльності.
3. Операційний: ймовірність виникнення у страхової компанії збитків
через невідповідність характеру й масштабів її діяльності вимогам
законодавства, недостатністю функціональних можливостей інформаційних
технологій і систем, яким користується страхова компанія. У 2011 році
операційні ризики значно зросли і лежать в зоні високого рівня [8, c.9].
4. Ринковий: характеризується ймовірністю виникнення у страхової
компанії збитків, які спричинені зміною ринковою вартістю фінансових
інструментів, рівня очікуваної дохідності від фінансових інвестицій.
5. Інформаційний: ризики, що можуть виникнути у зв’язку з втратою
інформації через збої у функціонуванні інформаційних систем, впливу
персоналу компанії або зовнішніх подій на інформаційні системи.
6. Ризики достатності ліквідних коштів: характеризується зменшенням
грошового потоку, зростанням дебіторської заборгованості, що призводить
до затримки і неоплати поточних зобов'язань, зниження рейтингу, втрата
бізнесу.
7. Андерайтингові (страхові) ризики: визначається недостатністю
страхових премій, зростанням частоти і величини середнього збитку з
автострахування і медичного страхування, а також недостатність страхових
резервів.
Відповідно до Розпорядження Нацком- фінпослуг № 295 від 04.02.2014
з метою уникнення та мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків,
зменшення вразливості до них страховик зобов'язаний запровадити систему
управління ризиками, що включає стратегію управління та реалізацію
управління ризиками та модулі розрахунку (організаційний підхід).
Стратегія управління ризиками затверджується наглядовою радою або,
у разі, якщо вона не створена, виконавчим органом страховика.
Стратегія управління ризиками включає:
мета управління ризиками;
основні принципи управління ризиками;
ризики страховика з урахуванням класифікаційних вимог;
карта ризиків (перелік ризиків у страховика із зазначенням
показників ймовірності настання подій, що пов’язані з ризиками, та
чутливості страховика до ризиків);
допустимі межі ризиків;
процедура управління ризиками;
механізм виявлення та оцінки ризиків (визначення кількісних
характеристик ризику, які ґрунтуються на показниках ймовірності настання
та розміру можливого збитку) як систематичного процесу, що включає аналіз
нових та переоцінку існуючих ризиків;
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механізм
забезпечення
платоспроможності
страховика
відповідно до вимог законодавства та загальної величини ризиків у
страховика;
розмежування функцій і відповідальності у процесі управління
ризиками, визначення осіб, відповідальних за перегляд ефективності
стратегії;
порядок взаємодії між виконавчим органом страховика,
наглядовою радою та структурним підрозділом страховика (або призначеним
працівником), що виконує функцію оцінки ризиків, у процесі управління
ризиками.
Контроль за дотриманням страховиком вимог до системи управління
ризиками здійснюється регулятором відповідно до законодавства.
Цим Розпорядженням «управління ризиками» визначено як «процес,
спрямований на виявлення, визначення, оцінку та врегулювання ризиків, а
також контроль за дотриманням допустимих меж ризиків». При цьому
страховик може розширити перелік ризиків, визначених вимогами, з метою
вдосконалення практики управління ними. Процес управління ризиками
передбачає розробку та запровадження модулів розрахунку (автономних
компонентів системи управління ризиками, призначених для оцінки
окремого ризику) для кожного з ризиків, що впливають на діяльність
страхової організації. При управлінні ризиками та запровадженні модулів
розрахунку жоден ризик не може бути неврахованим або врахованим двічі,
може враховуватися позитивний вплив диверсифікації ризиків.
Наведений організаційний підхід до системи управління ризи- ками
цілком відповідає завданням страхового менеджменту, зокрема, ризикменеджменту, з огляду на розмежування стратегії (підходів до провадження
самого процесу) та реалізації управління ризиками (фактичної імплементації
стратегії). Зважаючи на те, що діяльність будь-якої страхової організації
включає як загальні, властиві кожній комерційній організації бізнес-процеси,
так і специфічні для предметної галузі страхування, можливі відмінності за
функціональною структурою побудови цих бізнес-процесів різними
страховиками . Застосування цього підходу надає переваги гнучкості процесу
управління ризиками, яка виявляється у можливості його швидкого
пристосування до поточних змін у внутрішньому чи зовнішньому середовищі
страховика за рахунок механізму ідентифікації ризиків та розподілу
відповідальності між суб’єктами управління.
Процес управління ризиками страхової організації А. Баранов визначає
таким чином: «Управління ризиками страховика – це ціле- спрямована
діяльність компанії щодо ідентифікації, оцінки, контролю та моніторингу
ризиків, які можуть завдати небезпеки ресурсам страхової компанії або її
здатності виконувати страхові зобов’язання та приносити прибуток».
Такий підхід надає більш розширене визначення процесу, з точки зору
послідовності його етапів. Спираючись на це визначення та процесний підхід
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до організації, в рамках якого будь-яку сукупність елементів взаємопов’язує
відповідна сукупність процесів, систему управління фінансовими ризиками
страхової організації утворюють чотири етапи
Етап 1.: Виявлення ризиків;
Етап 2.: Оцінка ризиків;
Етап 3.: Управління ризиками;
Етап 4.: Моніторинг та контроль ризиків.
Перший етап передбачає ідентифікацію ризиків за сферами їх
виникнення (внутрішні та зовнішні ризики).
На другому – оцінка ризиків забезпечується за допомогою різних
методів залежно від наявних умов визначеності, часткової чи повної
невизначеності (наприклад, розрахунково-аналітична, ймовірнісна, експертна
оцінка).
На третьому етапі відбираються методи управління ризиками:
ухилення від ризиків, локалізації ризиків, диверсифікації ризиків (полягають
у розподілі загального ризику), компенсації ризиків (пов’язані зі створенням
механізмів попередження небезпеки).
На четвертому, останньому етапі ризик-менеджменту, оцінюється
поточна зміна ризиків, у разі потреби коригуються плани, змінюється тактика
поведінки страхової компанії на ринку.
У рамках процесного підходу система управління фінансовими
ризиками страхової організації представлена чіткою послідовністю етапів (1–
4). Обернені ж зв’язки (позначені пунктиром на рис. 2) реалізуються таким
чином:
- на етапі управління: вибір конкретного методу може вимагати
повторної ідентифікації ризиків та перегляду методів чи результатів оцінки
залежно від поточних умов;
- на етапі моніторингу та контролю: крім перегляду результатів
попередніх етапів, можливим також стає виникнення нових ризиків, які
вимагають ідентифікації.
Таким чином, описана з точки зору процесного підходу система є
замкненою, тобто вихідна точка системи збігається з вхідною.
Згідно з організаційним підходом до системи управління ризиками
виконавчий орган страховика є відповідальним за практичну реалізацію
(імплементацію) основних елементів системи управлінняризиками,
визначених стратегією. За цією схемою імплементація управління ризиками
страхової організації передбачає:
• розподіл функцій, обов’язків, повноважень та відповідальності за
управління ризиками, що охоплює всі організаційні рівні та підрозділи
страховика. Інформація щодо розподілу функцій, обов’язків, повноважень,
відповідальності, підпорядкованості та підзвітності під- розділів має бути
доведена до відома працівників страховика;
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• розробку та затвердження внутрішніх документів, якими регулюється
політика щодо управління ризиками під час здійснення андерайтингу,
формування страхових резервів, управління активами та пасивами,
інвестиційної діяльності, перестрахування;
• забезпечення постійної адекватності й ефективності внутрішніх
документів шляхом внесення до них відповідних змін у відповідь на зміни
зовнішніх або внутрішніх чинників;
• розробку та затвердження внутрішніх положень та процедур щодо
визначення кількісних характеристик ризику та здійснення періодичного
перегляду (щонайменше один раз на рік) цих процедур та положень з метою
їх актуалізації;
• створення окремого підрозділу з оцінки ризиків (або призначення
працівника, відповідального за оцінку ризиків) та здійснення контролю за
його роботою;
• постійне підвищення кваліфікації працівників шляхом вивчення
найкращого досвіду щодо управління ризиками;
• забезпечення дотримання вимог щодо платоспроможності з
урахуванням рівня прийнятих ризиків.
Підрозділ страховика, що виконує функцію оцінки ризиків, має
підпорядковуватися безпосередньо голові виконавчого органу та мати
відповідні повноваження щодо доступу до інформації, необхідної для оцінки
ризиків. Він є відповідальним за:
• виявлення, визначення, оцінку ризиків;
• збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та
забезпечення безперервного контролю за ризиками;
• розробку та актуалізацію модулів ризиків;
• контроль за порушенням допустимих меж ризиків;
• проведення стрес-тестування;
• надання рекомендацій виконавчому органу страховика з
врегулювання ризиків;
• надання звітів виконавчому органу стосовно проведеної роботи, а
також щодо розміру капіталу, необхідного для покриття неочікуваних
збитків і збитків, пов’язаних з ризиками;
• надання пропозицій щодо заходів покращання ефективності системи
управління ризиками.
Процесний підхід до системи управління фінансовими ризиками
передбачає наявність чотирьох етапів. У рамках адміністративної моделі ця
система розширюється ще трьома. Процесами.
Так, перший етап ідентифікація ризику передбачає відповідний
оперативний обмін інформацією: відповідальні за ризики зобов’язані
повідомити ризик-менеджерів про настання несприятливих подій у межах
своїх бізнес-процесів, що загрожують реалізації бізнес-цілей компаній.
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На другому етапі в рамках певного звітного періоду здійснюється
оцінка ризиків, визначених стратегією управління ризиками, а також
проводиться їх облік та перевірка, на основі чого актуалізується карта
ризиків.
Третій етап передбачає реалізацію заходів, описаних у процесному
підході, в рамках суб’єктного та об’єктного блоків системи управління.
На четвертому здійснюється моніторинг і контроль ризиків протягом
усього життєвого циклу компанії, що забезпечує управління інформацією,
яка уможливлює прийняття ефективних рішень щодопередбачення ризику.
Етап управління реалізацією превентивних заходів відносно всіх
виявлених фінансових ризиків страхової організації передбачає визначення
плану дій, спрямованих на зниження виявлених ризиків до прийнятного
рівня.
Ризик-менеджмент у рамках цієї моделі реалізується за допомогою
таких методів реагування:
контролю ризику – втілення заходів щодо зниження ймовірності або
масштабу впливу ризику;
передання ризику – передання потенційних збитків, пов'язаних з
фінансовим ризиком, третій стороні, що має можливість контролювати цей
ризик (наприклад, у перестрахування);
прийняття ризику – передбачає відсутність додаткових заходів щодо
зниження ризику і здійснення моніторингу ймовірності та масштабів впливу.
Прийняття ризику можливо тільки в тому випадку, якщо він знаходиться в
межах ризик-апетиту компанії;
уникнення ризику – повного припинення діяльності, що призводить до
ризику. Прикладом таких дій є відмова від страхування певної групи ризиків
у рамках андерайтингової політики компанії.
Визначивши метод реагування на ризик, компанія визначає належні й
своєчасні заходи щодо нього. Для визначення цих заходів розробляється план
дій з управління ризиком, а також план надзвичайних заходів для ризиків з
високим темпом реалізації чи значним масштабом впливу. Подібні плани
заходів реагування містять інформацію відносно основних етапів, необхідних
результатів, строків і відповідальних співробітників.
Відповідальний за ризик, що розробляє план заходів щодо реагування
на ризик, здійснює регулярний контроль впровадження зазначених у ньому
заходів і надає відповідні звіти. Відповідно до цього заходи щодо реагування
повинні бути квантифікованими, здійсненними та строковими.
План заходів щодо управління ризиками повинен визначати:
відповідального співробітника чи підрозділ; строк і періодичність виконання
заходу; бюджет та додатковий бюджет виконання заходу; рівень
залишкового ризику після виконання комплексу заходів.
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Плани дій щодо управління фінансовими ризиками, а також усі зміни
до них затверджуються робочою групою з ризиків компанії, що також є
відповідальною за впровадження контрольних процедур.
При виборі методів реагування та контрольних процедур враховується
рівень планового залишкового ризику та перевіряється, чи досягається його
прийнятний рівень. Альтернативні контрольні процедури впливають як на
ймовірність реалізації ризикових подій, так і на масштаби їх впливу. При
плануванні контрольних процедур важливо, щоб залишковий ризик
знаходився в межах встановленого ризик-апетиту. В іншому випадку
необхідно передбачити додаткові управлінські процедури щодо реагування
та контролю над ризиками.
На етапі звітування щодо управління фінансовими ризиками компанії
передбачена наявність двох типів інформації: внутрішньої тазовнішньої.
Внутрішня інформація є результатом комунікації між структурними
підрозділами страхової організації та її керівництвом, яка здійснюється
відповідно до встановленої форми внутрішньої звітності. Вона спрямована
передусім на закріплення відповідальності за проведення заходів з
управління ризиками серед відповідальних за ризики, аналіз і оцінку заходів
з управління ризиками, забезпечуючи таким чином: актуальність інформації
щодо реалізації всіх процесів управління ризиками; консультативну
діяльність щодо врахування думки всіх внутрішніх зацікавлених сторін у
процесах управління ризиками; акумуляцію та консолідацію інформації щодо
управління ризиками страхової організації з усіх внутрішніх джерел.
Внутрішня звітність компанії передбачає формування таких звітів:
регулярна звітність відповідальних за ризики перед ризик-менеджером та
робочою групою з ризиків щодо оцінки ризиків та реалізації заходів з
управління ними. Вимоги щодо такої звітності встановлюються ризикменеджерами або робочою групою; регулярна звітність ризик-менеджеру
перед керівництвом страхової організації щодо функціонування та
результатів системи управління ризиків у цілому.
Зовнішня звітність страховика щодо управління ризиками, в свою
чергу, складається з: офіційної річної звітності страховика в частині надання
звітних даних щодо управління ризиками (вимоги і строки такої звітності
встановлюються регулятором); звітності щодо управління ризиками
страховика за вимогою зовнішніх сторін, зацікавлених в аналізі управління
ризиками (зовнішні аудитори, рейтингові агентства, фінансово-кредитні
установи та ін.). Вимоги і строки такої звітності погоджуються страховиком
із зовнішньою зацікавленою стороною.
Останньою складовою системи управління фінансовими ризиками
страхової організації у рамках адміністративної моделі є навчання
співробітників, оскільки саме від якості їх професійних компетенцій
залежить результат провадження управління ризиками на кожному з етапів
цього процесу.
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Зазначені складові адміністративної моделі, які доповнюють класичну
процесну модель (управління реалізацію превентивних заходів, звітування та
внутрішня комунікація, навчання співробітників), безпосередньо впливають
на кожен з інших етапів. Так, поліпшення якості професійних компетенцій
співробітників страховика (безпосередньо у сфері ризик-менеджменту та
загалом) збільшить ефективність функціонування кожної складової системи
управління фінансовими ризиками; превентивні ж заходи спрямовані на
мінімізацію негативних наслідків.
Характерною особливістю страхового ринку є непередбаченість
можливого результату, тобто він має ризиковий характер. Тому після
дослідження сутності ризику важливо з’ясувати питання, пов’язані з
управлінням ним. Практикою напрацьовано певні методи управління
ризиком:
1) Метод усунення ризику (спроба уникнення ризику (не слід
виробляти та продавати небезпечну продукцію), але зникає і можливість
отримання прибутку).
2) Метод запобігання втрат і контроль допомагає уникнути
випадковостей і знизити збитки.
3) Метод поглинання (відшкодування збитків за рахунок власних
коштів).
4) Метод страхування дає змогу розподілити ризик між великою
кількістю страхувальників, які під нього підпадають.
Управління ризиком в страхуванні – це заходи спрямовані на
зменшення ризику в системі страхових відносин. Воно здійснюється в три
етапи:
1) Дослідницький (деталізоване дослідження ризиків, збір і аналіз
інформації про них, оцінка ризиків).
2) Підготовчий, який передбачає порівняння характеристики та
ймовірностей ризику на основі його аналізу та оцінки. Результатом цього
аналізу є вирішення питання: «Якою мірою ризик, прийнятний до
страхування?»: Повністю; Частково; Зовсім не прийнятний.
3) Вибір конкретних засобів які можуть вплинути на ризик зменшивши
його або усунувши зовсім.
При аналізі ризику аналізуються всі ризикові обставини які його
характеризують. Для більш успішної оцінки ризику виділяються критерії
оцінки тобто групи ризику, кожна з яких включає приблизно однакові за
ознаками об’єкти.
Оцінка об’єкта необхідна для визначення розміру страхової суми, а
оцінка ризику дає можливість визначити відповідну ціну страхової послуги.
Для найбільш повної і достовірної оцінки ризику та визначення
ймовірності збитку необхідно мати відповідну достовірну інформацію. Для
цього здійснюють тривале спостереження за великою кількістю об’єктів.
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9.4.
Класифікація
методів
оцінювання
стійкості
та
платоспроможності. Оцінювання фінансової надійності за методикою
Нацкомфінпослуг (тести раннього попередження). Стрес-тестування
страховиків. Власне оцінювання ризиків і платоспроможності в системі
управління ризиками страховика.
Підхід
до
оцінки
платоспроможності
в
рамках
превентивного антикризового менеджменту повинен зміститися з позиції
визначення ризику можливого банкрутства підприємства на припущення
того, що підприємство має наміри безперервно продовжувати свою
діяльність та одночасно виконувати зобов’язання. Отже, проблема
забезпечення платоспроможного стану функціонуючого підприємства
вимагає використання іншого методичного підходу та інструментарію оцінки
платоспроможності, що зазвичай використовують в антикризовій
діагностиці.
Традиційно в економічній практиці для оцінки платоспроможності
підприємства використовуються показники ліквідності, які розраховуються
на основі балансових співвідношень для оцінки поточної платоспроможності,
та показники фінансової стійкості для оцінки загальної платоспроможності.
Більш досконалими вважаються методи, що ґрунтується на аналізі грошових
потоків із застосуванням Звіту про рух грошових коштів, які поділяються на
дві групи:
1) методи оцінки фактичної платоспроможності, що характеризують
платіжні можливості підприємства на конкретну дату на основі даних
звітності;
2) методи оцінки перспективної платоспроможності, що визначають
потенційні можливості виконання зобов’язань та витрат, враховують
потенційні надходження та необхідні грошові витрати протягом майбутнього
періоду на основі планових даних розвитку підприємства.
Удосконалення методів оцінки платоспроможності з метою
підвищення ефективності антикризового управління потребує розширення
показників, які б дозволяли, враховуючи фази життєвого циклу та
раціональні цілі бізнесу, виявити загрози кризового розвитку на підприємстві
для своєчасного їх нівелювання. На наш погляд, таким показником може
виступати
«динамічна
платоспроможність».
Кількісно
динамічну
платоспроможність можна визначити співвідношенням наявних та
напрацьованих грошових коштів та зобов’язань на визначений час,
використовуючи різні форми фінансової звітності. Основною перевагою
динамічних показників платоспроможності є те, що вони розкривають
механізм формування платоспроможності та пов’язують його з механізмом
функціонування підприємства в цілому. Це, в свою чергу, дозволяє
формувати та конструктивно використовувати економічний інструментарій
управлінського впливу на платоспроможність, що суттєво підвищує
практичну реалізацію антикризового управління.
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Оцінка динамічної платоспроможності має практичне значення як один
з факторів довгостроково виживання підприємства та підлягає обов’язковому
моніторингу з боку менеджменту підприємства.
Отже, сучасні завдання антикризового управління та існуючі проблеми
оцінки
платоспроможності
дозволяють
констатувати
необхідність
удосконалення системи показників оцінки платоспроможності підприємства
з метою оперативного та адекватного реагування на окремі кризові явища в
фінансовому розвитку підприємства.
Управління процесом досягнення фінансової стійкості страховика
багато в чому залежить від якості та повноти інформації щодо його
фінансового стану, яка втілюється у певних показниках. Система цих
показників має бути достатньо повною (враховувати всю різноманітність
внутнішніх і зовнішніх чинників, які впливають на діяльність страхової
організації); не перевантаженою (показники не повинні дублювати один
одного); дієвою (щоб її можна було ефективно застосовувати в аналізі
фінансової стійкості страховиків); мінімальною (склад системи показників не
повинен виходити за межі реальних можливостей їх оцінювання).
Як приклад використання такої системи показників можна навести
методику оцінки фінансового стану страховиків, яка базується на «тестах
раннього попередження». Аналіз фінансового стану страховиків провадиться
за допомогою аналізу відносних коефіцієнтів, їх динаміки, а також динаміки
ключових абсолютних показників. Такі тести використовуються для аналізу
та оцінки фінансового стану страхових організацій у багатьої
західноєвропейських країнах і вважаються зручним та дієвим аналітичним
інструментом.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України «з
метою стандартизації процедур здійснення аналізу фінансової надійності
страховиків» своїм Розпорядженням від 17.03.2005 № 3755 затвердила
Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків, які так само базуються на
тестах раннього попередження. Відповідно до Рекомендацій здійснюється
аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності,
ліквідності і надається відповідна оцінка.
Коефіцієнти доволі легко обчислювати, оскільки дані, необхідні для їх
розрахунку, можна знайти у фінансовій звітності страховиків і у
спеціалізованій страховій звітності, яка подається ДО Держфінпослуг. Вони
являють собою набір достатньо простих критеріїв (показників), що
дозволяють оцінити в комплексі фінансовий стан страхової компанії. Тести
раннього попередження базуються на принципі порівняння фактичних
фінансових показників (коефіцієнтів) діяльності страховиків з визначеними
Держкомфінпослуг нормативами (певний діапазон значень).
Для аналізу використовуються такі форми фінансової звітності:
«Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів»,
«Звіт про власний капітал», спеціалізована страхова звітність – звітні дані
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страховиків, затверджені розпорядженням Держкомфінпослуг від 15.09.2005
№ 4919 «Про внесення змін та доповнень до Порядку складання звітніх
даних страховиків».
Регуляторними органами різних країн в якості тестів раннього
попередження
використовуються
різні
набори
показників.
Держкомфінпослуг запровадив сукупність показників, що розроблені
Національною асоціацією регуляторів страхового ринку США на початку
1970-х років і використовуються
В наш час існує велика кількість визначень стрес-тестів. У цій статті
термін «стрес-тестування» вживатиметься у значенні тестування чутливості
та тестування сценаріїв. Обидва підходи застосовуються страховиками для
забезпечення кращого розуміння слабких сторін, які в них з'являються у
нестандартних умовах. Підходи базуються на аналізі впливу маловірогідних,
але не неможливих негативних сценаріїв. Ці стреси можуть мати фінансову,
операційну або законодавчу природу, стосуватися ліквідності або бути
пов'язаними з будь-якими іншими ризиками, що можуть мати економічний
вплив на страховика.
Зокрема, тестування чутливості спрямовано на оцінку впливу однієї чи
декількох змін в окремому факторі ризиків або невеликої кількості тісно
пов'язаних факторів, на майбутній фінансовий стан страховика.
Прикладом тестування чутливості може бути тестування спроможності
до відновлення, яке здійснюється у Великій Британії та Австралії. Тест
сценарію (для порівняння) є складнішим видом тесту, що містить одночасний
рух у декількох факторах ризиків та часто пов'язаний з явними змінами
світогляду. Тести сценарію часто вивчають вплив подій катастрофічного
характеру на фінансовий стан страховика, особливо в певному географічному
регіоні, або одночасні рухи у декількох категоріях ризиків, що впливають на
всі сфери діяльності страховика або торгові операції, наприклад, обсяги
андеррайтингу, ціни на акції та рух у ставках відсотків.
Є два основні типи сценаріїв: історичні та гіпотетичні. Історичні
сценарії відбивають зміни у факторах ризиків, які відбулися у певних
історичних (реальних) ситуаціях. Гіпотетичні сценарії використовують
структуру потрясінь, яка вважається вірогідною, але на практиці ще не
траплялася. Кожний з видів сценаріїв має свої переваги. Залежно від ризиків
обидва підходи є цінними і тому мають використовуватися.
Значна частина фінансового менеджменту страховика базується на
розумінні очікуваних результатів та нормальних відхиленнях від них. Аналіз
фінансового впливу нестандартних або надзвичайних сценаріїв є необхідним
для отримання повного уявлення про ризики, що приймаються на себе,
наприклад, визначення потенційного впливу краху фондового ринку на
портфель страховика.
Існує велика кількість методик для визначення впливу нестандартних
або надзвичайних подій, які можуть бути використані для стрес-тестування.
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До них належить детерміноване моделювання та різні види стохастичного
моделювання, включаючи методи моделювання Монте-Карло. Ризики, що
проходять стрес-тестування, мають бути описані та виміряні, включаючи
нелінійні, асиметричні ризики, такі, як ризики вибору та передплати.
Розробка стрес-тестів. Нормальною практикою є розробка кожним
страховиком стрес-тестів відповідно до власного профілю ризиків та
складності бізнесу. Вірогідно, це може призвести до розбіжностей стосовно
обсягу та характеру тестів, що здійснюються, серед страховиків.
Корисним є розгляд стрес-сценаріїв навіть щодо ризиків, кількісний
еквівалент яких нелегко визначити, та які важко змоделювати. Приклади
таких ризиків включають судові рішення щодо позовної практики, а також ризики репутації, ризики змін у податковому законодавстві тощо.
Вірогідно, що різні фактори визначатимуть характер та обсяг тестів, що
вимагатимуться. Вони включають такі аспекти стосовно страховика, як:
- сфери діяльності та системи розповсюдження;
- поточна позиція на ринку;
- поточна позиція в групі;
- інвестиційна політика;
- бізнес-план;
- загальні економічні умови.
Наприклад, страховик з недостатньою платоспроможністю повинен
проводити більші за обсягом та частіші тести. Страховик, який належить до
більшої корпоративної групи, повинен перевіряти наслідки можливих змін,
що призводять до обмежень щодо отримання доступу до додаткового
капіталу.
Страховик повинен розглянути: які події є суттєвими, зважаючи на
їхній вплив, вірогідність та достовірність. Частково це буде функцією
розміру страховика, його складності, платоспроможності, характеру його
операцій та залежатиме від толерантності страховика до ризиків.
Страховик повинен бути спроможним протистояти обставинам, які є
передбачуваними, хоч і маловірогідними, включаючи події, для яких він
передбачає особливе покриття.
Частота проведення стрес-тестувань та проміжки часу між ними.
Стрес-тестування має проводитися принаймні раз на рік. Крім того, стрестести можуть проводитися з метою виявлення нового значного розвитку та
характеристик портфелю.
У той же час для страховика з малим профілем ризиків можливо рідше
стрес-тестування. Частіше стрес-тестування може бути придатним для
страховика зі значним профілем ризиків, або якщо ринкові умови швидко
змінюються. Наглядові органи можуть вимагати проведення стрестестування, наприклад, щоквартально, як загальну практику або у відповідь
на певні обставини на ринку чи у страховика. Для такого не щорічного стрес-
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тестування наглядовий орган може вимагати менше деталей, ніж у випадку
щорічного стрес-тестування.
Стрес-тести мають вивчати результати та вплив різних проміжків часу
на бізнес-плани, стратегічні ризики та майбутні вимоги до провадження
операційної діяльності. Часовий проміжок має бути досить довгим, щоб
результати стресу повністю проявилися, щоб керівництво почало діяти та
з'явилися результати. Для деяких ризиків це може вимагати проведення
стрес-тестування протягом повного економічного циклу. Наприклад, у
Канаді компанії, що займаються страхуванням життя, планують фінансові
результати на п'ять років, а компанії, які займаються іншими видами
страхування, - принаймні на два роки.
Технології моделювання, що використовуються у стрес-тестуванні.
Використання певної моделі ризиків залежить від обставин страховика та
підходів до оцінки ризиків і управління ризиками. Загальні методики, що
використовуються, базуються на статичному або динамічному моделюванні,
а також детермінованому або стохастичному підході.
У базових формах статичне моделювання передбачає, що аналіз
фінансового стану страховика здійснюється на конкретний момент часу, тоді
як динамічне моделювання бере до уваги розвиток протягом певного часу.
Детерміновані моделі вивчають фінансовий вплив у випадку настання
певного сценарію, в той час як у стохастичних моделях також враховується
вірогідність реалізації різних сценаріїв.
Простим прикладом статичного детермінованого стрес-тесту є випадок,
коли страховик, визначаючи відповідний розмір капіталу, вивчає вплив
коефіцієнтів збитків на балансовий звіт. Коефіцієнт збитків є ризиковою
змінною, та вплив на чисті активи є результуючим ризиком. У таких тестах
не береться до уваги реальна вірогідність появи різних коефіцієнтів збитків.
Стохастичні моделі являють собою сучаснішу технологію. Вони
базуються на вірогідностях, які передбачають, яким чином ключові фінансові
параметри взаємодіятимуть одне з одним з часом, та генерують розподіл
результатів, базуючись на моделюванні цих параметрів у майбутньому.
Однією з переваг стохастичного моделювання є те, що воно дає уяву про
діапазон та вірогідність різних фінансових результатів, які можуть бути
отримані. Це є корисним для отримання певного рівня довіри щодо
платоспроможності, наприклад, 0,5% ризику руйнації.
Стохастичні моделі корисні, а іноді й необхідні, коли страхові
контракти містять вбудовані опціони та фінансові гарантії. За цих обставин
вірогідно, що стохастичне моделювання буде потрібним як для цілей
фінансової звітності, так і для стрес-тестування.
Прикладом стохастичної техніки оцінки ризиків може виступити
ризикова вартість (VaR). Моделі VaR, які часто використовують банки,
встановлюють межі, що базуються на вірогідності можливих збитків на
конкретний період володіння (наприклад, від 10 днів до одного року) та
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рівень впевненості. Для моделювання подій катастрофічного типу перевага
часто віддається TailVar (також відомий як очікуваний дефіцит власників
страхових полісів). Однак статистичні моделі, такі як VaR, мають обмежену
здібність щодо точного передбачення розвитку ситуації за надзвичайних
обставин або граничних випадків, оскільки статистичні гіпотези є неточними
без достатньої кількості спостережень, але у будь-якому випадку, базуються
на екстраполяції минулого досвіду у невідоме майбутнє.
Затвердження та документування моделі. Надійність моделей, що
використовуються, підлягає регулярному підтвердженню.
Вибір моделей та параметрів вимагає здійснення судження, а
надійність може бути поставлено під загрозу внаслідок помилки щодо моделі
та параметрів. Незалежно від того, які саме моделі страховик використовує у
своїх стрес-тестах, має здійснюватися періодичне бек-тестування або інші
процедури з метою підтвердження результатів та рівня точності моделі.
- Коли використовуються стохастичні моделі, страховик повинен
піддавати стрес-тестуванню припущення та кореляції таким чином, щоб
побачити, наскільки чутливими є результати до припущень та модельних
параметрів. Аналіз помилок має бути проведено та розглянуто під час оцінки
результатів стрес-тестів.
- Перегляд моделей повинні здійснювати особи, які не брали участі у
розробці або регулярному використанні моделей, та у прийнятті відповідних
бізнес-рішень; результати такого перегляду мають бути задокументовані.
- Мають бути надійні процедури контролю щодо змін таким чином,
щоб забезпечити визначення, документування та перевірку змін у моделях.
- Має бути процедура постійного аналізу змін у змодельованих
результатах одного періоду у порівнянні з іншим.
Бек-тестування – процес підтвердження точності моделі у порівнянні з
фактичними результатами. Цей аналіз має продемонструвати, що фактичні
результати протягом достатнього періоду часу знаходяться в очікуваних
межах, визначених моделлю.
Для багатьох ризиків, з якими стикається страховик, потенційний
рівень та дійсність бек-тестування може бути обмеженою. Наприклад, при
аналізі фондового ринку на щорічній основі (на базі портфелю інвестицій
страховика) можна отримати дані за 100 років, але істотність їх переважної
частини буде сумнівною. Щодо правових змін, то істотність історичного
аналізу може бути дуже обмеженою. Коли аналізуються катастрофічні події,
моделі повинні більше спиратися на структуру ризикових подій, а не тільки
на минулі статистичні дані.
Моделі, що використовуються для хеджування стрес-тестування та
стратегій торгівлі, також мають бути оцінені з метою визначення вирішально
важливих припущень, таких, як природа та межі потенційних змін на ринку
або кореляція припущень, що використовуються в моделях ціноутворення.
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Необхідно, щоб процес стрес-тестування було належним чином
задокументовано. Має бути процедурний посібник, що:
- містив опис базових принципів підходу стрес-тестування;
- задокументував кількісні технології, які використовуються;
- задокументував формат моделей стрес-тестування;
- містив перелік засобів контролю та процедур, притаманних процесу
стрес-тестування;
- містив опис критеріїв, які використовуються для визначення
сценаріїв, що підлягають тестуванню.
Складність сценаріїв та взаємодій між ризиками. Складність стрестестів має відповідати обставинам конкретного емітента. Прості тести, що
використовують прості припущення, які покривають основні ризики, можуть
видатися кориснішими, ніж складне моделювання, яке важко зрозуміти та
підтвердити. Однак очікується, що обачливий страховик, який здійснює
належне управління, регулярно перевірятиме якість та зміст таких тестів і з
часом намагатиметься покращати методику.
Ризики рідко бувають повною мірою незалежними або пов'язаними.
Страховик повинен перевірити кореляції між різними ризиками з метою
оцінки впливу, який вони можуть справити на моделі стрес-тестування та
припущення, що використовуються. Важливо належним чином оцінити
обсяги кореляції, припущення щодо якої використовуватимуться у
майбутньому. Доведено: у несприятливих ситуаціях невеликі обсяги
кореляції можуть збільшуватися. Визначення взаємозалежності вимагає
судження, та немає історичних даних, які б могли показати нові соціальні та
економічні умови.
Кореляція і взаємозалежність ризиків підлягають регулярній оцінці. В
той час як частота такої оцінки зазвичай має встановлюватися заздалегідь, в
часи криз її слід проводити частіше.
Кореляційний аналіз має забезпечити урахування взаємовідношень між
ризиками. Наприклад, якщо трапилась катастрофа, яка вплинула на
страховика – це серйозно, інші сторони, від яких він залежить, також могли
зазнати її впливу, а саме:
- перестраховики, на яких страховик покладається щодо покриття
вимог
- посередники, які працюють над майбутнім бізнесом;
- інші особи, які надають послуги та можуть видатися неспроможними
виконати зобов'язання за контрактом або надати послуги у повному обсязі;
- контрагенти на ринках капіталу (наприклад, після теракту 11 вересня
2001 р.).
Один стрес може призвести інший (причинно-наслідкові реакції), тому
слід розглядати можливість множинних ризиків. Це, як правило,
результуючий вплив, часто у вигляді ризиків, які менш піддаються
вимірюванню, але мають бути враховані під час розробки сценаріїв. Як
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приклад можна навести регуляторну вимогу щодо збільшення, а не просто
поповнення капіталу, що був витрачений внаслідок стресових умов. Ці
взаємодії можуть відбуватися відразу, але можуть і розвиватися з часом.
Визначення меж існуючих залежностей може бути складним. Для
судження тут необхідні певний рівень обачливості та прагматизм. Зокрема,
це стосується випадку визначення пост-залежності (tail-dependency).
Наприклад, склалася ситуація, коли є два ризики, що, як правило, не є
взаємопов'язаними, але граничний випадок одного ризику може привести до
більших збитків від іншого ризику, ніж це сталося б за звичайних умов. Так,
велика катастрофа може відбутися водночас з крахом на фондовому ринку.
Наслідки останнього можуть бути більшими через нервування інвесторів.
Теракт 11 вересня 2001 р. є прикладом такої ситуації, оскільки звичайна
авіакатастрофа не призвела б до краху фондового ринку.
Моделювання дій керівництва. Стрес-тестування, як правило, має
брати до уваги межі та ефективність варіантів дій, які може здійснити
керівництво, реагуючи на ризики, що виникають. Стрес-тест може
продемонструвати можливість неспроможності (невдачі) у випадку, якщо
керівництво не здійснює жодних дій, і, навпаки, продемонструвати, що у
випадку здійснення вчасних та відповідних дій керівництвом страховик може
утримати задовільну фінансову позицію.
У страховій справі є багато сфер, які не просто піддаються кількісному
моделюванню, особливо ті, що залежать від компетентності та дій, які
здійснюються радою та керівництвом страховика.
Роль вищого керівництва полягає в тому, щоб розробити та впровадити
політику, процедури та практику управління ризиками, які, базуючись на
цілях, завданнях та межах ризиків, забезпечили б обачні операційні
стандарти. Однак визначення того, чи буде цю роль належним чином
виконано, вимагає певних міркувань під час здійснення стрес-тестування.
Також важко визначити у кількісному вимірі:
- чи базуються управлінські рішення або дії на надійних та обачливих
інформації та аналізі;
- питання, що стосуються найму та розвитку персоналу;
- чи не забагато страховик покладається на ключових осіб.
Такі міркування повинні стати частиною загальної політики та
процедур управління ризиками страховика і (де можливо), має бути зроблено
реалістичну оцінку того, наскільки швидко та ефективно страховик
реагуватиме на зміни. Швидкість, що передбачається у моделюванні
виправних дій, має відповідати культурі управління, минулому досвіду та
наявності надійних процедур ідентифікації ризикових подій таким чином,
щоб керівництво могло вчасно на них реагувати.
Інкорпоруючи управлінські дії у стрес-тестування, слід дотримуватися
таких процедур:
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- вплив стресової події має бути виміряний, і про нього треба звітувати,
не виключаючи будь-яких управлінських дій;
- слід уважно розглянути: скільки часу знадобиться керівництву для
визнання проблем та реагування на них, беручи до уваги строки та умови
політики та практики, які мають бути приведені у відповідність, а також межі
та ефективність варіантів дій керівництва у відповідь на стресову подію;
- вид та час дій керівництва мають бути включені до проекту стрестесту, потім їх необхідно виміряти та звітувати про них.
Обмеження щодо стрес-тестів. Як концепція стрес-тестування є
досить простою, однак практичне застосування цієї техніки складніше. Деякі
труднощі включають:
- визначення факторів ризиків, що підлягають стрес-тестуванню;
- визначення, як ці фактори мають стрес-тестуватися;
- визначення спектру величин, що мають бути використані;
- визначення проміжків часу, які мають розглядати стрес-тести;
- аналіз результатів та формулювання поінформованого судження.
Іншим фактором, який страховики повинні розглянути, є те, що для
стрес-тестів, як правило, необхідна інформаційна система належного рівня та
сумісність різних бізнес-підрозділів для здійснення певного аналізу
взаємовідношень ризиків. Тому важливими є внутрішні комунікації між
бізнес-підрозділами страховика, особливо у випадку, коли для проведення
стрес-тестів не виділені певні окремі ресурси.
Наскільки параметри та змінні є надійними, має бути відображено у
тлумаченні результатів та результуючих рекомендаціях.
Необхідно здійснювати регулярний перегляд, щоб впевнитися: тести
залишаються відповідними профілю ризиків страховика, що змінюється, та
зовнішнім ринковим умовам.
Звітність. Необхідно готувати письмовий звіт, що підсумовує
результати проведеного стрес-тестування. У ньому має міститися така
інформація:
- опис методики стрес-тестування та головних припущень, що були
використані для підготовки моделей стрес-тестування;
- результати базового варіанту, наприклад, використовуючи ті ж самі
припущення, що і в бізнес-плані страховика;
- припущення, використані у сценаріях стрес-тестування та взаємодії,
вбудовані у моделі;
- результати стрес-тестування до будь-яких дій керівництва;
- те, наскільки обмеження щодо даних справляють вплив на висновки
аналізу;
- природа та часові межі будь-яких дій керівництва, використаних у
моделях для пом'якшення результатів негативних сценаріїв стрес-тестування;
- результати стрес-тестування, включаючи дії керівництва.
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Бажано, щоб у звіті містилися пояснення, а не просто статистичні дані.
Крім письмового звіту слід забезпечити усну презентацію, яка дозволяє
ставити запитання та здійснювати обговорення.
Припущення та результати краще подавати у такий спосіб, щоб раді та
керівництву страховика було легко їх зрозуміти та здійснити відповідні дії.
Звіт раді та керівництву повинен подаватися принаймні щороку, якщо
тільки стрес-тестування не проводиться рідше.
Строк подання звіту може залежати від терміновості питань, про які
йдеться у звіті, та бажання інтегрувати стрес-тестування до циклу
фінансового планування страховика.
У деяких випадках зміни обставин страховика з моменту останньої
регулярної перевірки-стрес-тестування можуть бути настільки значними, що
відкладати подальше тестування та звітність про нього до часу встановленого
для наступного періодичного звіту може бути необачним. У такому разі слід
провести стрес-тестування та прозвітувати про його результати коли в цьому
виникне потреба.

