
231ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 338.45.01

Проскурович О.В.
кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці
Хмельницького національного університету

Мельничук І.І.
старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту

 Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

У науковій статі досліджено стан розвитку ринку страхування в Україні та проведено економетричне моделювання чистого 
прибутку (збитку) дев’яти провідних страхових компаній. Обґрунтовано залежність між показниками результативності діяльності 
страхових компаній та основними факторами, що впливають на фінансовий результат. Зроблено узагальнення результатів моде-
лювання та запропоновано заходи для підвищення результативності діяльності страхових компаній.
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В научной статье исследовано состояние развития рынка страхования в Украине и проведено эконометрическое моделиро-
вание чистой прибыли (убытка) девяти ведущих страховых компаний. Обоснованно зависимость между показателями резуль-
тативности деятельности страховых компаний и основными факторами, влияющими на финансовый результат. Сделано обоб-
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In the scientific article studied the state of development of the insurance market in Ukraine and conducted econometric modeling 
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Постановка проблеми. Динамічні зміни, що від-
буваються у фінансовій сфері України зумовлюють 
необхідність формування ефективних механізмів 
управління системи страхування шляхом підвищен-
ня результативності діяльності страхових компаній. 

Сьогодні страховий ринок відіграє важливу роль 
у формуванні національних конкурентних переваг, 
тому проблема отримання і підвищення фінансових 
результатів його суб’єктів набуває особливого значен-
ня. Враховуючи суттєві зміни в організації страхової 
справи, особливої актуальності набувають проблеми 
удосконалення механізму мобілізації та використан-
ня ресурсів для забезпечення надійного страхового 
захисту усіх суб’єктів господарювання. Зацікавле-
ність страхових компаній у розробці стратегій по-
зиціонування на ринку, що відповідають сучасним 
ринковим умовам, обумовлює необхідність проведен-
ня аналізу результативності діяльності страхових 
компаній, оцінки фінансових результатів страхови-
ків, а також практичних механізмів та системи за-
ходів щодо управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Укра-
їні проблемі розвитку страхового ринку, його ролі та 
місця у фінансовій системі присвячені праці В.В. Ба-
зилевича, О.Д. Василика, Н.М. Внукової, К.Г. Во-
блого, О.О. Гаманкової, О.І. Барановського, О.М. За-
лєтова, О.Д. Заруби, О.В. Козьменко, М.Д. Лутака, 
М.В. Мниха, С.С. Осадця, В.П. Унинець-Ходаків-
ської, В.М. Федосова, В.М. Фурмана, І.О. Школьник. 
Належне місце у формуванні теоретичного підґрунтя 

вирішення цієї наукової проблеми посідають роботи 
російських економістів Є.В. Коломіна, Ф.В. Коньши-
на, А.Б. Крутика, Л.А. Могильова, Л.О. Орланюк-
Малицької, В.К. Райхера, Л.І. Рейтмана, В.О. Сухо-
ва, В.В. Шахова, М.Я. Шимінової та інших [1; 12].

Проте, проблема застосування кореляційно-ре-
гресійного аналізу для підвищення результативнос-
ті діяльності страхових компаній у сучасних умовах 
економічного розвитку України у вітчизняній еконо-
мічній літературі наразі висвітлена недостатньо. 

Постановка завдання. Умови існування вітчиз-
няного страхового бізнесу в посткризовому просто-
рі висувають особливі вимоги до отримання і підви-
щення фінансових результатів страхових компаній. 
Тому, пріоритетним стає економетричне моделюван-
ня фінансових результатів страхових компаній. Ана-
ліз діяльності страхової компанії вимагає розгляду 
широкого спектра кількісних і якісних факторів, що 
впливають на формування фінансових результатів. 
Таким чином, існуючі потреби у забезпеченні отри-
мання і підвищення фінансових результатів страхо-
вої компанії обґрунтовують вибір теми дослідження, 
його мету та завдання. 

З огляду на зазначене, для здійснення обґрунто-
ваного аналізу фінансової діяльності страховика у 
сучасних умовах доцільним є застосування такого 
інструментарію економіко-математичного моделю-
вання, що дозволить врахувати кількісні та якісні 
фактори, фахові знання у страховій справі, а також 
забезпечить можливість налаштування параметрів 
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моделей на реальних даних. Таким вимогам задо-
вольняє інструментарій економетричного моделю-
вання, що є на сьогодні одним з найбільш пошире-
них напрямів наукових досліджень в області аналізу, 
прогнозування і моделювання економічних явищ і 
процесів.

Завдання цієї статті вбачається в розробці теоре-
тичних положень та практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення методики економетричного моделю-
вання фінансових результатів у взаємозв’язку із сис-
темою показників фінансової діяльності страхової 
компанії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток національної економіки є багатогранним і дина-
мічним процесом. Трансформація галузевої структури 
господарства, пов’язана із реформаційними процесами 
економіки України, збільшує невизначеність резуль-
татів діяльності суб’єктів господарювання, що призво-
дить до загального підвищення рівня різноманітних 
ризиків. У цих умовах важливою ланкою фінансової 
системи країни є страхові компанії, ефективне функ-
ціонування яких дозволить забезпечити необхідний 
рівень страхового захисту фізичних та юридичних 
осіб від ризикових обставин і підтримання конкурен-
тоздатності національного страхового ринку.

Сучасний стан вітчизняного страхового ринку ха-
рактеризується динамічним його розвитком, про що 
свідчать дані Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг в Україні. Так, за період 2010–2012 рр. спосте-
рігалася тенденція до зростання активів страхових 
компаній на 24,3%, обсягів їх статутних капіта-
лів на 1,04% і сформованих страхових резервів на 
10,61%[4]. 

На ринку страхування протягом 2012–2013 ро-
ків відбувалися такі зміни. Станом на 31.12.2013 
всього було зареєстровано 407 страхових компаній 
(далі – СК), з яких: 62 – СК зі страхування життя 
(СК «life») (62 установи станом на 31.12.2012), 345 – 
СК, що здійснюють види страхування інші, ніж стра-
хування життя (СК «non-life») (352 установи станом 
на 31.12.2012). За 2013 рік кількість страхових ком-
паній зменшилася на 7 СК [13].

У 2013 році в порівнянні з аналогічним періодом 
2012 року зросли такі показники, як загальні акти-
ви страховиків, обсяг сплачених статутних капіта-
лів (так, станом на 31.12.2013 їх приріст становив 
18,1% та 4,5% відповідно). Разом з тим, активи, ви-
значені ст. 31 Закону України «Про страхування» 
для представлення коштів страхових резервів, змен-
шилися на 22,4%. Приріст загальних активів стра-
ховиків у обсязі 18,1% у порівнянні з аналогічною 
датою 2012 року частково пояснюється тим, що до 
загального обсягу активів, у зв’язку зі змінами звіт-
них форм для страховиків, стали включатися част-
ки перестраховиків у страхових резервах у обсязі 3 
052,8 млн. грн, яка до цього не збільшувала величи-
ни активів страховиків [13].

За результатами 2013 року обсяг надходжень ва-
лових страхових премій у порівнянні з аналогічним 
періодом 2012 року збільшився на 7 153,7 млн. грн. 
(33,3%) переважно за рахунок збільшення над-
ходжень за видами страхування «non-life». Вар-
то відзначити, що за підсумками 2013 року 91,4% 
(26 185,1 млн. грн.) від загальної суми валових стра-
хових премій (28 661,8 млн. грн.) займає сума отри-
маних страховиками валових премій з видів стра-
хування інших, ніж страхування життя, а на суму 
страхових премій зі страхування життя припадає 
лише 8,6% (2 476,7 млн. грн.) від загальної суми ва-
лових страхових премій [13].

Обсяг чистих страхових виплат становив 
4 566,6 млн. грн. та зменшився порівняно з анало-
гічним періодом 2012 року на 8,1%. У структурі за-
значеного показника відбулися значні зміни в роз-
різі видів страхування: у порівнянні з аналогічним 
періодом 2012 року приріст страхових виплат від-
бувся за такими видами страхування: страхування 
життя (81,7%), медичне страхування (безперервне 
страхування здоров’я) (12,1%), при цьому зменши-
лися чисті страхові виплати зі страхування фінан-
сових ризиків (79,6%), страхування майна (65,6%), 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихій-
них явищ (51,7%), страхування кредитів (39,7%). 
Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, 
ОСЦПВ, «Зелена картка») зазнали невеликих змін 
(темп приросту – 3,3%) [13].

Протягом аналізованого періоду обсяги валових 
премій, сплачених на перестрахування, збільшились 
на 6222,0 млн. грн. (переважно за рахунок збіль-
шення переданих валових премій страховикам-рези-
дентам). За договорами перестрахування ризиків за 
2013 рік українські страховики сплатили страхових 
премій у перестрахування на суму 8 744,8 млн. грн. (за 
2012 рік – 2 522,8 млн. грн.). Співвідношення вихідно-
го перестрахування до валових страхових премій ста-
ном на 31.12.2013 становило 30,5%, що майже у 3 рази 
перевищує аналогічний показник минулого року [13]. 

Сформовані страхові резерви станом на 31.12.2013 
становлять 14 435,7 млн. грн. та в порівнянні з 
аналогічним показником попереднього року збіль-
шились на 14,8% (1 858,1 млн. грн.). Розподіл ре-
зервів на категорії «технічні резерви» та «резерви 
зі страхування життя» станом на 31.12.2013 май-
же не змінився порівняно з 31.12.2012. Станом на 
31.12.2013 на «технічні резерви» припадало 73,4%, 
а на «резерви зі страхування життя» – 26,6%. Тем-
пи росту основних показників страхових компаній у 
цілому відповідають тенденції розвитку страхового 
ринку, яка визначена Концепцією розвитку ринків 
небанківських фінансових послуг України на 2013-
2014 роки. Так, зросла частка чистих страхових 
премій у ВВП з 1,4% до 1,5%, збільшився розмір 
страхових платежів на душу населення з 500 грн. до 
631 грн., збільшився експорт страхових та перестра-
хових послуг з 490 млн. грн. до 859,3 млн. грн. [13].

Таблиця 1
Обсяги наданих фінансових послуг у страхуванні впродовж 2011-2013 років

Види фінансових установ 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Темпи приросту за роками, %

2012/2011 2013/2012

Кількість укладених договорів, млн. шт. 618,0 178,2 185,3 -71,2 4,0

Загальні активи, млн. грн 48122,7 56224,7 66387,5 16,8 18,1

Страхові резерви, млн. грн 11179,3 12577,6 14435,7 12,5 14,8

Валові страхові премії, млн. грн 22693,5 21508,2 28661,9 -5,2 33,3

Валові страхові виплати, млн. грн 4864,0 5151,0 4651,8 5,9 -9,7

Джерело: розраховано автором на основі даних Нацкомфінпослуг та Держкомстату
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Інформація щодо обсягів наданих фінансових по-

слуг наведена в таблиці 1.
Отже, за даними таблиці 1 спостерігається суттєве 

скорочення (на 71,2%) кількості укладених догово-
рів у 2012 році та їх незначне зростання у 2013 році 
(на 4,0%) порівняно з попереднім роком. Впродовж 
аналізованого періоду зросла загальна вартість акти-
вів та сума страхових резервів. У 2012 році валові 
страхові премії зменшились на 5,2%, а валові стра-
хові виплати зросли на 5,9%. Кардинально ситуація 
змінилась у 2013 році, де значно зросли валові стра-
хові премії (на 33,3%) та скоротились валові страхо-
ві виплати на 9,7%.

Однак, незважаючи на кількісне зростання осно-
вних показників, результативність діяльності стра-
хових компаній за останні роки стала більш роз-
балансованою, про що свідчить зниження валових 
страхових премій та виплат відповідно на 6,82% та 
15,62%. Поряд з цим спостерігається скорочення 
темпів росту рівнів валових і чистих виплат відпо-
відно на 2,5% та 19,7%. Отже, існування негативних 
тенденцій розвитку страхових компаній свідчить про 
зниження їх платоспроможності, фінансової стійкос-
ті, а також якості надання страхових послуг, що ста-
ло причиною зменшення попиту на них та зниження 
ресурсного потенціалу страховиків[13].

У зв'язку з цим необхідною умовою розвитку стра-
хових компаній, що домінують в небанківському фі-
нансовому секторі національної економіки, є стійке 
їх функціонування. Результативність роботи страхо-
вої компанії характеризується процесом формуван-
ня фінансових результатів. Звідси виникає потреба 
в удосконаленні економіко-аналітичного механізму 
формування фінансових результатів страхових ком-
паній. При цьому до складу економіко-аналітичного 
механізму формування фінансових результатів стра-
хових компаній варто включати наступні елементи: 
суб’єкт і об’єкт управління; сукупність фінансових 
інтересів страховика; функції, принципи і методи 
управління фінансовими результатами; інструмента-
рій управління системою формування фінансових ре-
зультатів; критерії оцінки рівня фінансових резуль-
татів; техніку і технологію управління [3, с. 12].

Під фінансовим результатом страхової компанії 
розумітимемо кінцевий результат від страхової та ін-
ших видів діяльності страхової компанії за звітний 
період, який визначається на основі співставлення 
відповідних доходів і витрат та в комплексі прояв-
ляється в показниках прибутку (збитку) та приросту 
(відсотку) страхових резервів. При цьому фінансовий 
результат від страхової діяльності являє собою різни-
цю між вартістю (ціною) наданої страхової послуги, 
що виражається в поточних надходженнях та її фак-
тичною собівартістю.

Тому, загальні підходи щодо формування фі-
нансового результату, в умовах ринку, будь-яких 
підприємств та організацій відносяться також і до 
страхових компаній. Проте, фінансовий результат 
страховиків має свої особливості, пов'язані з еконо-
мічною сутністю категорії страхування, видами ді-
яльності та специфікою кругообігу грошових коштів 
страхової організації [1, с. 42].

Ефективність управління фінансовими резуль-
татами страхових компаній виявляється у резуль-
тативності їх діяльності, яка відображається в різ-
них кількісних і якісних показниках. Виходячи із 
цього, першим етапом запропонованого механізму є 
вибір показників управління фінансовими результа-
тами страхових компаній, що являє собою процес, 
який спрямований на отримання збалансованої ін-

формації про стан рівня розвитку комуні-каційних, 
організаційних та фінансових ресурсів на основі до-
сягнення фактичних значень даних показників їх 
граничних значень. Визначення мети управління 
фінансовими результатами страхових компаній має 
прямий взаємозв'язок з факторами, що впливають 
на зазначений процес управління. Тому фактори, що 
впливають на управління фінансовими результатами 
страхових компаній, є умовами, які викликають не-
обхідність прийняття управлінських рішень для до-
сягнення поставленої мети [8, с. 143]. 

Процес економетричного моделювання управлін-
ня результативністю діяльності страхових компаній 
охоплює процес економетричного дослідження фор-
мування фінансових результатів діяльності страхо-
вих компаній від побудови регресійних рівнянь, які 
описують взаємозв’язки між економічними показни-
ками цієї діяльності, до прогнозування результатив-
ності діяльності страхових компаній.

Основною проблемою економетричного дослі-
дження управління фінансовими результатами стра-
хових компаній є побудова економетричної моделі, 
оскільки її якість визначає достовірність та обґрун-
тованість результатів аналізу розвитку та прогнозу 
соціально-економічних процесів і явищ.

У загальному випадку процедуру побудови еконо-
метричної моделі результативності діяльності стра-
хових компаній можна розділити на послідовність 
взаємопов’язаних етапів[6, с. 148]:

перший (постановочний) – визначення кінце-
вої мети моделювання, набору чинників, що беруть 
участь в моделі, і показників, їх ролі;

другий (апріорний) – передмодельний аналіз еко-
номічної суті явища (фінансових результатів страхо-
вих компаній), що вивчається, формування і форма-
лізація апріорної інформації;

третій (параметризація) – власне моделювання, 
тобто вибір загального виду моделі, зокрема складу і 
форми зв’язків, що в неї входять;

четвертий (інформаційний) – збір необхідної ста-
тистичної інформації, тобто реєстрація значень чин-
ників, що беруть участь в моделі, і показників на 
різних динамічних або просторових тактах функціо-
нування явища, що вивчається;

п’ятий (ідентифікація моделі) – статистичний 
аналіз моделі і в першу чергу статистичне оцінюван-
ня невідомих параметрів моделі;

шостий (верифікація моделі) – зіставлення реаль-
них і модельних даних, перевірка адекватності моде-
лі, оцінка точності модельних даних.

Обираючи методи економіко-математичного мо-
делювання впливу фінансових показників роботи 
компанії на результативність діяльності страхових 
компаній в конкретний період їх функціонування і 
розвитку застосуємо багатофакторний кореляційно-
регресійний аналіз. На основі багатофакторних за-
лежностей виводяться математичні моделі з кількома 
змінними показниками. Залежність результативного 
показника від впливу окремих факторів дозволяє 
комплексно аналізувати господарські ситуації та 
приймати управлінські рішення залежно від резуль-
тату такого аналізу.

Досліджуючи багатофакторні моделі результатив-
ності діяльності страхових компаній, для більш кра-
щого використання фінансових коштів, переважно 
застосовують вузькоспеціалізовані моделі, адаптова-
ні під конкретні виробничі умови [10]. На сьогодні 
не існує комплексної моделі оцінки впливу фінансо-
вих показників роботи компанії на результативність 
діяльності страхових компаній, яка б дозволяла 
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Вид моделі Фактори Коефіцієнт 
детермінації Критерій Фішера

Результати прогнозування

2014 р. 2015 р. 2016 р.

НАСК «Оранта

Y=516,910Х
1
+0,37Х

2
+5736,7Х

3
+5

010,81Х
4
-319517,67

Х1-рівень страхо-
вих виплат, Х2-
рентабельність 
страхових операцій, 
Х3-валовий прибуток, 
Х4-рентабельність 
страхової послуги

0,9717 F
p
=17,17<F

табл
=19,25 27579,4 44934,3 63156,9

Y=1,41X
3 
-329490,21 0,7431 F

p
=14,46>F

табл
=6,61 -114067,6 -103296,5 -91986,8

Y=0,25X2+5242,06X3-19456,48 0,9537 Fp=41,17>F
табл

=6,95 -16596,8 -14623,4 -12551,3

Y= 536,50X1+6216,64X2-56064,59 0,9469 Fp=35,68>F
табл

=6,95 8564,8 9965,9 11437

ЗАТ СК "БУСІН"

Y=-158,36Х
1
+498,38Х

2
+0,46Х

3
-

3,74Х
4
–445,74 Х1-рівень страхо-

вих виплат, Х2-
рентабельність 
страхових операцій, 
Х3-валовий прибуток, 
Х4-рентабельність 
страхової послуги

0,9979 F
p
=241,24>F

табл
=19,25 5963,1 6283,5 6619,9

Y= 1840,51 + 499,82X
2
 + 2,38X

4
 0,9373 F

p
=29,90>F

табл
=6,95 5801,9 5999,99 6208

Y=-527,93–
13,41X

1
+511,09X

2
+0,23Х

3

0,9837 F
p
=60,48>F

табл
=9,28 6323,6 6666,2 7025,9

Y=-
84,25+97,85X

1
+534,34X

2
+2,83X

4
 0,9492 F

p
=18,67>F

табл
=9,28 6548,2 6879,8 7228

ПАТ «СК «Оранта-Січ»

Y=426,910Х
1
+0,032Х

2
-

0,4,171Х
3
-62,760

Х1-рентабельність 
страхових операцій, 
Х2-валовий прибуток, 
Х3-рентабельність 
страхової послуги

0,9786 F
p
=42,09>F

табл
=9,28 586,3 618,7 652, 8

Y=114,92 + 367,13X
1
 + 0,02X

2
0,9049 F

p
=19,03>F

табл
=6,94 555,7 589,2 624,4

ЗАТ СК «Енергорезерв»

Y=0,11Х
1
+9,69Х

2
+246,33Х

3
-

0,42Х
4
+1,48Х

5
–1846,64

Х1-страхові 
платежі,Х2-частка 
страхових резервів у 
валюті балансу,Х3-
рентабельність стра-
хових операцій,Х4-
валовий прибуток, 
Х5-рентабельність 
страхової послуги

0,9998 F
p
=1276,86>F

табл
=230,16 1665,2 1840,8 2025,2

Y= 7620,19-0,29X
1
–39,39X

2
 0,4498 F

p
=7,67>F

табл
=6,95 1904,9 1619,1 1319,1

Y= 197,73X
3 
-191,61 0,9923 F

p
=644,68>F

табл
=6,61 1750,4 1847,5 1949,4

Y= 1,10X
4 
-2549,37 0,6280 F

p
=8,44>F

табл
=6,61 589,9 746,9 911,7

Y= 9,10X
5 
-1049,80 0,5253 F

p
=6,94>F

табл
=6,61 609,6 692,6 779,7

СК «ПРОВІДНА»

Y=15903,18+0,23Х
1
–0,46Х

2
–

0,14Х
3
+2887,36Х

4
 

Х1-страхові платежі, 
Х2-страхові виплати, 
Х3-валовий прибуток, 
Х4-рентабельність 
страхових операцій

0,8201 F
p
=2,28<F

табл
=19,25 -1914,7 -2805,6 -3741

Y=20429,08-0,12Х
3
+2960,34X

4
 0,7859 F

p
=7,34>F

табл
=6,95 8345,2 7741 7106,6

Y=4024,10+2730,88X
4 

0,7761 F
p
=17,33>F

табл
=6,61 17078,6 17731,3 18416,7

СК «Індіго»

Y=4557,597-0,063Х
1
–

101,006Х
2
+377,229Х

3
+0,266Х

4
 

Х1-валюта балансу, 
Х2-частка стра-
хових резервів у 
валюті балансу, 
Х3-рентабельність 
страхових операцій, 
Х4-валовий прибуток 

0,9666 F
p
=14,47<F

табл
=19,25 4495,5 4492,4 4489,1

Y= -489,523+490,815X
3 

0,8999 F
p
=44,93>F

табл
=6,61 6782,9 7146,5 7528,3

Y=4639,539+0,035X
1
-

290,598Х
2
+0,500X

4

0,8760 F
p
=7,06>F

табл
=6,28 3382,2 3319,4 3253,4

«ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»

Y=16603,87+0,71Х
1
+0,91Х

2
–

2,10Х
3
 

Х1-страхові платежі, 
Х2-страхові виплати, 
Х3-страхові резерви, 
Х4-валюта балансу, 
Х5-валовий прибуток, 
Х6-рентабельність 
страхових операцій 

0,8778 F
p
=7,18<F

табл
=9,27 44030,4 45401,7 46841,6

Y=-8650,998-
0,034Х

4
+0,378X

5
+1079,507X

6

0,9078 F
p
=9,84>F

табл
=9,27 52024,4 55058,1 58243,6

Y=-1415,69+0,22Х
1
-

0,19X
4
+1943,24X

6
 0,9433 F

p
=16,63>F

табл
=9,27 48959,8 51478,6 54123,3

ВАТ «УСК «Дженералі Гарант»

Y=38254,88-0,04Х
1
–

247,06Х
2
+2839,41Х

3
-289,96Х

4
 

Х1-страхові ви-
плати, Х2-рівень 
страхових виплат, 
Х3-рентабельність 
страхових операцій, 
Х4-рентабельність 
страхової послуги

0,9949 F
p
=96,81>F

табл
=19,25 -861,3 -2817,2 -4870,8

Y= 2943,81Х
3
-1086,33 0,9207 F

p
=58,08>F

табл
=6,61 1814,0 1959,1 2111,3

СК «Еталон»

Y=44962,98-0,32Х
1
-339,68Х

2
-

0,69Х
3
+290,86Х

4
+451,48Х

5

Х1-страхові платежі, 
Х2-рівень страхових 
виплат, Х3-страхові 
резерви, Х4-частка 
страхових резервів в 
валюті балансу, Х5-
рентабельність стра-
хових операцій 

0,99436 Fp=35,29<Fтабл=230,16 3213,7 1126,3 -1065,6

Y=32127,77-0,57X
1
-13,85X

2
-

2,56X
4
+376,04X

5

0,9915 F
p
=58,60>F

табл
=19,25 3024,2 1569,1 41,161

Y=32361,85-0,57X
1
-

18,65X
2
+376,50X

5

0,9915 F
p
=117,21>F

табл
=9,27 3006,1 1538,3 -2,9

Таблиця 2
Результати економетричного моделювання зміни результативності діяльності страхової компанії
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їм збільшувати свої фінансові результати. Для ви-
рішення цієї задачі більш доцільно розробити еко-
нометричну модель та здійснити прогнозування ре-
зультативності діяльності страхових компаній через 
показники формування їх фінансових результатів. 

Для проведення аналізу результативності робо-
ти було обрано дев’ять страхових компаній: НАСК 
«Оранта», ЗАТ СК "БУСІН", ПАТ «СК «Оранта-
Січ», ЗАТ СК «Енергорезерв», СК «ПРОВІДНА», СК 
«Індіго», «ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», ВАТ «УСК 
«Дженералі Гарант», СК «Еталон». В якості резуль-
тативного показника нами обрано чистий прибуток 
або збиток страхової компанії. Аналіз системи фак-
торів, що чинять прямий вплив на результативність 
діяльності через показники формування фінансових 
результатів страхових компаній, дозволив зробити 
попередній відбір, на нашу думку, найголовніших 
восьми факторів, які обрано для побудови майбут-
ньої моделі.

Узагальнимо результати проведеного аналізу у та-
блиці 2.

У таблиці 2 наведено загальний вигляд побудова-
них моделей для дев’яти вітчизняних страхових ком-
паній. Для кожної моделі зазначено показники, які 
визначають адекватність побудованої економетричної 
моделі (коефіцієнт детермінації та критерій Фішера) 
та прогнозні значення чистого прибутку (збитку) за 
побудованими економетричними моделями. Най-
більший вплив на чистий прибуток усіх страхових 
компаній чинить рентабельність страхових операцій. 
Усі наведені моделі виявились адекватними (за ви-
сокого значення коефіцієнта детермінації та переви-
щення розрахункового значення критерію Фішера 
над табличним), тому за ними проводилось прогно-
зування результативності роботи страхової компанії. 
Результати прогнозування, в основному, засвідчили 
поступове зростання фінансового результату, тому їх 
з впевненістю можна застосовувати у практику гос-
подарювання вітчизняних страхових компаній.

Основними напрямками підвищення результатив-
ності роботи українських страхових компаній визна-
ні [5, с. 12]: розробка нових страхових продуктів та 
послуг; поліпшення корпоративного управління; ство-
рення нових каналів збуту страхових послуг; зростан-
ня капіталізації; впровадження аутсорсингу; підви-
щення якості менеджменту; розвиток страхування 
життя; впровадження інформаційних технологій.

Одним із напрямків подальшого підвищення ре-
зультативності роботи страховиків є отримання про-
гнозної інформації про ймовірність розвитку страхо-
вого ринку на перспективу. Виходячи з цього, варто 
застосовувати методику прогнозування базових та 
похідних показників результативності діяльності 

страхового ринку. На основі проведених розрахунків 
прогнозних значень рівнів часового ряду різними ме-
тодами згладжування можливо зробити ряд висно-
вків щодо результативності застосованих підходів. 

Висновки з проведеного дослідження. Застосу-
вання результатів економетричного моделювання 
результативності страхових компаній дозволить в 
майбутньому покращувати їх фінансові результати 
та зменшити негативний вплив фінансових криз на 
розвиток страхового ринку.
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