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ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФІНАНСОВОГО РИНКУ  
НА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

У статті доведено, що на сучасному етапі розвитку загальний вектор змін в політиці страхових компаній щодо формування та 
управління страховим портфелем зумовлений впливом трансформаційних тенденцій на фінансовому ринку. Розглянуті аспекти 
впливу трансформаційних процесів на страховий ринок та політику управління страховим портфелем. Визначено, що харак-
терною особливістю сучасного етапу є зростання рівня взаємозалежності і взаємодії страхових компаній з іншими фінансовими 
установами та збільшення обсягів страхування спеціалізованих ризиків.
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Балацкий Е.О., Кузьменко О.Г. ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
НА УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

В статье доказано, что на современном этапе развития общий вектор перемен политики страховых компаний относитель-
но формирования и управления страховым портфелем обусловлен влиянием трансформационных тенденций на финансовом 
рынке. Рассмотрены аспекты влияния трансформационных процессов на страховой рынок и политику управления страховым 
портфелем. Определено, что характерной особенностью современного периода является увеличение уровня взаимозависи-
мости страховых компаний с другими финансовыми учреждениями и увеличение объемов страхования определенных рисков. 
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Balatskyi Ye.О., Kuzmenko O.G. OPERATING ACTIVITIES OF THE INSURANCE COMPANIES WITHIN TRANSFORMATIONAL 
ENVIRONMENT OF THE FINANCIAL MARKET

The article proved that changes in the policies of insurance companies on the formation and management of the insurance portfolio 
due transformational impact on financial market trends. The transformational environment of the financial market is analyzed and de-
termined its place in the system of insurance protection. The economic nature of financial flows is studied and specific features of their 
functioning in insurance companies are identified as the vector of development at the present stage.
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Постановка проблеми. Функціонування страхо-
вих компаній відбувається у змінному, нестабіль-
ному зовнішньому середовищі. Діяльність компаній 
не ізольована від впливу факторів даного середо-
вища, а навпаки, їх розвиток відбувається з ураху-
ванням, а іноді і під впливом змін і трансформацій, 
що виникають у фінансовій системі, на світовому та 
національному страховому ринку.

Основною тенденцією, що визначає напрямок роз-
витку всіх фінансових посередників на сучасному 
етапі, у тому числі страхових компаній, є трансфор-
мація фінансового ринку, що полягає в інтеграції та 
конвергенції сегментів фінансового ринку, та у фор-
муванні відповідних даним процесам нових підхо-
дів до управління, організації діяльності, розробки і 
збуту фінансових продуктів, та інших змін у функці-
онуванні страхових компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням актуальних питань, пов’язаних з діяльністю 
страхових компаній на фінансовому ринку займа-
лися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: 
В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, Н.М. Внукова, 
Г. Воблий, О.О. Гаманкова, О.Д. Заруба, О.М. Зубець, 
М.С. Клапків, В.В. Корнєєв, І.О. Лютий, С.С. Осадець, 
В.К. Райхер, Л.І. Рейтман, Т.А. Ротова, К.Є. Тур-
біна, Т.А. Федорова, І.Я. Чугунов, В.В. Шахов, 
Я.П. Шумелда, Р.Т. Юлдашев та ін. Дослідження 
зазначених науковців розкривають широке коло про-
блем, які стосуються управління діяльністю страхо-
вих компаній. Проте, незважаючи на значну кількість 
публікацій у цій сфері, залишаються недостатньо 
дослідженими питання впливу трансформаційних 
тенденцій фінансового ринку на управління операцій-
ною діяльністю страхових компаній.
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Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання особливостей впливу трансформаційних тен-
денцій фінансового ринку на управління операцій-
ною діяльністю страхових компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. В най-
більш узагальненому трактуванні трансформація 
розглядається як взаємодія різних процесів та явищ 
в економіці, політиці та інших сферах, які в резуль-
таті забезпечують формування нової якості соціальної 
системи в цілому [1]. Схожі підходи, в яких наголо-
шується на радикальних перетвореннях, виклика-
них сукупністю чинників різних сфер суспільного 
життя, застосовуються в роботі Гражевської Н.І., яка 
визначає трансформацію як «перетворення, які охо-
плюють весь спектр суспільного життя, його духо-
вну, політичну, економічну та соціальні структури 
(перетворення політичного режиму, радикальне еко-
номічне реформування, духовно-культурну переорі-
єнтацію суспільства» [2], та в статті Івашиної С.Ю. і 
Івашиної О.Ф.: «суть економічної трансформації ста-
новлять глибинні перетворення, що зумовлені змі-
нами технології та відбуваються на рівні економіч-
них відносин, інститутів економічної та соціальної 
сфери» [3].

Стосовно фінансового ринку трансформацію 
можна розглядати як корінні зміни в структурі 
ринку, організації економічних відносин, функціо-
нуванні фінансових інститутів, що відбуваються під 
впливом технологічних, економічних, соціальних, 
політичних та інших процесів та явищ. На сучас-
ному етапі чинники трансформації фінансового 
ринку характеризуються поєднанням впливу проце-
сів фінансової глобалізації, інтеграції та конверген-
ції (рис. 1).
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Рис. 1. Складові сучасного етапу трансформації 
фінансового ринку [4, 5, 6, 7]

Процеси фінансової глобалізації, інтеграції та кон-
вергенції на фінансовому ринку взаємопов’язані між 
собою, мають спільні причини формування та чин-
ники розвитку, а також здійснюють взаємовплив та 
утворюють складні причинно-наслідкові зв’язки. Уза-
гальнюючи та систематизуючи чинники зазначених 
процесів, визначені в науково-теоретичних напрацю-
ваннях вітчизняних і зарубіжних дослідників [6, 7, 
8], вважаємо за доцільне виокремити наступні пере-
думови трансформації фінансового ринку:

– інтернаціоналізація господарської діяльності;
– дерегулювання ринків капіталу;
– лібералізація валютно-кредитних відносин і 

фінансових ринків;
– збільшення обсягів міжнародних банківських 

операцій, розвиток мережі транснаціональних банків;

– комп’ютеризація фінансової сфери;
– зниження бар’єрів між фінансовими ринками;
– зростання конкуренції між країнами.
Трансформація фінансового ринку повинна роз-

глядатися у взаємозв’язку із фінансовою глобаліза-
цією, економічною інтеграцією та конвергенцією. 
Проте зазначені процеси мають більш широке коло 
впливу та часто виходять за рамки виключно фінансо-
вого ринку, тому необхідно ідентифікувати ті ознаки 
та характеристики, які на сучасному етапі визнача-
ють трансформацію саме фінансового ринку. Осно-
вними серед таких ознак, на нашу думку, є: універ-
салізація діяльності суб’єктів фінансового ринку; 
розвиток механізмів сек’юритизації; злиття і погли-
нання на фінансовому ринку; інтернаціоналізація сег-
ментів фінансового ринку. Дані ознаки трансформації 
фінансового ринку суттєво вплинули на розвиток та 
особливості функціонування кожного з його сегмен-
тів. Вагомий вплив мають трансформаційні процеси 
на страховий ринок та політику управління страхо-
вим портфелем у розрізі чотирьох наступних аспек-
тів: організації відносин між страхувальником і стра-
ховою компанією; вибору виду страхового портфеля; 
особливостей селекції ризиків та застосування інстру-
ментів оптимізації страхового портфеля (рис. 2).

Традиційний підхід до організації відносин між 
страхувальником і страховою компанією передбачає 
оформлення договору страхування безпосередньо між 
зазначеними суб’єктами стосовно надання визначе-
ного виду страхових послуг. Основними каналами 
збуту страхових послуг при такому підході висту-
пають прямі продажі (через офіси страхових компа-
ній, телефонні, поштові продажі та через інтернет), 
а також реалізація страхових послуг через посеред-
ників – страхових агентів і брокерів.
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Рис. 2. Зміни в управлінні страховим портфелем  
в умовах трансформації фінансового ринку

Офісні продажі страхових продуктів є найбільш 
дорогим способом залучення нових клієнтів, осо-
бливо у випадку розширення мережі територіаль-
них представництв і створення нових філій, а також 
потребують значних витрат на утримання штат-
них працівників. Водночас, даний канал реалізації 
забезпечує найвищий рівень контролю за процесом 
надання страхових послуг і їх якістю. Інші канали 
прямих продажів (телефонні, смс, інтернет та інші) 
є порівняно мало витратними і достатньо оператив-
ними, проте мають обмеження щодо застосування 
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за видами страхування. Зокрема, вони є неефектив-
ними для майнового страхування, коли необхідне 
проведення попередньої оцінки майна, а також у 
страхуванні життя, оскільки потрібне врахування 
індивідуального характеру полісів.

 Досить поширеною є практика залучення страхо-
вих посередників (агентів і брокерів) до процесу реалі-
зації страхових послуг. Кожен із посередників працює 
за відповідну комісійну винагороду, але якщо страхо-
вий агент представляє виключно інтереси страхової 
компанії, то страхові брокери провадять діяльність в 
основному за дорученням страхувальника. Реалізація 
страхових послуг через страхових посередників при 
грамотно побудованій збутовій політиці може забезпе-
чити суттєвий приріст договорів страхування в стра-
ховому портфелі без необхідності розширення філі-
альної мережі самої страхової компанії.

Під впливом трансформаційних процесів на фінан-
совому ринку зростає роль нетрадиційних («нестрахо-
вих») посередників у реалізації страхових послуг, у 
тому числі банків, інших фінансових установ, турис-
тичних компаній, магазинів електроніки та інших. 
Залучення таких посередників до просування та збуту 
страхових послуг дозволяє, по-перше, суттєво ско-
ротити витрати страхової компанії на розширення 
мережі представництв, маючи при цьому доступ 
до платоспроможної аудиторії. Страхові компанії 
в цьому випадку використовують вже сформовану 
мережу інших компаній і установ як власні канали 
збуту. По-друге, надання страхових послуг у складі 
комплексних фінансових продуктів підвищує лояль-
ність клієнтів та ступінь задоволення їхніх потреб.

Узагальнюючи даний аспект впливу трансфор-
мації фінансового ринку на управління страховим 
портфелем, можна зробити висновок про появу аль-
тернативних можливостей збільшення кількості 
укладених договорів страхування та зміни структури 
видів страхування в портфелі в результаті розвитку 
нових каналів реалізації страхових послуг – посеред-
ництва банківських та інших фінансових небанків-
ських установ. 

Зміни в управлінні страховим портфелем в умо-
вах трансформації фінансового ринку стосуються і 
переміщення акцентів у виборі виду страхового порт-
феля – від формування диверсифікованих класичних 
страхових портфелів до спеціалізованих недивер-
сифікованих страхових портфелів. Зацікавленість 
страхових компаній у формуванні спеціалізованих 
страхових портфелів посилюється з появою та роз-
витком нових видів страхування, характерних для 
сучасного етапу розвитку фінансової системи. Так, 
якщо раніше діяльність різних фінансових посеред-
ників була розмежованою і майже не перетиналася, 
то на сучасному етапі з’являються нові форми їхньої 
взаємодії. Зазначена теза, зокрема, стосується появи 
нових видів страхування, пов’язаних із ризиками 
діяльності банків, інвестиційних компаній та інших 
суб’єктів фінансового ринку. До них належать: стра-
хування інвестицій, страхування кредитів, комплек-
сне банківське страхування, страхування виданих 
гарантій та страхування інших фінансових ризиків. 
Більшість із зазначених видів страхування харак-
теризуються високим рівнем ризиковості та, відпо-
відно, мають вищу дохідність. 

Бажання страхових компаній отримувати вищі 
прибутки за рахунок прийняття на страхування 
більш «дорогих» унікальних або масштабних ризи-
ків підкріплюється появою нових інструментів 
управління прийнятими на страхування ризиками, 
що забезпечує більш ефективний їх перерозподіл і 

дозволяє уникнути проблем з неплатоспроможністю 
страхових компаній.

Основним інструментом перерозподілу страхових 
ризиків залишається перестрахування, капіталізація 
світового перестрахового ринку на сьогоднішній день 
знаходиться на рівні 500-600 млрд. доларів (рис. 3). 
Збільшення капіталізації світового страхового і пере-
страхового ринку дозволяє формувати більше стра-
хове покриття для всіх видів ризиків. Все частіше 
на страхування приймаються унікальні та масштабні 
ризики: ризики епідемій, природних катастроф, теро-
ристичні та інші аналогічні ризики. Страхування 
даної групи ризиків є надзвичайно важливим з точки 
зору підтримання стабільності на світовому ринку.

Рис. 3. Капіталізація світового  
перестрахового ринку [9]

Необхідно підкреслити, що на сучасному етапі 
проведення перестрахових операцій не обмежується 
внутрішніми ринками, а все більше набуває глобаль-
ного характеру. Більше половини всіх перестрахових 
операцій у світі здійснюється декількома провідними 
страховими і перестраховими компаніями, які вже 
тривалий час займають лідируючі позиції на даному 
ринку, а саме: «Hannover Ruckversicherung AG», 
«Lloyd's of London», «Munchener Ruckversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re)», «Swiss 
Re Group» та «Berkshire Hathaway Re». Зазначені 
компанії акумулюють значні обсяги фінансових 
ресурсів, що дозволяє їм формувати пули страхових 
ризиків визначених видів та розвивати альтернативні 
інструменти перерозподілу страхових ризиків, у тому 
числі використовуючи механізм сек’юритизації.

Як свідчать дані аналітичного дослідження Aon 
Benfield Analytics [9], ринок альтернативних пере-
страхових інструментів демонструє стабільну дина-
міку до зростання. Станом на кінець 3 кварталу 
2014 року капіталізація даного ринку досягала 
61,9 млрд. доларів. Характерними тенденціями при 
цьому є, по-перше, збереження невеликих темпів 
зростання випуску облігацій катастроф, спеціалі-
зованих виключно на покритті ризиків, пов’язаних 
з природними катастрофами і руйнівними погод-
ними факторами. На сьогодні у світовому масштабі 
за рахунок облігацій катастроф та інших альтерна-
тивних інструментів забезпечується перестрахове 
покриття для 40-50% застрахованих катастрофіч-
них ризиків. По-друге, збільшуються обсяги опера-
цій за перестраховими варантами та сайд карами, 
хоча частка даних інструментів залишається неве-
ликою. Головною особливістю є суттєве (близько 
25% порівняно з 2013 роком) зростання обся-
гів забезпеченого перестрахування («collateralized 
reinsurance»), що означає розширення сфери засто-
сування альтернативних інструментів перестраху-
вання не тільки щодо катастрофічних ризиків, але 
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й інших видів страхування, зокрема страхування 
кредитних та фінансових ризиків.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищесказане, можна зазначити, що 
на сучасному етапі розвитку загальний вектор 
змін в політиці страхових компаній щодо форму-
вання та управління страховим портфелем зумов-
лений впливом трансформаційних тенденцій на 
фінансовому ринку. Основними характеристи-
ками даного процесу є універсалізація діяльності 
суб’єктів фінансового ринку, розвиток механізмів 
сек’юритизації, злиття і поглинання на фінансо-
вому ринку, інтернаціоналізація сегментів фінан-
сового ринку. 

Трансформаційні тенденції на фінансовому 
ринку призвели до суттєвих змін у функціону-
ванні всіх його сегментів і діяльності фінансових 
посередників. В управлінні страховим портфелем 
страхових компаній дані зміни торкнулися, пере-
дусім, організації відносин між страхувальником 
і страховиком, зміни пріоритетів у виборі виду 
страхового портфеля і селекції страхових ризи-
ків, а також застосовуваних інструментів опти-
мізації страхового портфеля. Характерною осо-
бливістю сучасного етапу стало зростання рівня 
взаємозалежності і взаємодії страхових компаній 
з іншими фінансовими установами, збільшення 
обсягів страхування спеціалізованих ризиків, у 
тому числі кредитних, інвестиційних та інших 
фінансових ризиків.
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