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Сучасний стан розвитку економіки країни визначає від-

повідну стратегію для діяльності підприємств, які працюють на 
ринку товарів та послуг. Це, насамперед, пов’язано зі станом 
розвитку зовнішнього середовища,  який характеризується від-
повідним ступенем невизначеності.   

В доповіді розглядаються питання оцінки діяльності 
страхової компанії з  метою визначення її здатності  в повному 
обсязі виконувати свої фінансові обов’язки.  Ця умова є одним 
з ключових факторів не тільки її конкурентоспроможності на 
страховому ринку,  але ї самої можливості ведення страхового 
бізнесу. 

Для забезпечення конкурентоспроможної пропозиції по 
деяким видам страхування компаніям доводиться визначати 
такі тарифи, які не завжди можуть забезпечити отримання при-
бутку  і як наслідок ведення страхового бізнесу. Тому без адек-
ватного прогнозу продажу страхових продуктів неможливо 
забезпечити позитивний результат,  компенсувавши збитки за 
рахунок прибутку по іншим видам страхування. 

Об’єктом досліджень є фінансово-економічна діяль-
ність страхової групи «ТАС».  В якості показників оцінки були 
використані такі, як: 

− доля кількості укладених договорів страхування дос-
ліджуваної страхової компанії на національному ринку страху-
вання;  

− чистий прибуток (збиток), нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) в динаміці за досліджуваний період; 

− рентабельність продажу та рентабельність страхової 
послуги, для зв’язку  розміру прибутку як джерела фінансових 
ресурсів з об’ємом виконаної роботи по формуванню страхово-
го фонду; 

− платоспроможність страховика – спроможність стра-
хової компанії своєчасно і в повному обсязі відповідати за сво-
їми зобов’язаннями; 



− коефіцієнт ділової активності, як ефективність вико-
ристання коштів страховика; 

− максимальна доля втрат реальних клієнтів для можли-
вості забезпечення проведення страхового бізнесу. 

Інформаційну базу досліджень складають законодавчі та 
нормативні акти України в галузі страхування, дані статистич-
ної звітності Держфінпослуг України та  страхової групи 
«ТАС». 

Для побудови імітаційної моделі було обрано метод сис-
темної динаміки, а для реалізації та проведення експериментів 
пакет імітаційного моделювання IThink. 

В результаті проведених досліджень були отримані такі 
результати: 

− визначені ризики, які найбільш актуальні для україн-
ських страхових компаній з точки зору їх платоспроможності;  

− можливість проведення фінансової політики компанії, 
а саме, розподілення фінансових ресурсів по окремих напрям-
ках фінансової та інвестиційної політики, а також оцінка ефек-
тивності вже існуючих проектів; 

− побудована модель оцінки ризику, яка дозволяє отри-
мати інтегровану оцінку ризику  діяльності страхової компанії 
з метою своєчасного виконання зобов’язань перед своїми кліє-
нтами; 

− проаналізована інформаційна база загальних показни-
ків оцінки діяльності українських страхових компаній на пред-
мет їх достатності для моделювання в умовах невизначеності. 

У результаті проведених комп’ютерних експериментів 
були отримані відповідні результати,  які дозволяються зроби-
ти такі висновки: 

− страхова компанія при обраній стратегії ведення біз-
несу на страховому ринку може  варіювати клієнтською базою 
в межах ±3.5%. В даних умовах спостерігається зростання клі-
єнтської бази на 2.7%, що дозволяє отримати в перспективі 
прибуток на 9% більший ніж у попередньому періоді, при умо-
ві що збитковість страхової суми знаходиться в межах 45%-
50%; 

− зростання показника рентабельності(10%-16%) дає 
можливість страховій компанії «ТАС» отримати прибуток в 



межах 30-50 млн. грн. на протязі усього досліджуваного періо-
ду; 

− за таких умов фактичний рівень платоспроможності 
перевищує нормативний у 1,5-2 рази на всіх кроках моделю-
вання, що означає здатність компанії у будь-який наперед взя-
тий час виконувати зобов’язання із укладених договорів стра-
хування. 

Таким чином, проведення серій імітаційних експериме-
нтів в середовищі IThink дозволило: 

- визначити ступінь активності реагування компанії на 
зміни страхового ринку з метою своєчасного прийняття відпо-
відних заходів; 

- оцінити ефективність технології формування страхо-
вих резервів; 

- спрогнозувати можливі зміни її фінансового станови-
ща;  

- визначити прогнозні значення головних кінцевих по-
казників діяльності страховика;  

- оцінити об’єктивно-необхідний рівень витрат на 
управління; 

- визначити заходи щодо загального підвищення ефек-
тивності функціонування страхової компанії на страховому 
ринку. 

Проведена оцінка адекватності моделі при плануванні 
імітаційних експериментів встановила рівень похибки прогно-
зу в межах 0,7-2%, що дає змогу використовувати останню для 
аналізу і прогнозу загальних тенденцій розвитку страхового 
бізнесу. 
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