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Стаття присвячена узагальненню методичних підходів до оптиміза-
ції портфеля послуг страхової компанії та розробці алгоритму оптимізації 
портфеля послуг страхової компанії.

Встановлено, що страховий ринок України перебуває у стані тран-
сформації, що пов’язано зі зміною інституційних умов страхування, змі-
ною пріоритетів страхувальників, макроекономічною нестабільністю, 
поширенням пандемії COVID-19. Інституційні зміни страхового ринку 
України та макроекономічна нестабільність призвели до «очищення» стра-
хового ринку та вихід з нього страхових компаній, що не забезпечують 
прозорість, платоспроможність та ефективність діяльності. За три кварта-
ли 2021 р. страховий ринок України покинули 41 страхова компанія, тобто 
кожна п’ята страхова компанія припинила свою діяльність.

Доведено актуальність оптимізації портфеля послуг страхової компа-
нії, що зумовлено необхідністю страховим компаніям переглядати влас-
ні портфелі для забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності  
та ефективності діяльності в умовах конкурентного страхового ринку 
України. 

Запропоновано оптимізацію портфеля послуг страхової компанії роз-
глядати як сукупність взаємопов’язаних етапів, що мають послідовний та 
логічний, а також адаптивний до сучасних реалій страхового ринку Украї-
ни прояв, які спрямовані на досягнення прибутковості та максимізації вар-
тості страхової компанії. 

Перші п’ять етапів оптимізації портфеля послуг страхової компанії 
слід вважати найважливішими, оскільки передбачається визначення мето-
дичних засад оптимізації портфеля страхових послуг.

Обґрунтування типу портфеля послуг страхової компанії та обгрунту-
вання переліку критеріїв оптимізації портфеля послуг страхової компанії 
– взаємопов’язані етапи, що визначають індивідуальні основні параметри 
оптимізованого портфеля для страхової компанії залежно від обраного 
типу портфеля. Розрахунки з оптимізації портфеля послуг страхової ком-
панії передбачають виконання економіко-математичного моделювання 
структури портфеля страхових послуг та визначення цільових його показ-
ників. За підсумками визначеного часового періоду страхова компанія має 
провести оцінку ефективності досягнення оптимального портфеля послуг 
страхової компанії та впливу на основні показники діяльності страхової 
компанії, зокрема чистий фінансовий результат і вартість страхової компа-
нії, наявність відхилень фактичних та оптимальних показників, з’ясувати 
причини таких відхилень.

Ключові слова: страхування, страхова компанія, портфель послуг стра-
хової компанії, оптимізація, модель Марковіца, страховий ринок України.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Страховий ринок України пе-
ребуває у стані трансформації, що пов’язано 
зі зміною інституційних умов страхування та 
діяльності, контролю за діяльністю страхових 
компаній, зміною пріоритетів страхувальників, 
макроекономічною нестабільністю, поширен-
ням пандемії COVID-19. За напрямом зміни 
інституційний умов страхового ринку варто 
відмітити зміну контролюючого органу та пе-
редання контрольних повноважень від Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг до 
Національного банку України [1], підвищення 
вимог щодо прозорості, надійності, фінансової 
стійкості, платоспроможності та ефективності 
діяльності страхових компаній. Інституційні 
зміни страхового ринку України та макроеко-
номічна нестабільність призвели до «очищен-
ня» страхового ринку й вихід з нього страхових 
компаній, що не забезпечують прозорість, пла-
тоспроможність та ефективність діяльності. За 
три квартали 2021 р. страховий ринок України 
покинули 41 страхова компанія, тобто кожна 
п’ята страхова компанія припинила свою діяль-
ність проти 25 страхових компаній у 2020 р.,  
57 – у 2019 р., 17 – у 2018 р., 20 – у 2017 р., 
57 – у 2016 р., 30 – у 2015 р., 35 – у 2014 р. [2].

Актуальною проблемою вітчизняного 
страхового ринку залишається забезпечення 
ефективності діяльності страхових компаній. 
За даними Державного комітету статистики 
України можна визначити неефективність у 
2015–2018 рр. понад третини страхових компа-
ній та збитковість їх діяльності. У 2019 р. част-
ка збиткових страхових компаній зменшилася 
до 28,8 % завдяки виходу зі страхового ринку 
збиткових страхових компаній, у 2020 р. тен-
денція до скорочення частки збиткових страхо-
вих компаній продовжувалася та результатом 
стало найменше значення у досліджуваному 
періоді – 28,3 % [3]. На нашу думку, необхід-
ною умовою забезпечення ефективності діяль-
ності страхової компанії є оптимізація портфе-
ля послуг страхової компанії, а також виважена 
інвестиційна та фінансова діяльність.

Актуальність дослідження портфеля по-
слуг страхової компанії та перспектив його 
оптимізації зумовлена необхідністю страховим 
компаніям переглядати власні портфелі для за-
безпечення фінансової стійкості, платоспро-
можності та ефективності діяльності в умовах 
конкурентного страхового ринку України. Ме-
тодичне обґрунтування оптимізації портфеля 
послуг страхової компанії висвітлено в науко-
вих публікаціях [4–20], які переважно базують-
ся на моделі Марковіца [21, 22]. Невирішеним 

питанням в теорії оптимізації портфеля послуг 
страхової компанії є застосування системного 
підходу у процесі оптимізації.

Метою дослідження є узагальнення ме-
тодичних підходів до оптимізації портфеля 
послуг страхової компанії та розробка алго-
ритму оптимізації портфеля послуг страхової 
компанії, що включає взаємопов’язані етапи 
оптимізації портфеля страхових послуг, що 
мають послідовний та логічний, а також адап-
тивний до сучасних реалій страхового ринку 
України прояв, які спрямовані на досягнення 
прибутковості та максимізації вартості стра-
хової компанії.

Матеріал і методи дослідження. У ли-
стопаді 2021 р. Верховною Радою України 
ухвалено Закон України «Про страхування» у 
новій редакції [23] (далі – Закон України «Про 
страхування») на зміну Закону України «Про 
страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР 
[24], тому дослідження базується на концеп-
туальних та прикладних положеннях нового 
законодавства та необхідності страхових ком-
паній привести свою діяльність відповідно 
до вимог Закону України «Про страхування» 
протягом двох років.

Під час проведення дослідження викори-
стано загальнонаукові та спеціальні методи на-
укового пізнання. Зокрема, метод системного 
аналізу дозволив визначити базові та додаткові 
критерії оптимізації портфеля послуг страхо-
вої компанії, на відміну від поширених у на-
уковій літературі двох критеріїв опимізація: 
дохідність портфеля та ризиковість портфе-
ля. Інформаційною базою слугували держав-
ні нормативно-правові акти України з питань 
страхування, дані Державної служби статисти-
ки України та Національного банку України.

Результати дослідження та обговорення. 
Згідно із визначенням Закону України «Про 
страхування»: страховий портфель – сукуп-
ність прав та обов’язків страховика за догово-
рами страхування (діючими та припиненими) 
за одним або кількома класами (ризиками) 
страхування та/або за всіма договорами пе-
рестрахування (діючими та припиненими), за 
якими такий страховик виступає перестрахо-
виком та/або в межах окремого класу (ризику) 
страхування [23]. Основними характеристика-
ми страхового портфеля є наявність у страхо-
вої компанії укладених договорів страхування 
чи перестрахування та ризик за даними дого-
ворами.

У науковій літературі найчастіше зустріча-
ється спрощений підхід до оптимізації портфе-
ля послуг страхової компанії, який базується 
на підході «дохідність/ризик». Прихильниками 
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такого підходу є А. Дудар [10], О. Журавльова 
[11], І. Кисільова [12], В. Кудак [13], В. Левчен-
ко та M. Oстапенко [7], В. Олійник [8], В. Плас-
тун [18], І. Рудь, В. Рудь [19] та ін. 

       

   (1)

де  – частка i-го виду страхування в портфелі 
страхових послуг;
      ir  – прибутковість i-го виду страхування;
       N – кількість видів страхування;
     abcov  – коефіцієнт коваріації між парами кон-
кретних видів страхування;
      req  – максимально припустимий ризик порт-
феля страхових послуг [18].

Розширений підхід до оптимізації портфе-
ля послуг страхової компанії обґрунтований у 
праці О. Козьменко, Ю. Балацького, В. Олій-
ника, О. Кузьменко та критеріями оптимізації 
визнано рентабельність страхування, рівень 
страхових ризиків, достатність страхових ре-
зервів, страхова концентрація, залежність від 
перестрахування [6].

Оптимізацію портфеля послуг страхової 
компанії слід розглядати як сукупність взає-
мопов’язаних етапів (рис. 1), що мають послі-
довний та логічний, а також адаптивний до су-
часних реалій страхового ринку України прояв, 
які спрямовані на досягнення прибутковості 
та максимізації вартості страхової компанії. 
Отже, основною метою оптимізації портфеля 
послуг страхової компанії є забезпечення при-
бутковості та максимізації вартості страхової 
компанії, а також досягнення стратегічних ці-
лей діяльності. 

Перші п’ять етапів оптимізації портфеля 
послуг страхової компанії слід вважати най-
важливішими, оскільки передбачається визна-
чення методичних засад оптимізації портфеля 
страхових послуг.

Перший етап оптимізації портфеля послуг 
страхової компанії передбачає розроблення та 
затвердження вищими керівними органами 
страхової компанії стратегії та тактики страхо-
вої діяльності, прийняття рішення про розши-
рення чи скорочення класів страхування.

Другий етап оптимізації портфеля послуг 
страхової компанії – ідентифікація та аналіз 

чинників впливу на склад та структуру порт-
феля послуг страхової компанії. Погоджуємо-
ся з підходом про доцільність поділу чинників 
впливу на портфель послуг страхової компанії 
на внутрішні і зовнішні [9] та пропонуємо ав-
торський перелік основних чинників з урахуван-
ням особливостей діяльності страхових компа-
ній, сучасного стану страхового ринку України 
та перспектив його змін відповідно до імпле-
ментації Закону України «Про страхування»:

– рівень страхової культури та попу-
лярність окремих класів страхування – По-
казник проникнення (Insurance Penetration 
Ratio) в Україні перебуває на низькому рівні  
(2016–2017 рр. – 1,5 %, 2018 р. – 1,4 %, 2019 р. 
– 1,3 %, 2020 р. – 1,1 %). Для порівняння, у Єв-
ропі – 5,0 %, в середньому у світі – 6,1 % [25]. 
Найбільші розміри страхових внесків у 2020 р.  
були сплачені за страхуванням цивільної від-
повідальності власників транспортних засо-
бів (за внутрішніми договорами), наземного 
транспорту (крім залізничного), фінансових 
ризиків, вогневих ризиків та ризиків стихій-
них явищ, медичне страхування (безперерв-
ного страхування здоров'я), накопичувального 
страхування життя. За підсумками 2020 р. по-
будовано матрицю, якою корисно керуватися 
страховим компаніям за визначення пріорите-
тів страхових послуг (рис. 2).

Згідно з рисунком 1, пріоритетними для 
портфелів послуг страхової компанії є послу-
ги із накопичувального страхування життя, 
медичного страхування, страхування цивіль-
ної відповідальності власників транспортних 
засобів та страхування наземного транспорту, 
що враховує:

– купівельну спроможність населення та 
рівень економічної активності суб’єктів госпо-
дарювання;

– соціально-політичну, демографічну та 
епідеміологічну ситуацію в країні. Виклики 
до світової спільноти, спровоковані поширен-
ням пандемії COVID-19 сприяли активізації 
послуг з медичного страхування та, водночас, 
зменшенню попиту на туристичне страхування 
через введення обмежень у сфері внутрішньо-
го та зовнішнього туризму;

– конкуренцію на страховому ринку Укра-
їни. Протягом 2013–2018 років деякі великі 
страхові групи, зокрема AEGON, AXA, SEB, 
AIG і HDI, вийшли з України, зокрема через 
недобросовісну конкуренцію на ринку [25];

– наявність прозорості у державних заку-
півлях та доступ страхових компаній до участі 
у тендерах з надання страхових послуг;

– порядок та плату за ліцензування страхо-
вих послуг, а також вимоги до страхових ком-
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Рис. 1. Алгоритм оптимізації портфеля послуг страхової компанії.
Джерело: авторська розробка.

паній, що мають намір одержати ліцензію на 
певний клас страхування. Закон України «Про 
страхування» посилює вимоги до страхових 
компаній, що мають намір одержави ліцензію 
в частині ділової репутації засновників; квалі-
фікації керівника страхової компанії, головно-
го ризик-менеджера, головного комплаєнс-ме-
неджера, головного внутрішнього аудитора, 
відповідального актуарія; фінансового стану 

засновників – юридичних осіб, майнового ста-
ну засновників – фізичних осіб тощо;

– внутрішні чинники: тарифна політика, 
маркетингова політика, наявність довгостроко-
вих контрактів з партнерами (наприклад, комер-
ційними банками, закладами охорони здоров’я, 
підприємствами), кадрове забезпечення, регі-
ональна мережа, імідж компанії на страховому 
ринку України, програмне забезпечення тощо.
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Третій етап оптимізації портфеля послуг 
страхової компанії – формування організа-
ційно-управлінської підсистеми оптимізації 
портфеля послуг страхової компанії передба-
чає формування команди кваліфікованого пер-
соналу, визначення кола їх обов’язків під час 
виконання завдання з оптимізації портфеля та 
порядок взаємодії з іншими структурними під-
розділами страхової компанії. 

Обґрунтування типу портфеля послуг стра-
хової компанії та обґрунтування переліку кри-
теріїв оптимізації портфеля послуг страхової 
компанії – взаємопов’язані етапи, що визнача-
ють індивідуальні основні параметри оптимі-
зованого портфеля. Якщо страхова компанія 
обирає агресивний тип портфеля, то погоджу-
ється на високий ступінь ризику з високим рів-
нем дохідності; консервативний тип портфеля 
– низький ступінь ризику з низьким рівнем до-

хідності; диверсифікований тип портфеля – се-
редній ступінь ризику з середнім рівнем дохід-
ності. Наявність різних стратегій розвитку та 
різних типів портфеля робить неможливим за-
стосування поширеної моделі Марковіца, тому 
що вона адаптована до консервативного типу. 

Розрахунки з оптимізації портфеля послуг 
страхової компанії передбачають виконання еко-
номіко-математичного моделювання структури 
портфеля страхових послуг та визначення цільо-
вих його показників. Після визначення цільових 
показників реалізовується сьомий етап, що пе-
редбачає розробку системи заходів для досяг-
нення оптимального портфеля послуг страхової 
компанії та прийняття стратегічних, тактичних і 
оперативних рішень, зокрема відмова від реалі-
зації окремих страхових продуктів та підготовка 
документів для отримання ліцензії на нові для 
страхової компанії класи страхування.

Примітки: 1 – накопичувальне страхування життя; 2 – інше страхування життя; 3 –медичне страхування 
(безперервне страхування здоров'я); 4 – страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 5 – страхування 
майна; 6 – страхування фінансових ризиків; 7 – страхування медичних витрат; 8 – страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами); 9 – страхування цивіль-
ної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами); 10 – страхування від 
нещасних випадків; 11 – страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення 
кредиту); 12 – страхування наземного транспорту (крім залізничного); 13 – страхування відповідальності 

перед третіми особами.

Рис. 2. Матриця «темп росту/відносна частка страхових послуг» страхового ринку України у 2020 р.

Джерело: дані Національного банку України.
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За підсумками визначеного часового пе-
ріоду страхова компанія має провести оцінку 
ефективності досягнення оптимального порт-
феля послуг страхової компанії та впливу на 
основні показники діяльності страхової ком-
панії, зокрема чистий фінансовий результат 
та вартість страхової компанії, наявність від-
хилень фактичних та оптимальних показни-
ків, з’ясувати причини таких відхилень. У разі 
необхідності відбувається повне або часткове 
коригування складу та структури портфеля по-
слуг страхової компанії.

Висновки. Визначено, що необхідною 
умовою забезпечення надійності, фінансової 
стійкості, платоспроможності та ефективнос-
ті діяльності страхової компанії є оптимізація 
портфеля послуг страхової компанії, а також 
виважена інвестиційна та фінансова політика 
у стані трансформації страхового ринку Укра-
їни. Оптимізацію портфеля послуг страхової 
компанії слід розглядати як сукупність взаємо-
пов’язаних вісім етапів, що мають послідов-
ний та логічний, а також адаптивний до сучас-
них реалій страхового ринку України прояв, 
які спрямовані на досягнення прибутковості та 
максимізації вартості страхової компанії.

Перші п’ять етапів оптимізації портфеля 
послуг страхової компанії передбачають ви-
значення методичних засад оптимізації порт-
феля страхових послуг (розроблення стратегії 
та тактики страхової діяльності, ідентифікація 
та аналіз чинників впливу на склад і структуру 
портфеля, формування організаційно-управ-
лінської підсистеми та обґрунтування типу, 
критеріїв оптимізації портфеля послуг стра-
хової компанії). Наступні етапи передбачають 
виконання економіко-математичного моделю-
вання структури портфеля страхових послуг 
та визначення цільових його показників. За 
підсумками реалізації розроблених заходів 
страхова компанія має провести оцінку ефек-
тивності досягнення оптимального портфеля 
послуг страхової компанії та впливу на основ-
ні показники діяльності страхової компанії, зо-
крема чистий фінансовий результат та вартість 
страхової компанії, наявність відхилень фак-
тичних та оптимальних показників.
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Методические подходы к оптимизации портфеля 
услуг страховой компании

Ткаченко Е.В., Паска И.Н.
Статья посвящена обобщению методических подхо-

дов к оптимизации портфеля услуг страховой компании и 
разработке алгоритма оптимизации портфеля услуг стра-
ховой компании на системном подходе.

Установлено, что страховой рынок Украины находит-
ся в состоянии трансформации, что связано с изменением 
институциональных условий страхования, изменением 
приоритетов страхователей, макроэкономической неста-
бильностью, распространением пандемии COVID-19. 
Институционные изменения страхового рынка Украины 
и макроэкономическая нестабильность привели к «очи-
стке» страхового рынка и выходу из него страховых ком-
паний, не обеспечивающих прозрачность, платежеспо-
собность и эффективность деятельности. За три квартала 
2021 г. страховой рынок Украины покинули 41 страховая 
компания, то есть каждая пятая страховая компания пре-
кратила свою деятельность.

Доказано актуальность оптимизации портфеля услуг 
страховой компании, что обусловлено необходимостью 
страховых компаний пересматривать собственные порт-
фели для обеспечения финансовой устойчивости, плате-
жеспособности и эффективности деятельности в услови-
ях конкурентного рынка Украины.

Предложено оптимизацию портфеля услуг стра-
ховой компании рассматривать как совокупность взаи-
мосвязанных этапов, имеющих последовательный и ло-
гический, а также адаптивный к современным реалиям 
страхового рынка Украины характер, которые нацелены 
на достижение прибыльности и максимизации стоимости 
страховой компании.

Первые пять этапов оптимизации портфеля услуг 
страховой компании следует считать важнейшими, по-
скольку предполагается определение методических ос-
нов оптимизации портфеля страховых услуг.

Обоснование типа портфеля услуг страховой ком-
пании и обоснование перечня критериев оптимизации 
портфеля услуг страховой компании – взаимосвязанные 
этапы, определяющие индивидуальные основные пара-
метры оптимизированного портфеля страховой компании 
в зависимости от выбранного типа портфеля. Расчеты 
по оптимизации портфеля услуг страховой компании 
предполагают выполнение экономико-математического 
моделирования структуры портфеля страховых услуг и 
определение целевых его показателей. По итогам опреде-
ленного временного периода страховая компания должна 
провести оценку эффективности достижения оптималь-
ного портфеля услуг страховой компании и влияния на 
основные показатели деятельности страховой компании, 
включая чистый финансовый результат и стоимость стра-
ховой компании, наличие отклонений фактических и 
оптимальных показателей, выяснить причины таких от-
клонений.

Ключевые слова: страхование, страховая компания, 
портфель услуг страховой компании, оптимизация, мо-
дель Марковица, страховой рынок Украины.

Methodical approaches to optimizing the insurance 
company portfolio of services

Tkachenko K., Paska I.
The article is devoted to the generalization of 

methodological approaches to the optimization of the 
insurance company portfolio of services and the development 
of an algorithm for optimizing the insurance company's 
services portfolio.

Insurance market of Ukraine is in a state of 
transformation, which is associated with changes in the 
institutional conditions of insurance, changes in the priorities 
of policyholders, macroeconomic instability, the spread of the 
COVID-19 pandemic.

Institutional changes in the insurance market of Ukraine 
and macroeconomic instability have led to the "cleansing" 
of the insurance market and the exit of insurance companies 
that do not ensure transparency, solvency and e ciency. 
In the three quarters of 2021, 41 insurance companies left 
the Ukrainian insurance market, ie one in ve insurance 
companies ceased operations.

The relevance of optimizing the insurance company's 
portfolio of services is proved, which is due to the need for 
insurance companies to review their own portfolios to ensure 

nancial stability, solvency and e ciency in a competitive 
insurance market of Ukraine.

It is proposed to consider the optimization of the insurance 
company's portfolio of services as a set of interconnected and 
consecutive stages that are consistent and logical, as well 
as adaptive to modern realities of the insurance market of 
Ukraine, aimed at achieving pro tability and maximizing the 
value of the insurance company.

The rst ve stages of optimizing the insurance 
company's portfolio should be considered the most important, 
as it provides for determining the methodological principles 
of optimizing the insurance portfolio.
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Substantiation of the type of insurance company's portfolio 
and justi cation of the list of criteria for optimizing the insurance 
company's portfolio are interrelated stages that determine the 
individual basic parameters of the optimized portfolio for the 
insurance company depending on the chosen type of portfolio. 
Calculations for the optimization of the insurance company's 
portfolio of services involve the implementation of economic 
and mathematical modeling of the structure of the insurance 
services portfolio and the de nition of its targets. Following 

a certain period of time, the insurance company must assess 
the e ectiveness of achieving the optimal portfolio of services 
of the insurance company and the impact on key performance 
indicators of the insurance company, including net nancial 
result and value of the insurance company, the presence of 
deviations of actual and optimal indicators.

Keywords: insurance, insurance company, insurance 
company portfolio, optimization, Markovic model, insurance 
market of Ukraine.
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