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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економічної нестабільності у світі в ціло�

му та в Україні, зокрема при розгляді питання щодо зба�

лансованого розвитку економіки держави та її подаль�

шого розквіту все більше зростає роль ринку перестра�

хування, який в свою чергу є одним із найбільш капітал�

ізованих серед інших небанківських фінансових ринків.

Перестрахування є необхідною умовою забезпечення

фінансової стабільності страхових операцій та нормаль�

ної діяльності будь�якого страхового суспільства, тому

в сучасних умовах розгляд даного сегмента фінансових

ринків є досить актуальним.

Сучасний український ринок перестрахування сти�

кається з досить суттєвими і глибокими проблемами, які

гальмують його розвиток. Особливістю страхового рин�

ку України є невелика доля у складі світового ринку,

кількість страховиків постійно збільшується, але біль�

шість із них має незначний обсяг активів, тому вони по�

винні передавати свої зобов'язання у перестрахування

іноземним страховикам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи та аналіз сучасного ринку пере�
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інші. Проте залишаються невирішеними певні питання, які

стосуються збільшення місткості українського ринку пе�

рестрахування, забезпечення прозорої звітності українсь�

ких страховиків (перестраховиків) згідно з міжнародними

стандартами, забезпечення достатнього рівня платоспро�

можності у разі настання страхового випадку тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є розкриття місця перестраху�

вання у вітчизняному страховому бізнесі на сучасному

етапі розвитку, теоретичне обгрунтування місця пере�

страхування в системі страхових відносин, а також виз�

начення основних методологічних підходів до вдоско�

налення перестрахової діяльності в Україні з урахуван�

ням накопиченого світового досвіду та розробка прак�

тичних рекомендацій щодо ефективного розвитку

вітчизняного ринку перестрахування. Досягнення по�

ставленої мети здійснювалося шляхом постановки та

вирішення наступних завдань: розкриття основних тен�

денцій і перспективних напрямів розвитку вітчизняного

перестрахового бізнесу; розкриття місця перестраху�

вання на вітчизняному страховому ринку та визначення

основних шляхів розвитку українського ринку перестра�

хування; розробка практичних пропозицій щодо вдос�

коналення в Україні перестрахової діяльності та держав�

ного регулювання цієї діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На українському ринку страхування професійно

займаються перестрахування лише декілька пере�
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страхових компаній, серед яких можна виділити ЗАТ

"Скіфія Ре", ЗАТ "Страхова та перестрахувальна ком�

панія "Прометей", ТДВ "Страхова та перестрахуваль�

на компанія "Впевненість�Безпека", інші страхові ком�

панії займаються перестрахуванням лише частково,

бо це потребує вагомих фінансових вкладень [1]. На

рис. 1. висвітлена загальна кількість страхових ком�

паній, які займаються страхуванням та перестрахуван�

ням.

 На графіку видно, що до 2008 року кількість стра�

хових компаній щороку збільшувалася, бо цьому спри�

яла стабільна економічна ситуація в країні і страхові

компанії могли стабільно здійснювати операції страху�

вання та перестрахування. Але з настанням економіч�

ної кризи у 2008 році певні страхові компанії не змогли

втримати лідируючі позиції на ринку та збанкротували.

На сьогоднішній час ринок страхування та перестраху�

вання представляють лише 80 — 100 страхових ком�

Таблиця 1. Частина страхової премії, передана перестраховикам у 2003—2012 рр.

Джерело: складено автором на основі даних [5].

Рис. 1. Кількість страхових компаній у Державному реєстрі фінансових установ у 2003—2012 р.
Джерело: складено автором на основі даних [5].

Рис. 2. Частка надходження страхової премії до перестраховиків — резидентів та нерезидентів
у 2003—2012 рр.

Джерело: складено автором на основі даних [5].
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паній, які майже повністю охоплюють страховий ринок

України.

Перестрахування є похідним від страхування, тому

особливості розвитку страхового ринку в основному

відображуються і на ринку перестрахування. Розгляне�

мо частку страхової премії, яка передана вітчизняним

перестраховикам (табл. 1).

На основі даних таблиці 1 можна побачити, що стра�

хові компанії, які здійснюють перестрахування, значно

зменшили його обсяги під час та після економічної кри�

зи. У 2012 році частка страхової премії, переданої у пе�

рестрахування становила лише 9 %, що є доволі пога�

ним результатом, якщо порівнювати з попередніми ро�

кам.

Під час аналізу сучасного ринку перестрахування

розглядають такі показники, як частина страхової

премії, яка надходить до резидентів та нерезидентів. На

рисунку 2 наведені дані, які дозволять визначити част�

ку перестрахування як на вітчизняному ринку, так і за

кордоном.

За досліджуваний період страхові та перестрахові

компанії здійснювали перестрахові операції в пере�

страховиків — резидентів, що свідчить про те, що ук�

раїнські страховики мають достатню фінансову спро�

можність для виконання своїх зобов'язань. Частка пе�

рестрахування в нерезидентів досить мала та стабіль�

на протягом досліджуваного періоду, тобто надвеликі

та катастрофічні ризики українські страховики пере�

страховують на російських на західних страхових рин�

ках.

Основним показником, який характеризує перестра�

ховий ринок є показник виплат страхового відшкоду�

вання перестраховиками (резидентами та нерезидента�

ми) та його динаміка.

Виплати перестраховиків кожен рік збільшуються,

бо збільшується рівень перестрахувальних премій, ви�

няток становить тільки 2010 рік. У цьому разі відбулося

зменшення виплат страхового відшкодування внаслідок

економічної кризи 2008—2009 років і, відповідно, змен�

шення рівня перестрахувальних премій (рис. 3).

Так, до економічної кризи відбувалось поступове

збільшення страхового відшкодування, сплаченого пе�

рестраховиками, а з 2008 до 2010 року даний показник

різко понизився, так як вітчизняні страхові та перестра�

хові компанії були не спроможні втримати конкурентні

позиції в період економічної кризи. В період ремісії ком�

панії змову почали нарощувати свої потужності та

збільшувати частку страхового відшкодування.

Рис. 3. Виплата страхового відшкодування перестраховиками, в т.ч. резидентами
та нерезидентами у 2003—2012 рр.

Джерело: складено автором на основі даних [5].

Таблиця 2. Структура вихідного перестрахування у 2010—2012 рр. (млн грн.)

Джерело: складено автором на основі даних [5].
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Проаналізуємо структуру вихідного перестрахуван�

ня за видами страхування (табл. 2).

Найбільш ризикованим видом страхування, який

передається у перестрахування, є страхування майна.

За досліджуванні роки дана частка становила від 28%

у 2010 році до 23% у 2012 році. Найбільш ризиковани�

ми видами страхування також є страхування від вогне�

вих ризиків та страхування фінансових ризиків. Досить

вагому частку становлять інші види страхування, до яких

входить страхування цивільної відповідальності влас�

ників транспортних засобів (за звичайними та додатко�

вими договорами), медичне страхування (безперервне

страхування здоров'я), страхування кредитів, страху�

вання виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.

 Розглядаючи дані види страхування у розрізі

2010—1012 років, можна зробити висновок, що відбу�

лося незначне зменшення ринку перестрахування у 2012

році, порівняно з 2010 роком.

Розглянемо більш детально, в яких країнах

здійснюється перестрахування українських ризиків та

за яких умов.

Операції з перестрахування ризиків за межами Ук�

раїни в останні роки утримують стабільну позицію та

мають широку географію ринків перестрахування. Най�

більшу частку українських ризиків перестраховують такі

країни, як Великобританія, Російська Федерація, Швей�

царія та Німеччина. Ці три країни займають лідируючі

позиції по частці страхових платежів протягом усього

досліджуваного періоду.

В останні роки відбулася значна диверсифікація

ризиків страхування та перестрахування, які передають�

ся перестраховикам — нерезидентам. Починаючи з 2008

року українські ризики передаються в перестрахуван�

ня до таких країн: Казахстан, Польща, Бельгія, Іспанія,

Чеська Республіка, Італія, Індія, Ісландія, Нідерланди,

Йорданія, Єгипет, ОАЄ та Фінляндія. Така ситуація зу�

мовлена тим, що в даних країнах кращий фінансовий

клімат та кращі умови для здійснення перестрахуван�

ня. Після світової фінансової кризи велика кількість

європейських країн зуміли збільшити свої фінансові по�

тужності до такого рівня, щоб брати не тільки внутрішні

страхові ризики на перестрахування, а й зовнішні.

ВИСНОВКИ
До основних завдань українського ринку перестраху�

вання можна віднести: удосконалення законодавства, підви�

щення іміджу українського ринку перестрахування, стан�

дартизацію перестрахових продуктів, підвищення рівня про�

фесіоналізму страхових послуг, збільшення облігаторів та

власне формування ринку перестрахування в Україні.

Удосконалення законодавчої бази в області пере�

страхування дозволить українським страховикам та пе�

рестраховикам чітко визначити норми та правила пере�

страхування та вийти на міжнародний ринок перестра�

хових операцій.

Українські страховики (перестраховики) повинні

створити позитивний імідж перестрахування, бо воно є

гарантією виплати страхового відшкодування у випад�

ку настання страхового випадку.

Просування на українському ринку страхових і пере�

страхувальних програм, розроблених спільно страховиком

і перестраховиком. Такий підхід дозволить, по�перше, зро�

бити страховий продукт більш гнучким, різноманітним,

повним і комплексним, а по�друге, страхова програма буде

мати автоматичний перестраховий захист як на внутріш�

ньому, так і, за потреби, зовнішньому ринку перестраху�

вання. Як наслідок: мінімізація витрат на створення й реа�

лізацію страхових продуктів і операції з перестрахування

та можливість одночасного використання такого продук�

ту у всіх структурних підрозділах страхової компанії, особ�

ливо в регіональних підрозділах, без додаткового узгод�

ження умов страхування. У результаті такого співробітниц�

тва виграє український страховий ринок [4].

Збільшення розмірів і якості облігаторних місткос�

тей, доступних вітчизняному ринку. Ці місткості повинні

забезпечувати професійні українські перестрахові і

страхові компанії за підтримкою страхових і перестра�

хових брокерів.

Формування стабільного українського ринку пере�

страхування з максимальним використанням його внут�

рішнього потенціалу з метою збільшення вхідних по�

токів перестрахування від перестраховиків�нерези�

дентів. Стабільність і прозорість українського ринку

перестрахування забезпечать у найближчий час сприй�

няття й використання його як надійної й стабільної час�

тини світового ринку перестрахування.
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