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ВСТУП
Страхування — це стратегічний сегмент економіки,

оскільки воно дозволяє суттєво знизити навантаження

на витратну частину бюджетів різних рівнів; сприяє со)

ціально)економічній стабільності в суспільстві, тому що

є важливим елементом соціального захисту населення;

дозволяє оптимізувати діяльність суб'єктів економіки за

рахунок централізованих фондів фінансових ресурсів;

забезпечує компенсацію збитків, завданих юридичним

і фізичним особам в результаті настання несприятливих

подій; є джерелом внутрішніх довгострокових інвес)

тицій в економіку країни.

На сьогоднішній день не можливо собі уявити рин)

кову економіку без ризику. З ним пов'язана практично

будь)яка економічна діяльність. Тому існує велика по)

треба обрахувати, спрогнозувати і по можливості міні)

мізувати ризик. Страхування є однією з галузей еко)

номіки, котра постійно піддається ризикам банкрут)

ства. Саме це є однією з найголовніших проблем —

обчислення ймовірності банкрутства страхових ком)

паній.

Термін "страхування", на думку західних філологів,

має латинське походження. В основі його — слова

"securus" і "sine сurа", які означають "безтурботний".

Отже, страхування відбиває ідею застереження, захис)

ту та безпеки. У багатьох слов'янських мовах, у тому

числі й в українській, виникнення терміна "страхуван)

ня" пов'язують зі словом "страх".
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У фаховій літературі етимології слова "страхуван)

ня" також приділено значну увагу. Проте єдиної думки

з цього питання не існує.

Аналіз опублікованих визначень поняття "страху)

вання" показує, що кожне з них уточнює або доповнює

попередні, залишаючи без змін їх основу.

Страхування — це вид цивільно)правових відносин

щодо захисту майнових інтересів громадян та юридич)

них осіб у разі настання певних подій (страхових ви)

падків), визначених договором страхування або чинним

законодавством за рахунок грошових фондів, що фор)

муються шляхом сплати громадянами та юридичними

особами страхових платежів (страхових внесків, стра)

хових премій) та доходів від розміщення коштів цих

фондів.

Одні з перших досліджень у цій сфері проводилися

ще на початку ХХ ст. З того часу математичний апарат

обчислення банкрутства весь час еволюціонував і за

сотню років накопичилось чимало різноманітних ме)

тодів і підходів.

З ростом масштабів суспільно)економічних потреб

і процесів глобалізації значущість страхування невпин)

но зростає в економіках всіх країн світу. Україна в цьо)

му плані має досить невеликий досвід через вади пере)

хідної економіки.

У цій роботі вперше поєднуються актуарні дослі)

дження з моделюванням за допомогою штучних нейрон)

них мереж.
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Наукова проблема роботи полягає у пошуку та фор)

муванні економіко)математичного апарату для аналізу

діяльності страхової компаніїї за умови її інвестиційної

активності.

Однією з головних проблем на сьогоднішній для ак)

туарного аналізу українського страхового ринку є

відсутність великої статистичної бази, яка необхідна при

будь)якому економетричному моделюванні. Цю пробле)

му можна спробувати вирішити за допомогою моделю)

вання штучними нейронними мережами. Прогнози по)

будовані таким чином можна використовувати як вхідну

інформацію для актуарних моделей.

Вагомий вклад у дослідження теоретико)методоло)

гічних основ фінансово)економічної страхової діяльності

зробили такі вчені, як В.Д. Базидевич [2], К.С. Базиле)

вич [2], Р.В. Пікус [2; 10], А.О. Старостіна [2], О.Ф Філо)

нюк [2], О.І. Черняк [2; 13—15], А.Б. Камінський [8], О.І. Ля)

шенко [9], В.В. Шпирко [2], М.М. Александрова [1],

Н.Н. Внукова [3], О.О. Гаманкова [4], О.А. Гвозденко [5],

О.Д. Заруба [7], В. С.С. Осадець [12] та ін.

Об'єкт дослідження — ринок інвестиційно)страхо)

вих послуг України в період економічного розвитку, ста)

новлення ринкових відносин, міжнародної інтеграції

України.

Предмет дослідження — дослідження діяльності

страхової компанії на українському страховому ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У даній статті розглядається страхова компанія у ви)

падку, коли страхові премії описуються обмеженою

невід'ємною функцією tC , а капітал компанії інвестуєть)

ся у ризиковий портфель, ціна якого описується проце)

сом геометричного Броунівського руху з середнім зна)

ченням a , і відхиленням 0.

Відомо, що актуарний і економіко)математичний

аналіз діяльності страхової компанії, пов'язаної з пос)

тійними ризиками, є дуже важливим. Проблема її банк)

рутства, вперше описана в працях Крамера і Ліндебер)

га на основі стохастичних процесів, і зараз має великий

науковий інтерес.

Інвестиційна діяльність страхової компанії є небез)

печною: може трапитись, коли прибутковість інвестиц)

ійних проектів низька, і компанія не зможе покрити збит)

ки продажем цих проектів через цінові коливання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Очевидно, що інвестиції з стохастичною процент)

ною ставкою можуть бути надто небезпечними для ком)

панії. Це може підтвердити математично.

Якщо прийняти 012:
2

a
, то можна знайти асим)

птотичні верхню і нижню межі для ймовірності банкрут)

ства )(u , де u  — початковий капітал, що прямує до не)

скінченності, тобто uCuuC *
* )(  для достатньо ве)

ликого u .

Крім того, якщо t
t eCC *  з 0 , можна знайти асим)

птотичну ймовірність банкрутства, а саме: uu .

Якщо 0, то 1)(u  для будь)якого 0u .

У цій статті розглядається проблема банкрутства

страхової компанії, котра здійснює інвестиційний

проект, що визначається процесом Броунівського

руху:

dwtadtVdVt , де 0, twt  — стандартний Броу)

нівський рух, 0,0a .

Виявляється, що у випадку невеликої дисперсії, тоб)

то a20 2 , ймовірність банкрутства має не експонен)

ціальний розподіл, а є функцією від початкового капі)

талу з параметром 12: 2

a
. До речі, це твердження вірне

без накладання умови на додатність параметру загруз)

ки системи.

Водночас, для великої дисперсії a22 , ймовірність

банкрутства дорівнює 1 для будь)якого значення почат)

кового капіталу.

Класична актуарна модель діяльності страхо)

вої компанії передбачає опис надходження стра)

хових виплат постійним процесом. На практиці це

свідчить про те, що компанія отримує надходжен)

ня постійно з однаковим рівнем. Насправді це не

відповідає дійсності. Ця умова сильно обмежує

застосування класичних актуарних моделей на

практиці.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб розглянути про)

блему банкрутства страхової компанії за умови, що її

премії описуються деякою невід'ємною випадковою

функцією.

Для цієї проблеми за умови невеликої дисперсії, ми

отримуємо точні верхні і нижні межі ймовірності банк)

рутства. А у випадку експоненціального процесу над)

ходження премій, тобто )exp( tCt , 0 , ми отримуємо

асимптотичну ймовірність банкрутства.

Також ми вказуємо, що при нульовому рівні надхо)

дження, тобто , асимпотитичні результати співпа)

дають з випадком, коли 0 .

Крім того, в цій статті показується, що у гранично)

му випадку a22
, компанія банкрутує з ймовірністю

1, для будь)якої функції tC .

Заданий інвестиційний проект, що здійснює страхо)

ва компанія, визначається процесом Броунівського

руху: dwtadtVdVt ,

де 0,twt  — стандартний Броунівський рух,

0,0a .

Побудуємо некласичну модель стохастичного ста)

ну капіталу страхової компанії, що здійснює інвести)

ційну діяльність:

tN

i
i

t

s

t

ssst dscdwXdsXauX
100

,

де ,a  — константи (характеристики Броунівсь)

кого руху);

tN  — Пуасонівський процес в момент часу t  з пара)

метром 0;

Xtcct ,  — обмежена додатна випадкова функція,

що описує процес надходження страхових премій.

Нехай 0:inf y
tu Xt  — момент банкрутства;

uPu  — ймовірність банкрутства.

При 0,0,0 tca  ми отримуємо кластичну мо)

дель стохастичного стану капіталу страхової компанії

без інвестиційної діяльності і з постійним потоком над)

ходжень премій

Верхня межа ймовірності банкрутства страхової

компанії:

uRPTP u ,
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MQR ,

Q  — страхові виплаті;

M — витрати від інвестиційної діяльності.

Нижня межа для ймовірності банкрутства страхо)

вої компанії:

uu TPTP * ,

0:1inf **
nu SnT ,

*1*
kknnn uS ,

де i — надходження від інвестиційної діяльності в

і)тий період часу;
*
i  — параметр процесу інвестицій.

Асимптотична оцінка ймовірності банкрутства.

Якщо процес надходження премій описується на)

ступним чином:
t

t CC , то при 0, tC ,

тоді uRPTP u .

Нехай Z  — випадкова величина, розподілена

як 1Z ;

 — випадкова величина, розподілена як 1;

EZ — математичне сподівання виплат;

Em  — математичне сподівання появи виплат;

Тоді cmZcE  — математичне сподівання до)

ходу компанії після кожної виплати.

cm
 — відносний рівень надійності.

Далі введемо поняття функції адаптації:

cZcmxI exp .

Тоді xxxIxa 2
1

 — найкраще наближен)

ня за умови існування x  і  x , де xI  — функція

адаптація.

xxxIx
2
1

 — абсолютне відхилення;

xx
xx

xI
x
xxIx

a
 — відносне відхилення.

Маємо для 
ab

2
22

22
22

1)exp(
11)exp(1)exp(

pa

papa

pp
p

ppppp .

тому що функція 2

1
y

ye y

 збільшується зі збільшен)

ням y .

Так як 2
11 yy , 0y ,

2
2
11

2

)(4
)(2

1)( aM
aM

aR

12
2
1

11
2 )(

41
)(2

1
aM

та

)()()(1
1exp

)(1exp 22
2

1

1122 aMaRaR
a

aa

aRaRaR

По визначенню )(aR :

1)(exp 2
21 aRaMaRaRE

та 1
1

1111exp1
q

qqaREq .

Можемо побудувати верхню оцінку: xaRex .

Тепер побудуємо нижню оцінку:

2
1

2

1
21 x

E
D

E
xxEN , і за допомогою нерів)

ності xENxN qqEx 11 .

Отже 2
1

2

1

1logexp xqx .

Визначимо наступну функцію:

taM
taM

xf
2

42
11

.

Оскільки aRf 2  і

0
42

24
2
1

2

2
1

2
11

taMtaM

taMtaM
tf ,

для  0t , aR   спадає і верхня оцінка xaRex
зростає разом з 2.

З цього виходить верхня оцінка: xRu

exx , де

)(4
)(2

1
2

2
11

2

aM
aM

Ru
.

Оскільки 01log q , тоді нижня оцінка спадає по 2

і xRKxqxx lexp)1log(exp)( 2
1

2

1
 ,

де 
1

)1log( qRl , 2
1

2

)1log(exp qK .

Класична модель ризику описує стохастичну еволю)

цію капіталу страхової компанії і формально задається

рівністю [3, с. 181]:

SctxxRt )( ,

де t  — час;

0x  — початковий капітал страхової компанії;

c  — інтенсивність надходження премій;

tN

k
kt XS

1
 — незалежні однаково розподілені випад)

кові величини (страхові виплати);

tN  — кількість виплат на момент t  (пуасонівський

процес, не залежний від tS ) .

Час банкрутства обчислюється за формулою:

}0)(:0inf{)( xRtx ,

а ймовірність банкрутства: ])([)( xPx .

Нехай )(tB  — функція розподілу величини виплат,

][ iXM , 2][ iXD , 0)0(B , 1)(bB ;  — рівень над)

ійності, тобто )1(c . Далі обчислюються нижня і

верхня межі ймовірності )(x , які позначаються )(x  і

)(x  відповідно.

Позначимо tN , яке має геометричний розподіл:

0,)1()( kqqkP k , )1/(q ;

Нехай 

i

j
jiT

1
, }:inf{)( xTnxN n ,

тоді 
)(

1
)1()()( xN

i
qExPx .

Позначимо ba , 
2

1

11

1exp
)(

a

aa

aM .

Перші два моменти випадкової величини i можуть

бути виражені як:
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22
][][

222

1
i

i
XEE ,

33
][

][ 3
3

2
2

i
i

XE
E ,

де ][ 3
3 iXE  третій момент функції виплат, який в

загальному випадку невідомий.  можливо використову)

вати тільки оцінки )( 2222 . Але ми отримуємо дво)

сторонню оцінку ймовірності банкрутства, яка залежить

лише від 2 . Отже, найбільш цікаво було б знайти най)

точнішу оцінку третього моменту 3.

У випадку відомої функції виплат, її математичного

сподівання і дисперсії можемо отримати:

b
db

2
22

3 )( , де 022bd .

ВИСНОВКИ
Складно застосовувати страхові моделі з урахуван)

ням інвестиційної діяльності за рахунок браку належної

вхідної інформації на Українському страховому ринку.

Інші актуарні моделі досить добре моделюють

ймовірність банкрутства страхової компанії, але за умо)

ви розгляду процесу надходжень страхових премій кон)

стантою.

Для більш реального моделювання необхідно роз)

глядати процес надходження премій також деякою сто)

хастичною функцією.
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