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"Визначення впливу достатності капіталу на рівень фінансової
стійкості страхової компанії"
У сучасних умовах розвитку ринку фінансових послуг однією з головних проблем страхової компанії є оцінювання фінансової стійкості компанії
та забезпечення її достатнього рівня. Актуальність, новизна, багатоаспектність і недостатня опрацьованість ряду питань, пов'язаних з оцінюванням
фінансової стійкості страхової компанії, зумовили потребу в науковому
осмисленні і всебічному аналізі даного питання. Саме тому актуальним
є системне дослідження методологічних підходів до оцінювання фінансової
стійкості страхової компанії.
Розкрито сутність поняття "фінансова стійкість", а також досліджено
основні підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії.
Розглянуто основні умови забезпечення достатнього рівня фінансової
стійкості. Далі розглянуто детальніше достатність капіталу як головну
умову забезпечення фінансової стійкості.
Здійснено оцінювання рівня фінансової стійкості 15 страхових компаній України, в результаті якого 8 компаній мають задовільний рівень фінансової стійкості, а інші 7 компаній – граничний.
Проведено оцінювання достатності капіталу згідно з вимогами чинного законодавства, а також відповідно до вимог Solvency II – через розрахунок коефіцієнта платоспроможності (SR). За результатами оцінювання
достатності капіталу, згідно з вимогами чинного законодавства всі компанії
є платоспроможними, а відповідно до вимог Solvency II третина аналізованих страхових компаній є неплатоспроможними, тобто значення коефіцієнта платоспроможності є меншим за одиницю. Тому необхідно підкреслити, що зазначені страхові компанії не мають достатнього капіталу
для покриття можливих втрат від реалізації ризиків, що притаманні їх
діяльності.
Авторами оцінено взаємозв'язок між визначеними чинниками та
рівнем фінансової стійкості компанії з використанням кореляційно-регресійного аналіз, який підтвердив гіпотезу про наявність зв'язку рівня фінансової стійкості та достатності капіталу. Це свідчить про те, що страховим компаніям необхідно приділяти значну увагу умовам забезпечення
фінансової стійкості, а саме достатності капіталу та переходити на міжнародні стандарти його оцінювання. Тому перспективами подальших досліджень

у даному напрямі є проведення експерименту з адаптації вимог Solvency II
до оцінювання достатності капіталу та визначення впливу коефіцієнта
платоспроможності, який враховує особливості діяльності страхових компаній України, на рівень фінансової стійкості.
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