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Страхування є одним з самих інформаційно насичених та інформаційно залежних видів 

бізнесу, який в дуже великому ступені залежить від здатності компанії з необхідною точністю і 
достовірністю оперативно накопичувати, аналізувати, приймати рішення, відносно великих 
об'ємів інформації. Поточна ситуація на ринку страхування, а також активізація страхових 
компаній в боротьбі за залучення і утримання клієнтів вимагає нових рішень для стабільного 
існування в жорсткому конкурентному середовищі. Тому впровадження процесу автоматизації 
обробки і аналізу даних для страховиків є одним з найважливіших елементів ринкового успіху і 
умовою динамічного розвитку. Автоматизація не тільки сприяє змінам, але найчастіше їх 
стимулює. 

Дослідження страхових компаній (СК), діючих на національному ринку страхування, 
дозволяє зробити висновок, що зараз їх діяльність автоматизована, в основному, на рівні 
рутинних операцій. У зв’язку з цим розробка модельного комплексу для управління планування, 
прогнозування діяльності СК з використанням сучасних інформаційних технологій є актуальною 
задачею, яка й обумовила вибір теми дослідження, його мету й задачі. 

В результаті аналізу багатоаспектної діяльності СК, необхідності реалізації прогнозів 
різної протяжності, проведення оцінки чутливості результатів діяльності СК до впливу 
різноманітних стохастичних чинників, дослідженню динаміки розвитку СК в умовах ентропії 
ринку як метод дослідження вибраний метод системної динаміки. 

Метою дослідження є розробка модельного комплексу (комплексу імітаційних моделей) 
управління страховою компанією в умовах динамізму і ентропії страхового ринку. Виходячи з 
цілей дослідження вирішені такі завдання: 1) дослідження особливостей розвитку страхового 
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ринку України, виявлення і аналіз його основних тенденцій; 2) на базі методу системної 
динаміки та комп’ютерного моделювання розроблений модельний комплекс управління бізнес-
процесами страхової компанії, складовими якого є такі бізнес-процеси: “Поточна страхова 
діяльність”, “Врегулювання страхових випадків”, “Страхові резерви”, “Перестрахування”, 
“Фінансова діяльність та економічна ефективність, “Маркетинг”. Модельний комплекс 
розроблено за допомогою системи Ithink (рис.1).  

 

 
Рис.1. Структура модельного комплексу управління бізнес—процесами страхової компанії 
 
Оцінка й контроль функціонування страхової компанії на базі модельного комплексу 

здійснюються на основі фінансово-економічних показників, які характеризують різні сторони 
діяльності страховика та можуть бути надійним інструментом управління. Вивчення наукових 
розробок в області оцінки діяльності страхових компаній показало, що поки що не існує 
цілісної системи показників оцінки результатів управління діяльністю страховика. Таким 
чином, специфіка діяльності страхової компанії обумовлює необхідність визначення системи 
певних показників, які характеризують особливості діяльності страхової компанії, що і 
обумовлює подальший пошук ефективних рішень.  

Внаслідок різноманітності видів діяльності кругообіг коштів страхової компанії (поточної 
страхової діяльності, інвестиційної діяльності, фінансової діяльності) являє собою взаємодію 
декількох відносно самостійних грошових потоків. При оцінці фінансових результатів 
діяльності страхової компанії як об’єкта господарювання у модельному комплексі 
використовується така система показників: 

1. “Страхові платежі” характеризують величину коштів, одержаних страховиком за 
договорами страхування та перестрахування. Даний показник визначається в цілому по 
компанії та по окремих видах страхування (формується у бізнес-процесі “Поточна страхова 
діяльність). 

2. “Страхові виплати” характеризують розмір коштів, фактично сплачених компанією по 
страховим випадкам. Важливим моментом аналізу є визначення відхилень фактичних розмірів 
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виплат від планових і встановлення причин цих відхилень (формується у бізнес-процесі 
“Врегулювання страхових випадків”). 

3. “Фактичний прибуток” являє собою різницю доходів за звітний період і понесених 
витрат страховика (формується у бізнес-процесі “Поточна страхова діяльність”). 

4. “Сукупні доходи страхової компанії” Вивчається їх склад, структура і фактори 
збільшення/зменшення (формуються у бізнес-процесі “Поточна страхова діяльність”).  

5. “Сукупні витрати страхової компанії” включають: виплати страхових сум та страхових 
відшкодувань за договорами страхування й перестрахування; витрати на обслуговування 
процесу страхування і перестрахування; витрати на утримання страхової компанії (формуються 
у бізнес-процесі “Поточна страхова діяльність”). 

6. Чистий прибуток характеризує фінансовий результат діяльності страхової компанії за 
вирахуванням податків і обов’язкових платежів у державний бюджет (формується у бізнес-
процесі “Поточна страхова діяльність”). 

7. “Страхові резерви” характеризують забезпечення страховою компанією майбутніх 
виплат страхового відшкодування. При аналізі цього показника розглядається його динаміка, 
склад, структура відповідальності (формується у бізнес-процесі “Формування страхових 
резервів”). 

8. “Статутний капітал” — визначає розмір сплаченого статутного фонду та характеризує 
виконання страховиком вимог законодавства України (розраховується у бізнес-процесі 
“Фінансова діяльність та економічна ефективність”). 

9. “Власний капітал” — це сума капіталу, вільного від зобов’язань страхової компанії 
(розраховується у бізнес-процесі “Фінансова діяльність та економічна ефективність”). 

Розглянемо більш детально моделювання бізнес-процесу “Поточна страхова діяльність” у 
середовищі Ithink, у якому обчислюються показники: “Страхові платежі”, “Сукупні доходи 
страхової компанії”, “Сукупні витрати страхової компанії”, “Фактичний прибуток”, “Чистий 
прибуток” (рис. 2). 

Основна функція потоку “СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ” — акумулювати усі страхові премії, що 
надходять до страхової компанії. До певного періоду, що задається у конвертері “ОСТАННІЙ 
РІК ДАНИХ”, він дорівнює фактичним введеним даним, а на наступні роки визначається 
прогнозно. Алгоритм визначення цього показнику має наступний вигляд:  

 
IF TIME<=ОСТАННІЙ РІК ДАНИХ THEN ВСЬОГО СТРАХ ПЛАТЕЖІВ+СЕРЕДНІ ПРЕМІІ 

ВХІДНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ELSE (СЕРЕДНІ ПРЕМІІ ВХІДНОГО 
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ+СЕРЕДНІ СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ)*ЕКОНОМЧНИЙ СТАН, 

 
де конвертер “ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН” — макроекономічний показник, у деякому розумінні — 
суб’єктивний, оснований на статистичних даних розвитку економіки України. Змінюється в 
межах від 0 до 1 (1— високий рівень розвитку економіки, 0 — низький); у конвертері “ПРЕМІІ 
ВХІДНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ” задаються вхідні дані по збору страхових платежів по 
вхідному перестрахуванню, тобто коли страхова компанія сама виступає у якості 
перестраховика. 

Конвертер “ВСЬОГО СТРАХ ПЛАТЕЖІВ” характеризує сумарне надходження страхових 
платежів по всіх видах страхування. Надходження страхових платежів представлене такими 
видами страхування: 1) майнове страхування юридичних та фізичних осіб (конвертер 
“МАЙНОВЕ СТРАХ”); 2) обов’язкове страхування (конвертер “ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХ”); 3) 
страхування відповідальності (конвертер “СТРАХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ”); 4) страхування 
автотранспорту (конвертер “СТРАХ ТРАНСПОРТУ”); 5) страхування багажів і вантажу 
(конвертер “СТРАХ ВАНТАЖІВ І БАГАЖІВ”); 6) особисте страхування (конвертер “ОСОБИСТЕ 
СТРАХ”).  

Кожен з конвертерів у пунктах 1) … 6) представлений графічною функцією, де по осі X час 
(весь період моделювання з кроком 1 рік), а по осі Y — надходження страхових платежів за 
даним видом страхування.  
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Рис. 2. Моделювання бізнес-процесу “Поточна страхова діяльність” 
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“Сукупні доходи страхової компанії” імітуються в моделі у динаміці. При цьому 
вивчається їх склад, структура і фактори збільшення (зменшення). Змінною, за допомогою якої 
обліковуються усі доходи страховика, є конвертер “СУКУПНІ ДОХОДИ”, алгоритм розрахунку 
якого наступний: 

 
СУКУПНІ ДОХОДИ = CTPAXOBA ДIЯЛЬНІСТЬ + ДОXIД BIД ПЕPЕСТPАХУВАННЯ + 

ДОХОДИ ВIД ФIНАНСОВОI ДIЯЛЬНОСТI+IНШI ДОXOДИ 
 
Потік “СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” — це страхові премії, що поступають у розпорядження 

страховика (до 2011 року з вирахуванням податку на страхування, а з 1 січня 2012 року — 
сумарні страхові премії, оскільки податок на страхування згідно нового податкового кодексу 
буде вираховуватись із чистого прибутку). Потік “НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКУ” дорівнює усім 
сукупним доходам страхової компанії у поточному періоді. Потік “ВИТРАТИ” дорівнює усім 
витратам страхової компанії у поточному періоді моделювання. Резервуар “ПРИБУТОК” 
складає різницю потоку “НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКУ” і “СУКУПНІ ВИТРАТИ”.  

Складові змінної “СУКУПНІ ДОХОДИ” можна поділити на три великі групи (рис. 1): 
1) доходи від основної, тобто страхової діяльності (всі надходження на користь 

страховика, пов’язані з проведенням страхування і перестрахування). Реалізується за 
допомогою потоку “СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” та підпрограми “ДОХІД ВІД 
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ”; 2) доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, тобто пов’язані з 
інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і коштів страхових 
резервів). Реалізується за допомогою підпрограми “ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ФІНАНСОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ”; 3) інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інвестиційних 
доходів, але часом з’являються у страховика у процесі його звичайної господарської діяльності 
(підпрограма “ІНШІ ДОХОДИ”). 

Витрати страхової компанії, так само, як і доходи, пов’язані із двоїстим характером її 
діяльності. Виділимо такі групи витрат: І. На проведення страхових операцій (саме вони 
формують собівартість страхової послуги). ІІ. Витрати на проведення інших операцій. 

Розглянемо більш детально кожну із видів витрат. 
І. Понад 90 % загальної суми витрат страхової компанії припадає, безперечно, на 

“страхові” витрати. Ці витрати дуже неоднорідні. Усю їх сукупність можна за економічним 
змістом поділити на три великі групи: 1) виплати страхових сум та страхових відшкодувань та 
відрахування у централізовані страхові резерви за договорами страхування й перестрахування; 
2) витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування; 3) витрати на утримання 
страхової компанії. 

Усі витрати страхової компанії формуються у потоці “СУКУПНІ ВИТРАТИ”, алгоритм 
розрахунку якого має вигляд: 

 
СУКУПНІ ВИТРАТИ = ВИТPАТИ НА PЕЗЕPВ + СУМА ВИТPАТ НА ПPОЦЕС СТPАХУВАННЯ +  

+СУМА НАУПPАВЛIННЯ + СУМИ НА ПЕPЕСТPАХУВАННЯ + СУМА KOMICIЙ +  
+СУМА IНШИХ ВИТPАТ + СУМА ПОДАТКУ НА ПPИБУТОК 

 
де виплати страхових сум та страхових відшкодувань забезпечуються у підпрограмі “СУМИ 
ДЛЯ РЕЗЕРВУ” (приймаються рішення щодо відрахування сум у страхові резерви: ВИТPАТИ НА 
PЕЗЕPВ = СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ *РЕЗЕРВ %/100, де РЕЗЕРВ % — стохастична величина, яка з 
огляду тарифної ставки знаходиться в межах від 60 % до 80 % і в моделі визначається за 
допомогою функції RANDOM(60,80); 

“СУМА НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ” відноситься до підпрограми “ВИТРАТИ НА ПРОЦЕС 
СТРАХУВАННЯ” та обчислюється як  СУМА НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ = СТРАХОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ*НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ %/100, де “НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ %”, 
знаходиться в межах від 6 до 20 % і задається за допомогою функції RANDOM(6,20). 

“СУМИ НА ПЕPЕСТPАХУВАННЯ” обчислюється у бізнес-процесі “ПЕРЕСТРАХУВАННЯ” за 
формулою: СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ* ПЕРЕСТРАХУВАННЯ %/100, де ПЕРЕСТРАХУВАННЯ % — 
відсоток пере страховиків у страховій премії. 

“СУМА НА УПРАВЛІННЯ” обчислюється за алгоритмом: СУМА НА УПРАВЛІННЯ = 
СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ*УПРАВЛІННЯ %/100, де відсоток вказаних витрат на управління 
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(“УПРАВЛІННЯ %”) у моделі розраховується як 100 мінус сума усіх витрат (оскільки у моделі 
усі відсотки витрат задаються у межах від 0 до 100), але не повинен складати більше, ніж 
“МАКСИМАЛЬНИЙ ВІДСОТОК ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ%”, закладений у розрахунок 
страхових тарифів.  

ІІ. Окрім витрат наведених витрат страхова компанія має витрати, пов’язані із 
забезпеченням з управлінням своїми активами та пасивами. У моделі такі витрати 
моделюються у підпрограмі “ІНШІ ВИТРАТИ” в змінній “СУМА ІНШИХ ВИТРАТ” і умовно 
складають деякий відсоток від прибутку страхової компанії. Сума комісійних винагород 
моделюється у підпрограмі “СТРАХОВІ КОМІСІІ”, у моделі обчислюється таким чином: СУМА 
КОМІСІЙ = СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ*КОМІСІІ%/100, де КОМІСІІ% — відсоток нарахованих 
комісійних винагород, який у моделі дорівнює RANDOM(10,30).  

До витрат страхової компанії також відносять сплату податку на прибуток страхових 
компаній від іншої діяльності, який сплачувався до 2011 року у розмірі 25 % (підпрограма 
“ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІД ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”). З 2011 року страхові компанії будуть 
оподатковуватись по новому податковому кодексу, згідно з яким ставки податку будуть 
змінними та нараховуватимуться на прибуток [3].  

“Фактичний прибуток” являє собою різницю доходів за звітний період і понесених витрат 
страховика. Алгоритм розрахунку фактичного прибутку: ВСІ ДОХОДИ — ВСІ ВИТРАТИ. 

Потік “ЧИСТИЙ ПРИБУТОК” дорівнює сумі чистого прибутку у поточному періоді і 
являється початковим значенням для визначення нерозподіленого прибутку, тому у всьому 
об’ємі переводиться у резервуар “НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК” (рис. 1).  

Нерозподілений прибуток (резервуар “НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК”, рис. 1) — це сума 
прибутку, яка може бути реінвестована у підприємство (у страхуванні використовується у 
якості додаткового капіталу). Сума нерозподіленого прибутку поточного року розраховується 
як сума нерозподіленого прибутку за попередній рік (резервуар “НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ 
ПРИБУТОК”) і сума чистого прибутку за поточний рік (потік “ЧИСТИЙ ПРИБУТОК”, який 
дорівнює чистому прибутку за поточний період). Від цієї суми вираховуються суми 
нарахованих дивідендів за поточний рік і суми внесків на поповнення резервного капіталу або 
на поповнення статутного капіталу та на інше використання прибутку (потік “ВИТРАТИ 
НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ”).  

Висновки. Реалізація модельного комплексу дозволяє провести розрахунки на тривалий 
термін, провести оцінку діяльності страхової компанії як к позиції потенційних клієнтів, так із з 
позиції страховика щодо оцінку фінансового стану, знайти множину ймовірнісних 
характеристик прибутковості страхової компанії з відповідною множиною параметрів 
управління, оцінювати альтернативні стратегії розвитку страхових операцій. 
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