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тку страхового ринку України все більше набу-
ває значення утримання конкурентних позицій 
страховика за рахунок концентрації на окремих 
видах страхування. Це значно знижує можли-
вості мінімізації ризику та забезпечення фінан-
сової стійкості портфеля страхової компанії.

Вибір видів страхування, необхідних для 
формування збалансованого страхового портфе-
ля, подібний до процесу управління асортимен-
том продукції звичайного підприємства. Так, 
обмежений асортимент продукції може бути 
причиною зменшення частки ринку, а занад-
то широкий – спричиняти невиправдано високі 
витрати, які не покриваються. Тому в процесі 
управління страховим портфелем страховика 
виникає необхідність вибору і акцентування 
уваги на ті види страхування, які за визначе-
ним критерієм приносять найбільшу цінність 
страховику. Одним із найбільш ефективних ін-
струментів управління асортиментом продукції 
є АВС-аналіз, який дозволяє проводити моніто-
ринг і контроль руху товарних та інших матері-
альних запасів на підприємстві; крім цього, його 
застосовують в логістиці, оптимізації систем за-
хисту інформації, ранжування завдань менедж-
менту тощо. Тобто методика АВС-аналізу за-
стосовується у різних сферах підприємницької 
діяльності, у тому числі її можливо адаптувати 
для використання у страхуванні при управлінні 
страховим портфелем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
укові дослідження у сфері управління страхо-
вим портфелем страхової компанії представлені 
у працях А.Л. Баранова [2; 3], Н.М. Яшиної [14; 
15], А.А. Супрун [11], О.Ю. Широкова [13], 
Н.Н. Нікуліної, С.В. Березіної [7] та ін. Однак 
їх дослідження направлені переважно на вже 
існуючий асортимент страхових послуг, пред-
ставлених компанією, і, відповідно, усі етапи 
управління страховим портфелем передбачають 
роботу з даним набором послуг. Тобто питан-
ня аналізу асортименту видів страхування для 
формування комплексу страхових послуг відпо-
відно до ринкових потреб на даний момент не 
є досліджуваним, хоча на практиці управлін-
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ANNOTATION 
This paper determines the possibility of using ABC and XYZ 

analysis and their integrated approach to insurance. Based on 
researches in the insurance portfolio management and practical 
experience of this analysis in other areas of business activity it 
was suggested to adapt this analysis in the planning of insurance 
portfolio composition by structuring, ranking and selection of 
efficient insurance methods.
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Постановка проблеми. Головною задачею 
управління страховим портфелем є формування 
та підтримка його оптимальної структури в за-
лежності від цілей, поставлених власниками і 
менеджментом компанії, при цьому доцільності 
набуває комплекс видів страхування, що про-
понуються страховиком на ринку. По-перше, 
представлені види страхування повинні бути 
актуальними для конкретного страхового поля; 
по-друге, сформований асортимент послуг пови-
нен бути конкурентоспроможним на страхово-
му ринку; по-третє, необхідно зменшувати за-
гальний ризик страхового портфеля за рахунок 
диверсифікації видів страхування. В той же час 
варто відзначити, що в умовах сучасного розви-
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ня асортиментом продукції широкого застосу-
вання набули методи АВС- та XYZ-аналізів, що 
висвітлюються, зокрема, у працях О.П. Чукур-
ної [12], О.М. Соляник [10], Т.А. Репіч [9] і т. д. 
Таким чином, виникає потреба у застосуванні 
даних видів аналізу при формуванні асортимен-
ту страхових послуг страховика.

Мета статті полягає в адаптації методик 
АВС- та XYZ-аналізів до особливостей вітчиз-
няного ринку страхування та обґрунтуванні їх 
практичної корисності при виборі комплексу 
видів страхування, що забезпечують формуван-
ня оптимального і збалансованого страхового 
портфеля.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
АВС-аналіз – це метод, який групує за певни-
ми критеріями досліджувану сукупність. Тобто 
це інструмент визначення частки певних груп 
у сукупності. Він базується на використанні 
принципу Парето, згідно з яким п’ята частина 
(або 20%) від всієї кількості об’єктів або пев-
них зусиль дають 80% результату, інші ж 80% 
об’єктів або зусиль дають лише 20% результа-
ту [9]. Зважаючи на це, вважається за доцільне 
працювати з тією групою об’єктів, які дозволя-
ють досягти найбільшої ефективності. 

Алгоритм проведення АВС-аналізу із враху-
ванням специфіки формування складу страхо-
вого портфеля представимо на рис. 1.

Таким чином, результатом проведення АВС-
аналізу є сортування аналізованої сукупності 
на групи А, В і С. До групи А відносяться ті 
елементи сукупності, що дають до 80% резуль-
тату, до групи В – 10–15%, у групу С вклю-
чаються елементи, які дають не більше 5–10% 
кінцевого результату. Слід зазначити, що ви-
ділення такої кількості груп та їх обмеження 
не є чітким правилом у здійсненні класифіка-
ції за методом АВС-аналізу (це залежить від 

галузі економіки і динаміки її розвитку), але 
обов’язково та істотно відрізняється від 50:50. 
Найбільш поширеним є розподілення 80:15:5, і 
саме його доцільно використовувати при плану-
ванні страхового портфеля страхової компанії, 
оскільки відведення до групи А більшого числа 
видів страхування забезпечить диверсифікацію 
ризику портфеля саме в даній групі. 

Ранжування видів страхування у страхово-
му портфелі страховика за даними групами дає 
змогу удосконалити управління страховим порт-
фелем на стадії його формування. Так, основна 
увага менеджменту страховика повинна бути 
орієнтована на види страхування групи А – 
основні страхові продукти, оскільки вони забез-
печують 80% отримання кінцевого результату 
(валових страхових премій, кількості договорів 
тощо). До цієї групи повинні застосовуватись 
першочергові заходи із забезпечення достат-
ності страхових резервів, автоматизованість 
політики врегулювання страхових випадків, 
постійний моніторинг і забезпечення заходів 
щодо мінімізації страхових ризиків, встанов-
лення пріоритету перед страховими агентами 
та менеджерами в укладанні договорів саме за 
даними видами страхування, відведення осно-
вного блоку роботи маркетингового відділу за 
даною групою.

До групи В відносяться стійкі середньо-
результативні види страхування – допоміжні 
страхові продукти. Як правило, до даної групи 
включається невелика кількість видів страху-
вання та визначене за ними страхове покрит-
тя, тим не менш, вони забезпечують стабіль-
ний результат у розмірі 15%. На дану групу 
менеджмент страховика може звертати увагу 
в останню чергу. Проте у разі необхідності на-
рощення результативного значення за даною 
групою страхового портфеля більш доцільни-

ми будуть заходи із розши-
рення клієнтської бази та 
укладання нових договорів 
страхування на відміну від 
підвищення страхових та-
рифів, які, навпаки, мо-
жуть призвести до скоро-
чення отриманих валових 
страхових премій.

Група С є найбільш 
проблемною у страховому 
портфелі. Вона забезпе-
чує найменший кінцевий 
результат – до 5%, од-
нак до даної групи від-
носиться найбільша кіль-
кість видів страхування 
та забезпечене за ними 
страхове покриття. Тому 
можна стверджувати, що 
диверсифікація страхово-
го портфеля забезпечуєть-
ся саме за рахунок цієї 
групи видів страхування. 

 

1. Визначення мети аналізу (формування оптимального складу страхового 
портфеля з метою забезпечення зростання його прибутковості; з метою 

захоплення більшого сегменту ринку; з метою збереження існуючого капіталу) 

2. Визначення об’єкту аналізу (види страхування; конкретні страхові продукти) 

3. Визначення параметру (чинників), згідно з яким буде проводитись аналіз 
об’єкту (валові страхові премії; кількість укладених договорів страхування; 

загальна страхова сума; валові страхові виплати тощо) 

4. Сортування об’єктів аналізу у порядку убування значення параметру 

5. Оцінка внеску (частка) кожного об’єкта аналізу у загальній сумі параметру  
з накопичувальним підсумком 

6. Присвоєння групи А, В, С. 

Рис. 1. Схема проведення АВС-аналізу складу  
страхового портфеля страхової компанії

Джерело: розроблено автором на основі [5; 9; 12]
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Дану групу можна ще визначити як страте-
гічні страхові продукти, оскільки сюди, як 
правило, відносяться такі види страхування, 
як страхування відповідальності власників 
водного транспорту, страхування відповідаль-
ності оператора ядерної установки та інші 
специфічні види страхування, тобто ті, які у 
перспективі передбачають надходження вели-
ких обсягів страхових премій і в той же час 
характеризуються високим ступенем ризику. 
Тобто, формуючи страховий портфель, стра-
ховик повинен оцінити свої можливості щодо 
пропозиції страхових продуктів саме за дани-
ми видами страхування, оскільки виникає су-
перечність між кількістю прийнятого ризику 
та рівнем прибутковості за ним.

Для більш поглибленого дослідження резуль-
татів АВС-аналізу, у тому числі у розрізі кожної 
з груп виділеної у ході попередньої методики, на 
практиці часто застосовують комбінування АВС- 
та XYZ-аналізів, що доцільно для використання 
і в ході формування страхо-
вого портфеля.

Сутність XYZ-аналізу 
полягає в структуризації 
видів страхування страхо-
вого портфеля за фактором 
стабільності надходжень 
страхових премій і можли-
вості його прогнозування. 
Згідно з даним аналізом, 
складові частини страхо-
вого портфеля поділяються 
на три групи, де: категорія 
X має стабільний характер 
і передбачуваність реалі-
зації даної послуги скла-
дає понад 90%; до катего-
рії Y відносяться ті види 
страхування, на які попит 
коливається і рівень над-
ходжень є середнім, при 
цьому їх передбачуваність 
становить більше 75%; ка-
тегорія Z – надходження 
премій має епізодичний 
характер, передбачува-
ність – менше 75% [4; 9]. 

Групування складових 
страхового портфеля за да-
ним видом аналізу відбува-
ється за допомогою коефіці-
єнта варіації. Так, розподіл 
на групи X, Y і Z відбува-
ється таким чином: група 
X – об’єкти, коефіцієнт 
варіації за якими складає 
не більше 10%; група Y – 
об’єкти, коефіцієнт варіації 
за якими складає від 10 до 
25%; група Z – об’єкти, ко-
ефіцієнт варіації за якими 
перевищує 25% [1; 4; 9]. 

Алгоритм проведення XYZ-аналізу із специ-
фічними особливостями формування страхового 
портфеля представимо на рис. 2.

Поєднання результатів застосування ABC- 
i XYZ-аналізів відображується у матричній 
проекції із дев’яти груп сукупності [9]. Інтер-
претацію груп отриманої матриці відповідно 
до видів страхування, що входять до складу 
страхового портфеля страховика, надамо на 
рис. 3.

Матрицю, зображену на рис. 3, можна роз-
ділити на три сегменти, що потребують різних 
зусиль з боку управління страховим портфелем. 
Так, групи AX, AY і BX є основними у форму-
ванні доходів страховика і є першочерговими 
при формуванні оптимального страхового порт-
феля, оскільки мають стабільний характер над-
ходжень.

Види страхування, які потрапляють в кате-
горії AZ, BY i CX також є важливими при фор-
муванні оптимального страхового портфеля, ме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Визначення мети аналізу (ідентифікація стабільних джерел надходження – 
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AX 
високий рівень страхових 

премій; стабільність 
надходжень; висока 
імовірність прогнозу 

AY 
високий рівень страхових 
премій; середній рівень 

прогнозу внаслідок 
коливань попиту 

AZ 
високий рівень страхових 

премій; низька 
прогнозованість через 
епізодичний характер 

попиту 

 

BX 
середній рівень страхових 

премій; стабільність 
надходжень; висока 
імовірність прогнозу 

BY 
середній рівень страхових 

премій; середній рівень 
прогнозу внаслідок 

коливань попиту 

BZ 
середній рівень страхових 

премій; низька 
прогнозованість через 
епізодичний характер 

попиту 

 

CX 
низький рівень страхових 

премій; стабільність 
надходжень; висока 
імовірність прогнозу 

CY 
низький рівень страхових 
премій; середній рівень 

прогнозу внаслідок 
коливань попиту 

CZ 
низький рівень страхових 

премій; низька 
прогнозованість через 
епізодичний характер 

попиту 
 

Рис. 2. Схема проведення XYZ-аналізу складу  
страхового портфеля страхової компанії

Рис. 3. Матрична інтерпретація інтегрованого ABC- та XYZ-аналізів  
для прийняття ефективних рішень в процесі управління  

страховим портфелем страхової компанії
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тою якого є отримання певної норми прибутку. 
Проте вони потребують уваги з боку менедж-
менту, по-перше, у пошуках можливостей роз-
ширення клієнтської бази та укладання нових 
договорів, а, по-друге, знаходження можливос-
тей розумного підвищення тарифів, що стосу-
ється добровільного страхування. 

Ті види страхування, які потрапляють в 
категорії BZ, CY та CZ, викликають сумніви 
щодо доцільності їх розміщення в оптималь-
ному страховому портфелі. Якщо це складові 
групи BZ, то в даному випадку можливість 
включення їх в оптимальний страховий порт-
фель існує, оскільки за ними забезпечується 
середній обсяг валових страхових премій, про-
те виникає необхідність пошуку можливостей 
вирівнювання динаміки укладання договорів 
за даними видами страхування. Групи CY та 
CZ мають обтяжливий характер для страхо-
вого портфеля, оскільки прийнятий ризик не 
виправдовується відповідним надходженням 
премій, тому з точки зору нівелювання ризи-
ків дані види страхування необхідно виключи-
ти із страхового портфеля страховика, окрім 
обов’язкового страхування. Однак з точки зору 
зростання прибутків та утримання клієнтської 
бази пропозиція даних видів страхування ви-
правдовується: по-перше, існує висока імовір-
ність, що, користуючись видом страхування 
із груп CY та CZ, потенційний страхувальник 
скористується й страховими послугами, що 
мають масовий характер, тобто забезпечать до-
даткове нарощення страхових премій за група-
ми-лідерами; по-друге, вони самі є джерелом 
додаткових премій і потенційних клієнтів. 

Спираючись на реалії українського стра-
хового ринку, на якому простежується чітка 
тенденція до концентрації в страховому порт-
фелі діючих страховиків транспортних видах 
страхування (ОСЦПВ ВНТЗ, КАСКО) та чіткої 
цілі – нарощення страхових премій і отриман-
ня прибутків, слід зазначити, що саме другий 
варіант щодо доцільності пропозиції видів стра-
хування, які потрапляють в групи CY та CZ, є 
найбільш актуальним.

Тому, переходячи до практичного втілення 
вищенаведених методів аналізу на основі да-
них страхового портфеля ТДВ СК «Альфа-Га-
рант», відзначимо, що дана компанія не вхо-
дить до складу провідних страховиків України, 
має середні позиції щодо обсягів активів, влас-
ного капіталу та страхових премій (за даними 
Фориншурер, станом на кінець 2014 р. займає 
30-е, 23-є та 43-є місця відповідно [8]). Виходя-
чи з цього, найпростіший шлях її розвитку та 
отримання позитивних фінансових результатів 
полягає не у надзусиллях щодо реклами з при-
воду продажу специфічних страхових продук-
тів, а у слідуванні ринковим потребам та попи-
ту потенційних страхувальників. Даний факт 
підтверджує проведений АВС-аналіз за період 
2010–2014 рр., результати якого відображені 
на рис. 4 і 5.
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Рис. 4. Кумулятивна крива страхових премій  
ТДВ СК «Альфа-Гарант» за видами страхування

де 1 – ОСЦПВ ВНТЗ (за звичайними договорами); 2 – 
КАСКО; 3 – страхування цивільної відповідальності 
оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 
4 – страхування майна; 5 – страхування від вогневих 
та ризиків стихійних явищ; 6 – ОСЦПВ ВНТЗ (за до-
датковими договорами); 7 – страхування медичних 
витрат; 8 – страхування відповідальності перед тре-
тіми особами; 9 – медичне страхування; 10 – стра-
хування від нещасних випадків; 11 – страхування 
цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту; 12 – страхування цивільної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання за шкоду, заподіяну 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небез-
пеки; 13 – страхування вантажів та багажу; 14 – осо-
бисте страхування від нещасних випадків на тран-
спорті; 15–23 – інші види страхування.

На основі даних, наведених на рис. 4, заува-
жимо, що практично більше 45% страхових пре-
мій надходить від страхування відповідальності 
власників транспортних засобів (за звичайними 
договорами), і близько 13-ти із 23-х запропоно-
ваних видів страхування забезпечують майже 
100% надходження страхових премій. 
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Рис. 5. Розподіл видів страхування страхового 
портфеля ТДВ СК «Альфа-Гарант» 

на групи А, В, С в залежності від забезпечення 
надходжень за страховими преміями, %

На рис. 5 простежується чітка відповідність 
принципу Парето «20:80», у нашому випадку 
18,6% загальної страхової відповідальності за-
безпечує отримання 83,4% валових страхових 
премій, до складу яких включено лише чотири 
види страхування: ОСЦПВ ВНТЗ (за звичайни-
ми договорами), КАСКО, страхування цивільної 
відповідальності оператора ядерної установки і 
страхування майна. А відповідно, у групах В і С 
зосереджено 81,4% страхових ризиків (страхо-
вої суми), що забезпечують надходження стра-
хових премій лише на 16,4% разом. При цьому 
найбільш чисельнішою є група С, до складу якої 
входять 14 видів страхування і розмір відпові-
дальності за якою є найбільшим – 72,3%.
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Результати проведеного АВС-аналізу страхо-
вого портфеля ТДВ СК «Альфа-Гарант» у поєд-
нанні з розподілом на групи X, Y, Z представи-
мо на рис. 6.

Отже, більша частина представлених стра-
хових послуг ТДВ СК «Альфа Гарант» по-
трапляють в групи CY та CZ, що вказує на їх 
другорядний характер при формуванні доходів 
страховика від операційної діяльності. Тому у 
ході управління страховим портфелем на стадії 
розробки моделі, а саме відбору страхових по-
слуг, основні елементи портфеля, що забезпе-
чують оптимізаційну умову – норма прибутку, 
включатимуть види страхування, які потрапля-
ють в А-ті та В-ті групи і групу CX. 

Висновки. Таким чином, застосування АВС- 
та XYZ-аналізів як самостійних методик, так 
і в їх інтегрованому вигляді дозволяє упоряд-
кувати та структуризувати види страхування, 
які включаються в страховий портфель по від-
повідному параметру. Причому основна від-
мінність застосування даних методик аналізу в 
страхуванні від інших сфер діяльності полягає 
не у відсіюванні неефективних видів страху-
вання, які пропонує компанія, а у ранжуванні 
їх значимості на стадії розробки моделі стра-
хового портфеля та першочергового застосуван-
ня заходів, що передбачає комплексний процес 
його управління, у тому числі що стосується 
підтримки попиту на дані види страхування, а 
саме у питаннях реклами конкретного страхово-
го продукту, роботи страхових агентів у точках 
продажу обслуговування об’єктів страхування, 
застосування операцій перестрахування тощо.
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