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КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  

 

Сутність активів детально розкривається через їх класифікацію. Це дозволяє 

врахувати зміст та особливості окремих видів активів та досягти максимального 

результату. 

За результатами аналізу наукових робіт в даному напрямі можна виділити 

такі класифікаційні ознаки (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Класифікація активів страховиків 
1) за рівнем ліквідності активи можна розмежувати на високоліквідні, 

низьколіквідні, неліквідні. Хоч такий підхід є умовним, він дає можливість оцінити 

здатність компаній швидку конвертувати наявні активи у грошові кошти; 

2) залежно від сфери страхування розрізняють активи компаній зі 

страхування життя та активи компаній, що здійснюють інші види страхування; 

3) за сферою використання серед активів можна виділити універсальні та 

виключно страхові. До останніх належать залишок коштів у централізованих 

за сферою використання 

виключно страхові універсальні 

залежно від ролі у страховому бізнесі 

ключові допоміжні 

за рівнем ліквідності 

високоліквідні неліквідні  низьколіквідні 

за можливістю інвестувати страхові резерви 

дозволені заборонені  

залежно від сфери страхування 

активи компаній зі 

страхування життя  

активи інших видів 

страховиків  

залежно від передачі в зовнішнє управління 

активи, передані у зовнішнє 

управління 

внутрішні активи 

 страховика 

АКТИВИ СТРАХОВИКА 

 



страхових резервних фондах (кошти у централізованих страхових резервних 

фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового 

бюро України, але які належать страховикам), депозити перестрахування (суми за 

угодами перестрахування, які характеризуються передачею незначного страхового 

ризику або відсутністю передачі страхового ризику і використовуються переважно 

як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій та середньостроковій 

перспективі) та частка перестраховика у страхових резервах (сума частки 

перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного 

законодавства); 

4) залежно від ролі у страховому бізнесі активи можна поділити на ключові 

(грошові кошти, фінансовій інвестиції тощо) та допоміжні (основні засоби, 

нематеріальні активи); 

5) за можливістю інвестувати кошти страхових резервів відповідно до 

чинного законодавства серед активів виділяють дозволені (грошові  кошти  на  

поточному рахунку, банківські вклади, акції, облігації, іпотечні  сертифікати, 

банківські метали та інші) та заборонені; 

6) залежно від передачі у зовнішнє управління активи розмежовують на ті, 

що передані у зовнішнє управління, зокрема компаніям з управління активами, та 

внутрішні активи. 

Така класифікація активів страховиків сприяє розкриттю їх економічної 

природи, особливостям застосування у страховій сфері, та дає можливість 

приймати більш виважені управлінні рішення. 
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