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ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 
Для забезпечення своєї діяльності страхова компанія повинна мати певний рівень надійності 

та платоспроможності, що певною мірою забезпечується її капіталом, обсяг та достатність якого 
знаходяться під постійним контролем державного регулятора. 

Поняття «капітал» є дуже ємке та його тлумачення відображає хід розвитку всієї економічної 
науки. Так, за час еволюції цієї фундаментальної категорії, під капіталом розуміли гроші, 
природні та виробничі ресурси й потужності, багатство, вартість, що здатна приносити додану 
вартість, блага та їх потік, фінансові ресурси, фінансові інструменти, знання, культура тощо. 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що капітал є динамічною категорією та набуває 
різних форм і змісту на різних стадіях свого формування й використання відповідно стадіям 
функціонування підприємства. Отже, капітал будь якого підприємства, і страхового у тому числі, 
формується за рахунок залучення зовнішніх та внутрішніх джерел, складається з матеріальних та 
нематеріальних активів, які здатні приносити дохід та здійснює свій кругообіг. 

Досить дискусійним в страховій літературі є розуміння структури капіталу страхової 
компанії. Загалом можна виділити два підходи: перший – капітал страхової компанії складається 
із власного та залученого, другий – капітал страховика складається із власного, залученого та 
позикового. 

Власний капітал належить страховикові, структурно складається із статутного, дооціненого, 
додаткового, резервного, нерозподіленого прибутку. Згідно чинного вітчизняного законодавства 
статутний капітал страховика повинен бути в розмірі не менше 1 млн. ЄВРО в еквіваленті для 
ризикової сфери діяльності і 10 млн. ЄВРО в еквіваленті для страховиків, які функціонують в 
довгостроковій сфері страхування життя. 

Залучений капітал не належить страховикові, тимчасово перебуває тимчасового у його 
розпорядженні та складається зі страхових резервів, цільового фінансування, доходів 
майбутнього періоду. Головними у цій локації є страхові резерви, склад і мінімальний обсяг яких 
жорстко регламентується законодавством не лише в Україні, а й, практично, у всіх країнах світу. 
Залучений капітал є основним, що забезпечує потреби страхової компанії. 

Позиковий капітал страхова компанія залучає у свою діяльність на поворотній основі та на 
принципах платності, строковості й забезпеченості. Структурно такий капітал складається із 
кредитів банків та інших фінансових установ і кредиторської заборгованості. 

Кожний із зазначених видів капіталу страхової компанії виконує свої функції, має свої 
економічно обґрунтовані обсяги та законодавчо встановлені нормативи. Найбільшої уваги у 
дослідженнях набули захисна, оперативна та регулююча функції капіталу страхової компанії. У 
зв’язку з цим досить активно в наукових колах поширюються концепція регулятивного капіталу 
страховика, який покликаний забезпечити можливість виконання його зобов’язань. За 
законодавством ЄС регулятивний капітал – це необхідний та мінімальний капітал, а за 
вітчизняним законодавством – це мінімальний статутний капітал та гарантійний фонд. З огляду 
на формування регулятивного капіталу, основною його характеристикою є його достатність. 

Отже капітал страхової компанії має свою структуру, виконує певні функції, повинен бути 
достатнім для виконання своїх зобов’язань та здійснення ефективної діяльності. 
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