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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів та практичному використанню наукових реко-

мендацій щодо управління та оцінки фінансового стану страхової компанії, визначенню системи показни-

ків, які б змогли охарактеризувати різні сторони фінансової діяльності страхової компанії, а також пошуку 

шляхів удосконалення оцінки фінансового стану страхових компаній в Україні. Проаналізовано динаміку 

основних показників ПАТ НАСК «ОРАНТА», проаналізовано фінансову стійкість, надійність і платоспро-

можність підприємства, проведено оцінку фінансового стану ПАТ НАСК «ОРАНТА» за допомогою тестів 

раннього попередження. 

На основі аналізу показано ключові проблеми діяльності страхового ринку та проблеми, що стриму-

ють його розвиток. Також подано прогноз подальшого розвитку страхових компаній на ринку України. 

Abstract 

The article is devoted to the research of theoretical aspects and practical application of scientific 

recommendations on management and assessment of financial condition of an insurance company, defining a 

system of indicators that could characterize different aspects of financial activity of an insurance company, as well 

as finding ways to improve the assessment of the financial condition of insurance companies in Ukraine. The 

dynamics of the main indicators of PJSC NASC "ORANTA" is analyzed, the financial stability, reliability and 

solvency of the enterprise are analyzed, the financial condition of PJSC "NASC" ORANTA "is analyzed with the 

help of early warning tests. 

The analysis shows the key problems of the insurance market and the problems that hinder its development. 

The forecast of further development of insurance companies in the Ukrainian market is also given. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, фінансові показники, ПАТ НАСК «ОРАНТА», стра-

ховий ринок, страхові компанії. 

Keywords: insurance, insurance market, financial indicators, PJSC "ORANTA" PJSC, insurance market, 

insurance companies. 

 

Постановка проблеми. Формування в Україні 

ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, 

створення дієвих механізмів господарювання для 

усіх суб’єктів ринку передбачає необхідність теоре-

тичного з’ясування суті страхової діяльності, по-

шук адекватних новим умовам методів захисту та 

відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним 

особам. 

Разом із розвитком ринкових відносин, ускла-

дненням взаємозв’язків між усіма суб’єктами гос-

подарювання зростає ймовірність виникнення не-

передбачуваних ускладнень, підвищується ступінь 

ризику на всіх рівнях. Підприємець у ринкових 

умовах ризикує втратити свій капітал, може спри-

чинити своєю необачною поведінкою втрати капі-

талу у своїх постачальників, споживачів або посе-

редників. Працівник в умовах ринку може втратити 
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роботу, здоров’я, працездатність, заощадження, 

майно. Одні втрачають годувальника, комусь на по-

вертають кредит, хтось потерпає від зміни курсу ва-

люти і т. ін. 

Суттєво впливає на зростання ризиків пов’яза-

них із технікою, розвиток науково-технічного про-

гресу. Все більшої гостроти набувають екологічні 

проблеми. Потребують професійного вирішення 

політичні аспекти суспільного буття. 

Зростання ризику в усіх сферах людського 

життя та господарської діяльності зумовлює необ-

хідність захисту громадян від можливих втрат та 

розподілу збитків серед широкого загалу. Законо-

мірність тут така: чим більше суб’єктів охоплено 

страхуванням, тим менше воно коштує окремій 

особі. 

Метою статті є дослідження організації та 

стану страхової діяльності в страхових компаніях. 

Аналіз діяльності страхової компанії на страховому 

ринку. 

Виклад основного матеріалу. Страхування – 

це спосіб захисту майнових інтересів громадян в 

умовах ринкової економіки. Кожна людина має 

знати, як вона може обмежити свій ризик і скільки 

їй це коштуватиме. 

З іншого боку, страхова справа є прибутковим 

різновидом підприємництва, яке в Україні тільки 

починає розвиватися. 

Враховуючи це, в своїй роботі я висвітлюю 

суть страхування, аналізую його суб’єкти та 

об’єкти, визначаю правове поле діяльності усіх уча-

сників страхового ринку. 

В умовах становлення ринкової економіки осо-

бливе значення набувають питання страхування 

підприємницької діяльності, адже дана сфера фі-

нансових відносин є важливим фактором оздоров-

лення економіки, забезпечення відтворення націо-

нального виробництва, створення необхідних умов 

для здійснення підприємницької діяльності. Фор-

мування страхового ринку потребує підготовки фа-

хівців зі знанням основ страхування. 

Специфічність економічних відносин при 

страхуванні виділяє їх в самостійну сферу фінансо-

вих відносин, які є об’єктом дослідження дисцип-

ліни «страхування». 

Страхування – це одна з найдавніших катего-

рій суспільних відносин. Реформування усієї сис-

теми економічних відносин, соціальні перетво-

рення та трансформаційні зрушення, що відбува-

ються в Україні, надають особливої уваги 

розв'язанню проблеми страхового захисту, наяв-

ність потреби в якому та реальна можливість її за-

доволення характеризують ступінь розвитку еконо-

міки країни. 

Необхідність всебічного розвитку страхування 

є особливо важливими, оскільки для усунення нас-

лідків реалізації прямих та опосередкованих збит-

ків саме відшкодування останніх через систему 

страхування має позитивні макроекономічні нас-

лідки. Створення дієвої системи захисту інтересів 

громадян, підприємців, держави, підтримка соціа-

льної стабільності суспільства неможливе без ефе-

ктивного функціонування ринку страхових послуг 

із широким спектром усіх його галузей та видів. 

Страхування в нашій державі, як сфера специ-

фічних відносин, реалізується у фінансовій системі 

через ланку децентралізованих фінансів. У страху-

ванні, як у дзеркалі, відображається вся сукупність 

протиріч, проблем і тенденцій, які притаманні еко-

номіці країни. 

Розвиток вітчизняного страхування має ство-

рити сприятливі умови для подальшого інтегру-

вання України в світову страхову інфраструктуру 

шляхом гармонізації та адаптації національного 

страхового законодавства до прийнятих в країнах 

Європейського співтовариства страхових традицій. 

Страхування здатне стати механізмом, за допо-

могою якого суспільство й держава можуть вирі-

шити чи не найважливіші економічні, соціальні та 

політичні проблеми. Недооцінка ролі страхування 

негативно впливає на всі сфери економіки. Врахо-

вуючи, що сучасний спеціаліст, крім фахових 

знань, повинен мати широку ерудицію, логічно ми-

слити, швидко сприймати все новітнє в економіці 

та суспільному житті, виникає необхідність форму-

вати та розвивати страхову культуру. 

Управління процесом досягнення фінансової 

стійкості страховика багато в чому залежить від 

якості та повноти інформації щодо його фінансо-

вого стану, яка втілюється у певних показниках. 

Показник платоспроможності страхової компанії, 

безперечно, відіграє ключову роль в оцінці її фінан-

сового стану. Але на підставі цього одного показ-

ника неможливо достовірно оцінити фінансовий 

стан страховика, його фінансову стійкість. Потрі-

бна розгорнута картина, яка може змалювати лише 

низка відповідних показників[3]. 

Система цих показників має бути достатньо 

повною, не перевантаженою, дієвою, мінімальною. 

Система показників при цьому має бути необхід-

ною та достатньою. Побудова системи показників 

фінансової стійкості вітчизняних страховиків у на-

шій країні тільки-но почалася. Цей процес перебу-

ває під значним впливом досвіду країн із розвине-

ними страховими ринками, де подібні показники 

використовуються вже десятки років. останнім ча-

сом з’явилося достатньо публікацій із викладенням 

зарубіжного досвіду, описанням окремих показни-

ків та методів їх обчислення. На базі закордонного 

досвіду створюються системи показників, викорис-

товувані для рейтингових оцінок страхових компа-

ній. Але у зв’язку із тим, що в різних країнах одні й 

ті ж самі показники досить часто використовуються 

під неоднаковими назвами, а також у зв’язку із осо-

бливими труднощами, пов’язаними із перекладом, 

в практиці вітчизняного страхового ринку викорис-

товувати зарубіжні підходи іноді досить проблема-

тично. 

Державна комісія з регулювання ринків фінан-

сових послуг України «з метою стандартизації про-

цедур здійснення аналізу фінансової надійності 

страховиків» своїм розпорядженням від 17.03.2005 
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№3755 затвердила рекомендації щодо аналізу дія-

льності страховиків, які так само базуються на тес-

тах раннього попередження. 

Відповідно до Рекомендацій здійснюється ана-

ліз капіталу, активів, страхових резервів, дохідності 

і надається відповідна оцінка. 

Коефіцієнти доволі легко обчислювати, оскі-

льки дані, необхідні для їх розрахунку, можна 

знайти у фінансовій звітності страховиків і у спеці-

алізованій страховій звітності, яка подається до 

Держфінпослуг. Вони являють собою набір достат-

ньо простих показників, що дозволяють оцінити в 

комплексі фінансовий стан страхової компанії. 

Тести раннього попередження базуються на 

принципі порівняння фактичних фінансових показ-

ників діяльності страховиків з визначеними Держ-

фінпослуг нормативами. 

Для аналізу використовуються такі форми фі-

нансової звітності: «Баланс», «Звіт про фінансові 

результати», « Звіт про рух грошових коштів», 

«Звіт про власний капітал». 

Показники тестів раннього попередження та 

методи їх розрахунку запроваджені Держфінпослуг 

відображені в таблиці(1), які включають 11 показ-

ників, сукупні результати за якими групуються у 

спеціальні аналітичні таблиці і дають Держфінпо-

слуг змогу оцінити фінансову надійність кожного 

конкретного страховика. 

Показники, що використовуються у якості тес-

тів раннього попередження, можна згрупувати у 

три групи. 

Група1. Показники, що характеризують склад 

та структуру активів страховика та взаємозв’язок 

між активами та зобов’язаннями: 

 

Таблиця 1 

Показники тестів раннього попередження та методи їх розрахунку 

№ Показники Метод розрахунку Формула * 

1 

Показник дебі-

торської забор-

гованості 

ПДЗ= 100%*(деб.заборг./ка-

пітал) 

100*(Ф1 050+160+170+180+190+200+210+060)/(

Ф1 280-010-430-480-620-630) 

2 
Показник лікві-

дності активів 

ПЛА= 100%*(високоліквідні 

активи / зобов’язання) 
100*(Ф1 230+240)/ (Ф1 430+480+620+630) 

3 

Показник ри-

зику страху-

вання 

ПРС= 100%*(сума чистих 

премій за всіма полісами / 

капітал) 

Життя: 

100*(Р1 080-090)/(Ф1 280-010-430-480-620-630) 

Не життя: 

100*(Р1 010 -020) / (Ф1 280-010-430-480-620-

630) 

4 

Зворотний по-

казник плато-

спроможності 

ЗПП= 100*(заг.сума зо-

бов’язань / капітал) 

100*(Ф1 430+480+620+630)/ (Ф1 280-010-430-

480-620-630) 

 

5 
Показник дохо-

дності 

ПД= 100*(чистий прибуток / 

капітал) 

100*(Ф2 220/Ф1 280-010-430-480-620-630) 

 

6 

Показник обся-

гів страхування 

(андерайтингу) 

ПА=100*(виплати і витрати) 

/ (сума чистих зароблених 

премій) 

Не життя: 

100*(Р1 240+320+330+Р3(К) 070-Р3(П) 

070+Р4(К)070-Р4(П)070 / Р1 070 

7 
Показник змін 

у капіталі 

ПЗК= 100*((капітал т) / капі-

тал т-1 ) 

100*((Ф1 280-010-430-480-620-630)(К) / 

(Ф1 280-010-430-480-620-630)(П)-10) 

8 

Показник змін 

у сумі чистих 

премій за всіма 

полісами 

ПЗЧП= 100*((сума чистих 

премій (т) / (сума чистих 

премій (т-1)-1) 

Життя: 

100*((Р1(П) 080-090) / (Р1 (К) (080-090)-1) 

Не життя: 

100* (Р1(П) (010-020) / Р1(К)(010-020)-1) 

 

9 

Показник неза-

лежності від 

пере-

страхування 

ПНП= 100*(чиста сума 

премій по всіх полісах) / (ва-

лова сума премій по всіх 

полісах) 

Життя: 

100*Р1 (080-090)/Р1 080 

Не життя: 100*Р1(010-020) / Р1 010 

10 

Показник 

відн.чистих 

страх.резервів 

до капіталу 

ПВРК= 100% * (чисті стра-

хові резерви) / (капітал) 

Не життя: 

100*(Ф1 415-416) / (Ф1 280-010-430-480-620-

630) 

11 

Показник дохо-

дності інвести-

цій 

ПДІ= 100% * (прибуток від 

фінансової діяльності) / (се-

редній обсяг фінансових ін-

вестицій протягом року) 

200*Ф2 (110+120+130-140-150-160) / 

Ф1(040(П)+045(П)+220(П)+040(К0+045(К)+220(

К)) 

Джерело: складено автором.  
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- показник дебіторської заборгованості, 

який показує співвідношення між дебіторською за-

боргованістю і чистим капіталом страховика, цей 

показник якісно характеризує структуру активів 

страховика; 

- показник ліквідності активів визначає, яка 

частка зобов’язань страховика покривається висо-

коліквідними активами; 

- зворотний показник платоспроможності, 

який показує співвідношення між загальною сумою 

зобов’язань і можливістю їх покриття власними ак-

тивами; 

Група 2. Показники ефективності страхової ді-

яльності: 

- показник ризику страхування характеризує 

обсяги страхової діяльності у порівнянні із реаль-

ними можливостями страховика відповідати за 

страховими зобов’язаннями власними вільними ко-

штами; 

- показник андерайтингу вважається показ-

ником ефективності страхової діяльності; 

- показник змін у сумі чистих премій за всіма 

полісами, відображає темпи приросту величини чи-

стих премій страховика протягом року; 

- показник незалежності від перестраху-

вання, чим більший цей показник, тим більш неза-

лежною від перестрахування є страхова організа-

ція; 

Група 3. Показники дохідності та рентабельно-

сті: 

- показник дохідності, який показує суму чи-

стого прибутку на одиницю чистого капіталу стра-

ховика; 

- показник змін у капіталі, свідчить про зро-

стання ринкової вартості страхової організації; 

- показник дохідності інвестицій, який хара-

ктеризує рентабельність фінансових вкладень стра-

хової компанії. 

Фактична оцінка кожного зазначеного показ-

ника визначається шляхом порівняння розрахунко-

вого значення показника з відповідною шкалою 

значень, значення якої затверджено вже зазначеним 

Розпорядженням Держфінпослуг.  

 

Таблиця 2 

Діапазон (шкала) значень показників тестів раннього попередження для порівняльного аналізу фі-

нансових коефіцієнтів 

№ 

з/п 
Показник 

Шкала 

Не життя життя 

1 

Показник дебіторської 

заборгованості 

(ПДЗ) 

1.0<ПДЗ<50 

2. 50<ПДЗ<75 

3. 75<ПДЗ<100 

4. 100<ПДЗ 

1.0<ПДЗ<50 

2. 50<ПДЗ<75 

3. 75<ПДЗ<100 

4. 100<ПДЗ 

2 

Показник ліквідності ак-

тивів 

(ПЛА) 

1.95< ПЛА 

2.80<ПЛА <95 

3.65 <ПЛА< 80 

4. ПЛА<65 

1.60< ПЛА 

2.50<ПЛА <60 

3.40<ПЛА< 50 

4. ПЛА<40 

3 

Показник ризику 

страхування 

(ПРС) 

1.ПРС<100 

2.100<ПРС<200 

3.200<ПРС<300 

4.300<ПРС 

1.ПРС<300 

2.300<ПРС<400 

3.400<ПРС<500 

4.500<ПРС 

4 

Зворотний показник 

платоспроможності 

(ЗПП) 

1.0<ЗПП<20 

2.20<ЗПП<50 

3.50<ЗПП<75 

4.75<ЗПП,ЗПП<0 

1.0<ЗПП<20 

2.20<ЗПП<50 

3.50<ЗПП<90 

4.90<ЗПП, ЗПП<0 

 

5 
Показник дохідності 

(ПД) 

1.50<ПД 

2.25<ПД<50 

3.0<ПД<25 

4.ПД<0 

1.50<ПД 

2.25<ПД<50 

3.0<ПД<25 

4.ПД<0 

6 

Показник обсягів 

страхування (андерай-

тингу) 

(ПА) 

1.ПА<50 

2.50<ПА,100 

3.100<ПА<110 

4.110<ПА 

 

- 

7 
Показник змін у капіталі 

(ПЗК) 

1.10<ПЗК 

2.5<ПЗК<10 

3.0<ПЗК<5 

4.ПЗК<0 

1.10<ПЗК 

2.5<ПЗК<10 

3.0<ПЗК<5 

4.ПЗК<0 

8 

Показник змін у сумі чи-

стих премій за всіма 

полісами 

(ПЗЧП) 

1.40<ПЗЧП 

2.33<ПЗЧП<40 

3.10<ПЗЧП<33 

4.ПЗЧП<10 

1.40<ПЗЧП 

2.33<ПЗЧП<40 

3.10<ПЗЧП<33 

4.ПЗЧП<10 
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9 

Показник незалежності 

від перестрахування 

(ПНП) 

1.50<ПЗП 

2.40<ПЗП<50 

3.30<ПЗП<40 

4.ПЗП<30, 85<ПЗП 

1.80<ПЗП 

2.65<ПЗП<80 

3.50<ПЗП<65 

4.ПЗП<50 

10 

Показник відн.чистих 

страх.резервів до 

капіталу 

(ПВРК) 

1.0<ПВРК<50 

2.50<ПВРК<75 

3.75<ПВРК<100 

4.100<ПВРК, ПВРК<0 

 

- 

11 

Показник дохідності ін-

вестицій 

(ПДІ 

1.10<ПДІ 

2.5<ПДІ<10 

3.0<ПДІ<5 

4.ПДІ<0 

1.30<ПДІ 

2.5<ПДІ<300 

3.0<ПДІ<10 

4.ПДІ<5 

Джерело: складено автором. 

 

Таблиця 3 

Коригувальні (вагові) коефіцієнти, що використовуються для визначення фінансової стійкості 

страхової організації  

№ Показник 
коефіцієнт 

«не життя» життя 

1 
Показник дебіторської заборгованості 

(ПДЗ) 
0,04 0,05 

2 
Показник ліквідності активів 

(ПЛА) 
0,10 0,125 

3 
Показник ризику страхування 

(ПРС) 
0,06 0,075 

4 
Зворотний показник платоспроможності 

(ЗПП) 
0,18 0,225 

5 
Показник дохідності 

(ПД) 
0,06 0,075 

6 
Показник обсягів страхування (андерайтингу) 

(ПА) 
0,06 - 

7 Показник змін у капіталі (ПЗК) 0,06 0,075 

8 

Показник змін у сумі чистих премій за всіма 

полісами 

(ПЗЧП) 

0,06 0,075 

9 
Показник незалежності від перестрахування 

(ПНП) 
0,18 0,225 

10 
Показник відн.чистих страх.резервів до капіталу 

(ПВРК) 
0,16 - 

11 Показник дохідності інвестицій (ПДІ) 0,04 0,075 

Джерело: складено автором. 

 
Діапазон значень показників тестів раннього 

попередження для порівняльного аналізу фінансо-
вих коефіцієнтів наведено в таблиці (2). 

Зрозуміло, що кожний із зазначених показни-
ків по різному впливає на фінансову надійність 
страхової організації. Для того, щоб відповідним 
чином оцінити ступінь цього впливу, методика 
Держфінпослуг передбачає коригувальні коефіціє-
нти, які виконують роль вагів стосовно до фінансо-
вих показників. Коригувальні коефіцієнти, що ви-
користовуються для визначення фінансової стійко-
сті страхової організації наведені в таблиці (3). 

Загальна оцінка фінансової надійності визна-
чається як сума фактичних оцінок за окремими по-
казниками, помножених на відповідні коефіцієнти. 
Ця оцінка визначається по-різному для компаній, 
що здійснюють страхування життя і компаній, що 
здійснюють загальне страхування. 

Результати розрахунків за тестами раннього 
попередження страхові організації мають оформ-
ляти у вигляді таблиць за встановленим форматом і 
подавати до Держфінпослуг. 

ПАТ НАСК «ОРАНТА» – універсальна стра-
хова компанія, яка пропонує більше 50 страхових 
продуктів з добровільних та обов’язкових видів 
страхування для представників малого та серед-
нього бізнесу, підприємств різних галузей еконо-
міки, корпорацій, холдингів і фінансових груп.  

Основним завданням компанії усі роки було 
розгортання регіональної мережі та формування 
агентського корпусу. Сьогодні ПАТ НАСК 
«ОРАНТА» – це крупна роздрібна компанія з роз-
галуженою регіональною структурою, яка включає 
25 філій, 25 центрів врегулювання збитків, 25 відді-
лів медичного асистансу та понад 400 Центрів про-
дажу та обслуговування клієнтів по всій Україні.  



48 The scientific heritage No 44 (2020) 

Таблиця 3 

Основні фінансові показники ПАТ НАСК «ОРАНТА» 

 2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019* рік  

Статутний фонд  159 000.0  159 000.0  159 000.0  159 000.0  

Власний капітал  261 970.1  250 507.0  228 887.7  202 639.0  

Страхові резерви  328 704.3  376 979.3  499 430.2  567 983.8  

Частка перестрахувальників у страхових резервах  36 773.2  29 853.1  72 258.5  85 033.1  

Страхові премії  508 642.4  610 415.3  776 790.8  451 586.6  

Премії, передані у перестрахування  39 816.9  46 693.5  47 126.6  41 810.1  

 резидентам 28 385.0  32 978.9  32 696.1  23 954.1  

 нерезидентам 11 431.9  13 714.6  14 430.5  17 855.9  

Страхові виплати  149 941.7  195 381.9  267 523.7  154 361.2  

Виплати, отримані від перестрахувальників  12 326.2  14 965.7  18 420.0  10 390.7  

Чистий прибуток  34 735.4  - 4 601.2  -31 994.0  -26 248 

Джерело : сформовано автором за даними НАСК "Оранта" 

 

Страхові резерви НАСК "Оранта" утворю-

ються з метою забезпечення майбутніх виплат стра-

хових сум і страхового відшкодування залежно від 

видів страхування (перестрахування). Страхові ре-

зерви в обсягах, що не перевищують технічних ре-

зервів, утворюються у тих валютах, в яких НАСК 

"Оранта" несе відповідальність за своїми страхо-

вими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по 

кожній валюті. Страхові зобов'язання приймаються 

рівними обсягами наявних технічних резервів. 

Страхові зобов'язання, передані перестраховикам, 

відображаються в активі балансу ПАТ НАСК "Ора-

нта" як права вимоги до перестраховиків. НАСК 

"Оранта" зобов'язана формувати страхові резерви 

(технічні резерви) і вести їх облік за видами страху-

вання. 

Дана страхова організація є однією з не бага-

тьох страхових компаній, яка стояла у джерел заро-

дження страхового бізнесу в Україні і яка по сього-

днішній день залишається надійною по відношенні 

до найважливіших пріоритетів, які є головними в 

ринковій економіці, і якими вона керується у по-

всякденній діяльності з першого року свого існу-

вання і до теперішнього часу. Це максимальна 

увага до клієнта, гарантії виконання прийнятих на 

себе зобов'язань, постійне підвищення якості пос-

луг, що надаються, повне та своєчасне врегулю-

вання страхових випадків, ретельне дотримання 

норм корпоративної етики та вимог чинного зако-

нодавства.  

ПАТ НАСК "Оранта" спеціалізується на всіх 

видах страхування. Основний прибуток забезпечу-

ють такі види страхування, як страхування майна, 

відповідальності, автомобільного та авіаційного 

транспорту, від нещасного випадку, на випадок за-

хворювання. 

До переваг компанії можна віднести стабіль-

ний ріст фінансових показників, в першу чергу об'-

єму платежів, стабільність показників та клієнтсь-

кої бази, якість послуг та супутнього сервісу, кад-

ровий склад компанії, оперативність прийняття 

рішень, гнучкість у підході до клієнтів. 

Маркетингові служби ПАТ НАСК "Оранта" 

спільно із іншими управліннями компаніями на ос-

нові стратегічного планування реагують на зміни та 

потреби в суспільстві, розробляючи нові страхові 

продукти та програми, які розраховані як на юри-

дичних так і на фізичних осіб. 

ПАТ НАСК "Оранта" – універсальна страхова 

компанія, яка пропонує більше 50 страхових проду-

ктів з добровільних та обов’язкових видів страху-

вання для представників малого та середнього біз-

несу, підприємств різних галузей економіки, корпо-

рацій, холдингів і фінансових груп.  

Основні фінансові показники станом на 

1.01.2016р.: страхові виплати – 55,1 млн. грн.; стра-

хові платежі – 203,6 млн. грн.; страхові резерви – 

200,5 млн. грн.; активи – 256,9 млн. грн.; статутний 

фонд – 163,6млн. грн. 

 З року в рік ПАТ НАСК "Оранта" зміцнює свої 

позиції у основних видах страхування та інших на-

прямках страхового бізнесу. В Умовах жорсткої 

конкурентної боротьби ПАТ НАСК "Оранта" є лі-

дером страхової галузі. Репутація страхової компа-

нії ставиться вище хвилинної вигоди, довіра стра-

хових партнерів виправдовується завжди, страхова 

культура в Україні завдяки діяльності компанії ро-

звивається та підтримується. 

Попит на якісні страхові послуги постійно зро-

стає, одночасно з цим загострюється і конкурентна 

боротьба на ринку. Перевага ПАТ НАСК "Оранта" 

– це чутливе реагування на вимоги ринку, підви-

щення якості послуг, гнучке поєднання інновацій-

них та традиційних підходів до рішення проблем 

клієнтів та партнерів. 

Фінансовий стан компанії має такі фактори, що 

впливають на рейтинг фінансової стабільності: 

— швидкий розвиток компанії дозволяє їй за-

лишатись одним із лідерів страхового ринку країни; 

— компанія стабільно зберігає значний запас 

у забезпеченні необхідного рівня платоспроможно-

сті; 
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— фінансові можливості, що зростають, до-

зволяють компанії залишати на власному утри-

манні більше ризиків, що особливо важливо в умо-

вах жорсткого ринку перестрахування; 

— зберігається тенденція росту власного капі-

талу, що позитивно позначається на фінансовій ста-

більності компанії; 

— спостерігається збільшення обсягів страхо-

вих резервів поряд з покращенням їх якості; 

— на компанію значно не вплинула ринкова 

тенденція до скорочення обсягів автострахування, 

що була викликана замороженням програм спожи-

вчого кредитування низкою українських банків. 

Кадрова політика ПАТ НАСК "Оранта" є од-

ним із найважливіших факторів завдяки якому ком-

панія зберігає лідируючі позиції на страховому ри-

нку. Від ефективності діяльності персоналу зале-

жить досягнення стратегічних цілей компанії. В 

умовах сучасної ринкової економіки грамотна кад-

рова політика безпосередньо впливає на конкурен-

тноздатність компанії та її іміджу в діловому світі. 

Постійно удосконалюється структура компанії, по-

кращується підбір кадрів. В той же час компанія 

піклується про своїх співробітників. Вона надає 

своїм працівникам можливість навчатися, підвищу-

вати свою кваліфікацію компенсуючи при цьому 

супутні витрати, розглядаючи їх, як інвестиції у 

власний розвиток. 

Таким чином піклування про колектив, стабі-

льна кадрова політика, надання співробітникам со-

ціальних гарантій, можливості навчання та росту є 

надійним фундаментом подальших досягнень та ус-

пішного розвитку компанії. 

Усвідомлюючи, що довгостроковий комерцій-

ний успіх можливий тільки в умовах соціальної ста-

більності, страхова компанія прагне не тільки за-

безпечити гідний рівень життя та соціальний захист 

своїм співробітникам, але й сприяти збалансова-

ному соціально-економічному розвитку всієї кра-

їни. 

Те, що ПАТ НАСК "Оранта" поступово стабі-

льно збільшує свої активи говорить про те, що ком-

панія дійсно є одним із лідерів в сфері страхової ді-

яльності, і планує своє майбутнє на отримання при-

бутків.  

Активи – це ресурси, контрольовані підприєм-

ством в результаті минулих подій, використання 

яких, як очікується, приведе до надходження еко-

номічних вигод у майбутньому. 

Динаміка росту активів компанії на протязі 

останніх трьох років свідчить про те, що страховий 

бізнес у ній розвивається успішно. Так у 2014 році 

активи компанії складали 150247,6 тис. грн., а вже 

в наступному 2015 році активи зросли на 93500,9 

тис. грн. і склали 243748,5 тис. грн. В 2016 році ак-

тиви компанії в порівнянні з 2015 роком зросли на 

256440,77 тис. грн. і склали 500189,27 тис. грн. 

ПАТ НАСК "Оранта" з метою надання корис-

тувачам повної, правдивої та неупередженої інфор-

мації про фінансовий стан підприємства на звітну 

дату складає баланс відповідно до ПСБО №1 «Ба-

ланс».  

У балансі відображаються активи, зобов'я-

зання та власний капітал ПАТ НАСК "Оранта". Зго-

ртання статей активів та зобов'язань є неприпусти-

мим, крім випадків, передбачених відповідними по-

ложеннями (стандартами). 

Підсумок активів балансу повинен дорівню-

вати сумі зобов'язань та власного капіталу. 

Основні кошти, так само як і довгострокова де-

біторська заборгованість компанії, хоч і постійно 

зростають, але все одно займають нестабільну по-

зицію в структурі активів. 

Так частка основних коштів в 2015 році збіль-

шилась на 7,45% в порівнянні з 2014 роком, а в 2016 

році в порівнянні з 2015 роком збільшилась на 

5,24%.  

Тенденцію до збільшення в структурі активів 

за останні три роки має дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги. Вона в 2015 році збіль-

шилась на 2,42% в порівнянні з 2014 роком, і виро-

сла за цей період з 10311,0 тис. грн. до 22630,9 тис. 

грн., тобто збільшилась на 12319,9 тис. грн. 

Постійний ріст в грошовому виразі займають 

виробничі запаси, які становили у 2014 році 188,7 

тис. грн., у 2015 році 1013,2 тис. грн., і у 2016 році 

3039,6 тис. грн. 

Щодо грошових коштів та їх еквівалентів в на-

ціональній валюті спостерігається збільшення з ко-

жним роком, а що стосується грошових коштів в 

іноземній валюті то навпаки у 2014 році вони ста-

новили 98031,5 тис. грн., у 2015 році зменшились 

на 33,09%, а у 2016 році вони становили 62711,92 

тис. грн., на 19,62% менше ніж у 2015 році. 

Невеликий ріст активів за останні три роки ді-

яльності досліджуваної страхової організації спо-

стерігається в довгострокових фінансових інвести-

ціях. В 2014 році вони становили 2804,7 тис. грн., 

що на 31 тис. грн. менше ніж у 2015 році.  
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Таблиця 4 

Характеристика активної частини балансу ПАТ НАСК "Оранта" за досліджуваний період  

(тис. грн.) 

№ 
Найменування 

статті балансу 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Вартість, 

тис. грн. 
Структура,% 

Вар-

тість, 

тис. грн. 

Струк-

тура,% 

Вартість-

тис. грн. 

Струк-

тура,% 

1 
Нематеріальні ак-

тиви 
109,8 0,07 1066,5 0,44 3199,5 0,64 

2 Основні кошти 5837,1 3,88 27632,0 11,33 82896,0 16,57 

3 
Довгострокові фі-

нансові інвестиції 
2804,7 1,87 2835,7 1,16 2780,6 0,56 

4 

Довгострокова дебі-

торська заборгова-

ність 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Виробничі запаси 188,7 0,13 1013,2 0,42 3039,6 0,6 

6 

Дебіторська забор-

гованість за то-

вари,роботи,пос-

луги 

10311,0 6,86 22630,9 9,28 45261,8 9,05 

7 

Дебіторська забор-

гованість за розра-

хунками 

700,1 0,47 1600,1 0,66 3200,2 0,64 

8 

Інша поточна дебі-

торська заборгова-

ність 

134,08 8,92 28608,4 11,74 57216,8 11,44 

9 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти: 

- в національній ва-

люті 

18841,9 12,54 79950,1 32,8 239850,3 47,95 

10 - в іноземній валюті 98031,5 65,25 78389,9 32,16 62711,92 12,54 

11 
Затрати майбутніх 

періодів 
14,0 0,01 21,7 0,01 32,55 0,01 

Всього 150247,6 100 243748,5 100 500189,27 100 

Джерело: розраховано автором на основі активу балансу страхової компанії «Оранти». 

 

В 2015 році їх вартість становила 2780,6 тис. 

грн., що склало 0,56 структурних відсотків, тобто з 

кожним роком вартість довгострокових фінансових 

інвестицій зменшувалась. 

Аналізуючи дані табл. (5) можна відмітити, що 

в 2014, 2015 та 2016 роках найбільшу структурну 

частку займав резерв незароблених премій, а най-

меншу — кредиторська заборгованість за товари та 

послуги. 

В 2016 році можна побачити різке збільшення 

вартості поточних зобов'язань за розрахунками: з 

12086,3 тис. грн. в 2015 році по 33756,9 тис. грн. в 

2016 році, що в структурному співвідношенні па-

сиву балансу означає збільшення на 21670,6 тис. 

грн. 

За останні два роки в пасиві балансу спостері-

гається зменшення вартості прав вимог до перест-

рахувальників. Так у 2014 році вони складали 

8212,1 тис. грн. а в 2015 році — 8164,2 тис. грн., 

тобто зменшились на 47,9 тис. грн., лише у 2016 

році вони зросли і становили 33756,9 тис. грн. 
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Таблиця 5 

Характеристика пасивної частини балансу ПАТ НАСК "Оранта" за три останні роки (тис. грн.) 

№ 

з/п 

 

Найменування 

статті балансу 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Вартість, 

тис. грн. 

Струк-

тура,% 

Вартість, 

тис. грн. 

Струк-

тура,% 

Вартість, 

тис. грн. 

Струк-

тура,% 

1 Статутний капітал 113624,1 75,62 163624,1 67,13 235618,7 47,1 

2 Додатковий капітал 0,00 0,00 76250,0 31,28 76250,0 15,24 

3 Резервний капітал 467,8 0,31 467,8 0,19 467,8 0,09 

4 

Нерозподілений 

прибуток звітного 

року 

4143,2 2,76 100497,1 (41,23) 79395,79 15,87 

5 
Резерв незаробле-

них премій 
36128,6 24,05 95531,2 39,19 191062,4 38,19 

6 
Права вимоги до пе-

рестрахувальників 
(8212,1) (5,46) (8164,2) (3,35) (33528,46) (24,89) 

7 
Короткострокові 

кредити банків 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Кредиторська забо-

ргованість за то-

вари, послуги 

1565,5 1,04 4450,4 1,83 8900,8 1,7 

9 

Поточні зобов'я-

зання за розрахун-

ками 

2530,5 1,68 12086,3 4,96 33756,9 6,7 

ВСЬОГО 150247,6 100 243748,5 100 500189,27 100 

 

В 2016 році в пасивній частині балансу найбі-

льшу питому вагу, що дорівнює 235618,7 тис. грн., 

та не малу структурну частку займає статутний 

фонд ПАТ НАСК "Оранта"— 47,1% .  

Збільшення статутного фонду стало основним 

фактором росту власного капіталу компанії. 

Основною метою здійснення діяльності ПАТ 

НАСК "Оранта" як і любої підприємницької діяль-

ності, є отримання прибутку.  

Стратегія розширення бізнесу ПАТ НАСК 

"Оранта" направлена також на підвищення ділової 

активності в українських регіонах. Компанія в 

цьому бачить потужний потенціал майбутнього 

економічного росту країни та підвищення попиту 

на страхові послуги. 

Страхова компанія є великою національною 

компанією з розгалуженою мережею філій. Компа-

нія протягом останніх років постійно нарощує мас-

штаби страхової діяльності в регіонах, підтриму-

ючи високий рівень надійності та фінансової стабі-

льності. Пріоритетними напрямками розвитку є 

плідна робота регіональних підрозділів з існую-

чими клієнтами компанії, участь у регіональних 

страхових та інвестиційних проектах з метою спри-

яння економічного розвитку регіонів та підвищення 

рівня культури управління ризиком. 

Майно фірми складається із різноманітних об'-

єктів обліку - носіїв прав власності окремих суб'єк-

тів. Права кожного власника на майно організації і 

на участь у його прибутках визначається часткою і 

формою інвестованих коштів. Вони мають бути 

чітко відображені у бухгалтерському обліку на 

підставі відповідних документів. Розкриття цих 

прав є одним із найважливіших завдань фінансової 

звітності. Гарантією захищеності прав власників 

організації виступає власний капітал [4]. 

Під власним капіталом розуміють ту частину в 

активах фірми, яка залишається після вирахування 

його зобов'язань. Цей підхід називають залишко-

вим принципом визначення капіталу. Тобто під-

креслюється, що зобов'язанням перед кредиторами 

відносно активів фірми надається перевага 

порівняно з вимогами власників капіталу. Сума 

власного капіталу -це абстрактна вартість майна, 

вона не є ні поточною ринковою, ні іншою оцінкою 

організації для його власників, тобто не відображає 

поточну вартість прав власників фірми. На вели-

чину власного капіталу суттєво впливають складові 

облікової політики фірми, що стосуються обраних 

принципів, методів і процедур для визнання та 

оцінки елементів та статей балансу, зокрема, його 

активів та зобов'язань. 

Власний капітал є основою для початку та про-

довження господарської діяльності організації, 

найважливішим показником, оскільки виконує 

наступні функції: 

 відповідальності та захисту прав креди-

торів - показує розмір відповідальності кожного 

учасника за борги фірми; 

 довгострокового фінансування - перебуває 

у розпорядженні підприємства необмежене довго; 

 фінансування ризику — власний капітал 

використовується для фінансування ризикових ін-

вестицій, на що можуть не погодитися кредитори; 

 самостійності і впливу - розмір власного 

капіталу характеризує ступінь незалежності та 

впливу його власника; 

 кредитоспроможності - при наданні кре-

диту за інших рівних умов, перевага надається 
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підприємствам з меншою кредиторською заборго-

ваністю та більшим власним капіталом. Зокрема, 

обчислюється коефіцієнт автономії як відношення 

власного капіталу підприємства до підсумку ба-

лансу, значення якого повинно бути більшим за 0,5 

для забезпечення фінансування підприємства за 

рахунок залучених коштів в допустимих межах; 

 розподілу доходів і активів - частки окре-

мих власників в капіталі є основою при розподілі 

доходів та майна підприємства у випадку його 

ліквідації [3]. 

Хоча загальна сума власного капіталу розкри-

вається в балансі за його складовими на кінець 

звітного і попереднього періодів, власники фірми 

та інші користувачі фінансової звітності потребу-

ють більш детальної інформації про зміни, що 

відбулися протягом звітного періоду, причини цих 

змін. Розкриття такої інформації є метою складання 

«Звіту про власний капітал», який є однією із основ-

них форм фінансової звітності підприємств. 

Складові власного капіталу відображаються в 

бухгалтерському обліку одночасно з відображен-

ням активів або зобов'язань, які призводять до 

зміни власного капіталу. Основними складовими 

власного капіталу є: 

 статутний капітал; 

 пайовий капітал; 

 додатковий вкладений капітал; 

 інший додатковий капітал; 

 резервний капітал; 

 нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток); 

 неоплачений капітал; 

 вилучений капітал. 

Розглянутий звіт показує, за рахунок яких фак-

торів змінилися за рік сума та склад власного 

капіталу фірми. Для забезпечення порівняльного 

аналізу інформації в наступні звітні періоди 

підприємства повинна додавати до річного звіту 

Звіт про власний капітал за попередній рік.  

Таблиця 6 

Зміст складових власного капіталу 

Стаття власного капіталу 
№ графи у 

Звіті 
Зміст 

Статутний капітал (рахунок 

40) 
3 

Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для ак-

ціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу 

для інших підприємств, зафіксовані в установчих документах 

Пайовий капітал (41) 4 
Сума пайових внесків спілок та інших підприємств, якщо це пе-

редбачено установчими документами 

Додатковий вкладений 

капітал (421) 
5 

Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною 

вартістю (емісійний дохід) 

Інший додатковий капітал 

(рахунки 422-425) 
6 

Сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безо-

платно отриманих підприємством від фізичних або юридичних 

осіб, інші види додаткового капіталу. 

Резервний капітал (43) 7 
Сума резервів, створених АТ відповідно до чинного законодав-

ства або статутних документів 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) (44) 
8 

Прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий зби-

ток 

Неоплачений капітал (46) 9 
Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного 

капіталу 

Вилучений капітал (45) 10 
Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених това-

риством у своїх акціонерів 

 

Дані звіту про власний капітал використову-

ють для аналізу стану та руху власного капіталу ор-

ганізації.  

Аналізуючи власний капітал, необхідно звер-

нути увагу на співвідношення коефіцієнтів надход-

ження і вибуття. Якщо значення коефіцієнтів над-

ходження перевищують значення коефіцієнтів 

вибуття, то на фірмі відбувається процес наро-

щування власного капіталу, і навпаки. 

Розрахункові алгоритми: 

 вартість капіталу — ціна, яку підприємство 

платить за залучення капіталу із різних джерел; 

 вартість власного капіталу, що залучається 

за рахунок внутрішніх джерел, — визначається 

нормою прибутку, яку бажають отримати власники 

підприємства, розраховується як відношення при-

бутку, що направляється власникам підприємства 

на вкладений ними капітал у формі дивідендів, від-

сотків тощо до суми власного капіталу; 

 коефіцієнт автономії — показує, в якій 

наступні активи, що використовуються фірмою, 

сформовані за рахунок власного капіталу, та 

наскільки фірма незалежна від зовнішніх джерел 

фінансування; розраховується як відношення влас-

ного капіталу підприємства на певну дату та загаль-

ної вартості усіх активів організації на певну дату; 

 коефіцієнт маневреності власного капіталу 

— показує, яку частку займає власний капітал, що 

інвестується в оборотні активи, в загальній сумі 

власного капіталу (тобто, характеризує ступінь 

мобільності, гнучкості використання власних 

коштів підприємства); розраховується як відно-

шення робочого капіталу (чистих оборотних ак-

тивів) до загальної суми власного капіталу 

підприємства; 

 кількість оборотів власного капіталу за 

період - розраховується як відношення чистого до-

ходу підприємства за період до середньої суми 
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власного капіталу в періоді; 

 тривалість обороту власного капіталу — 

розраховується як відношення кількості днів 

періоду до кількості оборотів власного капіталу за 

період; 

 коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу — характеризує рівень прибутковості 

власного капіталу, вкладеного в підприємство, ро-

зраховується як відношення суми загального при-

бутку підприємства до середньої суми власного 

капіталу підприємства в періоді. 

За допомогою таблиці (7) проаналізуємо дина-

міку власного капіталу ПАТ НАСК «ОРАНТА» 

Таблиця 7 

Динаміка власного капіталу ПАТ НАСК «ОРАНТА» за досліджуваний період 

Показники 
2014р. 

тис. грн. 

2015р. 

тис. грн. 

2016р. 

тис. грн. 

Відхилення 2016р.  

до 2014р., тис. грн. 

Статутний капітал 113624,1 163624,1 235618,7 121994,6 

Додатковий вкладений капітал - 76250,0 76250,0 76250,0 

Інший додатковий капітал 2892,6 2521,1 2193,36 699,24 

Резервний капітал 467,8 467,8 467,8 - 

Пайовий капітал - - - - 

Нерозподілений прибуток 

( непокритий збиток) 
4143,2 100497,1 155645,79 151502,59 

Неоплачений капітал - - - - 

Вилучений капітал - - - - 

Разом 121127,7 142365,9 158884,07 37756,37 

 

Із даної таблиці видно, що сума власних і при-

рівняних до них коштів за звітний період збільши-

лася на 37756,37 тис. грн. і в 2016 році рівнялася 

158884,07 тис. грн. Це відбулося, в основному, за 

рахунок збільшення нерозподіленого прибутку і 

статутного капіталу, які становлять основну час-

тину власного капіталу досліджуваної фірми. Ста-

тутний капітал досліджуване підприємство сфор-

мувало в 2014 році і це відображено в даній таблиці, 

він становив в цей період 113624,1 тис. грн. 

Необхідно відмітити, що на протязі досліджу-

ваного періоду ПАТ НАСК „ОРАНТА” отримувала 

прибутки від своєї фінансової діяльності. Якщо в 

2014 році величина нерозподіленого прибутку ор-

ганізації становила 4143,2 тис. грн., то в 2015 році 

вона збільшилася в два рази і досягла 100497,1 

тис.грн. В 2016 році нерозподілений прибуток і на-

далі мав тенденцію до збільшення і досяг величини 

155645,79 тис. грн. Як уже раніше відмічалося ста-

тутний капітал досліджуваної організації в 2014 

році досяг розміру в 113624,1 тис. грн. На протязі 

двох останніх досліджуваних років, його розмір збі-

льшувався з кожним роком. Звертає на себе увагу 

відсутність неоплаченого, вилученого, пайового, 

капіталів. В досліджуваній установі дані складові 

власного капіталу поки що не використовують. Це 

саме стосується додаткового вкладеного капіталу і 

іншого додаткового капіталу.  

Висновки. Створення дієвої системи захисту 

інтересів громадян, підприємців, держави, підтри-

мка соціальної стабільності суспільства неможливе 

без ефективного функціонування ринку страхових 

послуг із широким спектром усіх його галузей та 

видів. 

Завдяки змінам у законодавстві вихід українсь-

кого страхового ринку на якісно новий етап розви-

тку дозволить вітчизняним страховикам наблизи-

тися до конкуренції з іноземними компаніями і, з 

огляду на досить молодий вік страхового ринку Ук-

раїни, всебічно вивчати досвід наших закордонних 

партнерів і колег. 

У першому розділі магістерської роботи висві-

тлюються теоретичні основи розвитку страхових 

відносин.  

Основним нормативно-правовим документом, 

який регулює страхові відносини в Україні є Закон 

України «Про страхування» від 2001 року, який був 

прийнятий 1996 року.  

Страхування – це вид цивільно-правових від-

носин щодо захисту майнових інтересів громадян 

та юридичних осіб у разі настання певних подій 

(страхових випадків), визначених договором стра-

хування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, які формуються шляхом сплати 

громадянами та юридичними особами страхових 

платежів (страхових премій). 

Страховиками є фінансові установи, створені у 

формі акціонерних, повних командитних товариств 

згідно ЗУ «Про господарські товариства», з ураху-

ванням особливостей, передбачених Законом Укра-

їни «Про страхування», а також ті, які одержали у 

визначеному порядку ліцензію на проведення стра-

хової діяльності. Страхова діяльність в Україні про-

водиться тільки страховиками резидентами Укра-

їни. 

Страхувальниками визнаються юридичні 

особи або дієздатні громадяни, які уклали зі страхо-

виками договори страхування. 

Об’єктом дослідження було обрано ПАТ 

«Страхова компанія «ОРАНТА» здобула репутацію 

міцної, фінансово потужної компанії, яка бездо-

ганно виконує свої зобов’язання та завжди готова 

взяти на себе турботу про життя, здоров’я та майно 

клієнтів. 

Компанія представлена розгалуженою регіона-

льною мережею по всій Україні, яка включає 25 фі-

лій і більше 430 Центрів продажів, 25 Центрів вре-
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гулювання збитків, 25 Центрів медичного ассиста-

нса по всій Україні, власний Контакт-центр. Агент-

ська мережа компанії налічує більше 4600 страхо-

вих агентів. 

Досліджувана страхова компанія пропонує бі-

льше 60 страхових продуктів по обов'язкових і до-

бровільних видах страхування для фізичних осіб, 

представників малого і середнього бізнесу, підпри-

ємств різних галузей економіки, корпорацій, холди-

нгів і фінансових груп.  

ПАТ Національна Страхова компанія 

«ОРАНТА» поступово стабільно збільшує свої ак-

тиви і говорить про те, що компанія дійсно є одним 

із лідерів в сфері страхової діяльності, і планує своє 

майбутнє на отримання прибутків.  

На протязі досліджуваного періоду його роз-

мір завжди збільшувався. Досліджуючи власний 

капітал фірми, доцільно розглянути як ефекти-

вно використовують його у своїй виробничій ді-

яльності господарюючі суб’єкти. Оптимальне 

використання його дозволить підвищити ефек-

тивність управління власними фінансовими ре-

сурсами.  
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Анотація 

У статті розглядаються екологічні пріоритети розвитку сільських територій. Підкреслюється, що еко-

логічний стан сільських територій супроводжується негативними змінами в екосистемах біосфери, 

значним зниженням біопродуктивності та біорізноманіття, виснаженням ґрунтів та мінеральних ресурсів 

та безпрецедентним збільшенням забруднення всіх геосфер. 

Все це межує з руйнуванням людського середовища. Дослідження виникнення екологічної складової 

сталого розвитку свідчить про важливість цього явища для сільських територій України. Підкреслюється, 

що для забезпечення сталого розвитку території як екосистеми необхідно враховувати зв’язок економічної, 

соціальної та екологічної складових її розвитку в симбіозі із загальною накопиченою енергією природного 

середовища (поновлюваної та невідновлюваної). 
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