
ДЕРЖАВНИМ ВИЩИИ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАД 
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

ЗВІТ
(проміжний)

ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

(НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 0107Ш1213) 

про науково-дослідну роботу

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»

СУМИ-2011



ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

«Затверджую» 

проректор з наукової роботи

« « .2011 р.

ЗВІТ
(проміжний)

про науково-дослідну роботу

«Науково-методичні засади розвитку ринку 
перестрахування в Україні»

ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В 
КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

(НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 0107Ш1213)

Науковий керівник: д.е.н., проф. 

Кс Іиколайович

Суми - 2011



ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПЕ

РЕСТРАХУВАННЯ

1.1. Узагальнення теоретичної бази дослідження перестрахування

1.2. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку ринку 

перестрахування в Україні

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

2.1. Роль та місце перестрахування в забезпеченні фінансової стійкос

ті страхової компанії

2.2. Оптимізація портфелю страхової компанії 

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ТА 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Тенденції розвитку страхового ринку України з урахуванням пот

реб суспільно-економічного поступу

3.2. Сучасний стан та подальші перспективи розвитку системи нагля

ду, регулювання та контролю за проведенням перестрахових опе

рацій

Висновки до розділу З 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ



ВСТУП

5

У сучасних умовах розвитку економіки значно посилюється роль спро

можності страхового ринку щодо забезпечення як стабільної фінансової, опе

раційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, так і соціаль

ної захищеності населення країни. Питання ефективності функціонування 

страхового ринку в Україні залишається актуальним, особливо зважаючи на 

певну непрозорість проведення операцій на ньому та суттєве зменшення об

сягу послуг на ринку в результаті дії фінансової кризи.

В умовах глобалізації та інтернаціоналізації світогосподарських 

зв’язків, посилення конкуренції на національних і міжнародних ринках, роз

витку ринкових відносин особливого значення набувають питання убезпе

чення функціонування господарюючих суб’єктів від наявних і потенційних 

загроз, створення дієвої системи захисту їх від впливу можливих негативних 

факторів. Для вирішення цих непростих завдань необхідно передусім забез

печити ефективне функціонування національного страхового ринку, і зокре

ма, ринку перестрахування.

Одним з найбільш дієвих, багатофункціональних та раціональних ін

струментів, здатних забезпечити стабільну діяльність страхової компанії, ви

ступає перестрахування, оскільки лібералізація світового ринку фінансових 

послуг надає можливість проводити як розміщення, так і прийняття ризиків 

в межах країни та за кордоном. Все вище зазначене обумовлює значну актуа

льність теми дослідження.

Вагомий внесок у розвиток методологічних засад розвитку перестраху

вання в цілому, і, зокрема, як важливого інструментарію управління фінансо

вою стійкістю страхових компаній здійснено такими вітчизняними та зарубіж

ними науковцями, як М. М. Александрова, В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, В. 

Д. Бігдаш, О. І. Барановський, Д. Бланд, О. О. Гаманкова, О. А. Гвозденко, Н. 

М. Внукова, Ю. М. Дьячкова, А. О. Єпіфанов, О. Д. Заруба, О. В. Козьменко,



Н. І. Машина, А. Манес, О. В. Меренкова, М. В. Мних, Л. А. Орланюк-
  и

Малицька, Л. В. Нечипорук, С. С. Осадець, В. И. Плиса, К. Пфайффер, Н. 

В. Ткаченко, К. Є. Турбіна, Т. А. Федорова, Д. Д. Хемптон, В. В. Шахов, 

Л. В. Шірінян, Я. П. Шумелда та іншими.

Віддаючи належне науковому доробку із зазначеної проблематики, слід 

зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні в цілому, і зокрема 

стосовно питань науково обґрунтованої, побудованої на єдиних методологіч

них принципах концепції розвитку перестрахування у сучасних умовах Укра

їни.

Метою науково-технічного звіту є обґрунтування концептуальних за

сад та розробка методологічних положень і рекомендацій щодо розвитку пе

рестрахування в Україні.

Поставлена мета передбачає вирішення таких наукових завдань:

-  узагальнити теоретичні підходи до сутності, функцій, механізму, прин

ципів проведення та класифікаційних ознак перестрахування; 

проаналізувати та систематизувати сучасний стан, проблеми та перспек

тиви розвитку ринку перестрахування в Україні;

-  дослідити роль і місце перестрахових операцій у системі забезпечення 

фінансової стійкості страхової компанії;

-  запропонувати методичні засади побудови оптимального страхового 

портфеля на основі механізму перестрахування;

-  сформулювати основні напрямки розвитку страхового ринку України з 

урахуванням потреб суспільно-економічного поступу;

-  обґрунтувати шляхи удосконалення системи нагляду, регулювання та 

контролю за проведенням перестрахових операцій.

Об’єктом дослідження є фінансово-економічні передумови розвитку 

перестрахування в Україні.

Предметом дослідження є економічні відносини, пов’язані із форму

ванням і використанням фінансових ресурсів у сфері перестрахування.



Для досягнення поставленої мети залежно від конкретних цілей та за

вдань дослідження застосовувалися такі методи наукових досліджень: при 

дослідженні, удосконаленні та обґрунтуванні категоріального апарату сфери 

перестрахування -  абстрактно-логічний та системно-структурний аналіз; при 

оцінці сучасного стану розвитку перестрахування в Україні -  розрахунково- 

аналітичний метод, метод аналогії та порівняльного аналізу; при розробці 

пропозицій з удосконалення окремих напрямків розвитку перестрахування в 

Україні -  методи синтезу, індукції та дедукції, методи наукової абстракції, 

системного підходу, групування.

Інформаційною базою дослідження постали дані фінансової звітності 

вітчизняних страхових компаній, законодавчі та нормативні акти з питань 

розвитку сфери перестрахування, офіційні дані Державного комітету статис

тики України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України, 

аналітичні огляди та статистичні звіти інших органів державного і регіональ

ного управління. Під час виконання дослідження використано аналітичну ін

формацію науково-дослідних установ, монографічні дослідження та наукові 

публікації вітчизняних і зарубіжних авторів з питань розвитку перестраху

вання, а також дані електронних ресурсів мережі Інтернет.
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