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ВСТУП

У сучасних умовах розвитку економіки значно посилюється роль 

спроможності страхового ринку щодо забезпечення як стабільної фінансової, 

операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, так і 

соціальної захищеності населення країни. Питання ефективності 

функціонування страхового ринку в Україні залишається актуальним, особливо 

зважаючи на певну непрозорість проведення операцій на ньому та суттєве 

зменшення обсягу послуг на ринку в результаті дії фінансової кризи.

Сучасна світова фінансова бізнес-архітектура характеризується 

поширенням та поглибленням інтеграційних взаємозв’язків між фінансовими 

посередниками. У цих процесах найбільш помітним макроекономічним явищем 

є банківсько-страхова інтеграція (БСІ), рівень якої певною мірою обумовлює 

характер розвитку фінансового сектора економіки залежно від фази циклу, на 

якому вона перебуває.

В умовах зростання обсягів економічних збитків, завданих природними та 

техногенними катастрофами, перед страховими компаніями постають завдання, 

пов’язані із забезпеченням більш повного покриття існуючих та прийняттям на 

страхування нових видів катастрофічних ризиків. Недостатньо дослідженими 

залишаються методологічні аспекти впровадження сек’юритизації 

катастрофічних ризиків та розширення участі страхових компаній у покритті 

збитків, що завдаються стихійними лихами та техногенними аваріями.

Вивченню теоретичних засад функціонування та розвитку страхового 

ринку присвячено наукові праці відомих зарубіжних учених: Л. Бевере, 

М.С. Жилкіної, Т. Коупленда, Л.А. Орланюк-Малицької, Л.І Рейтмана, 

Д.П. Фролова, В.В. Шахова, А.К. Шихова, Р.Т. Юлдашева, І.Ю. Юргенса та 

інших.

У вітчизняній економічній літературі ці проблеми відображені у працях 

таких науковців та практиків, як В.Д. Базилевич, О.І. Барановський,



A.B. Василенко, H.M. Внукова, О.О. Гаманкова, JI.M. Горбач, Л.М. Гутко,

A.О. Єпіфанов, А.М. Єрмошенко, О.Д. Заруба, О.В. Козьменко, Н.І. Машина, 

М.В. Мних, С.С. Осадець, А.Л. Самойловський, Н.В. Ткаченко,

B.П. Унинець-Ходаківська, В.М. Фурман, С.І. Юрій та інших.

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 методологічних 

принципах концепції розвитку вітчизняного страхового ринку.

Метою науково-технічного звіту є обґрунтування концептуальних засад 

та розробка методологічних положень і рекомендацій щодо розвитку 

страхового ринку України.

Поставлена мета передбачає вирішення таких наукових завдань:

-  дослідити динаміку розвитку національного страхового ринку шляхом 

здійснення аналізу стратегічних показників його функціонування;

-  розкрити особливості впливу іноземного капіталу на стратегічні орієнтири 

розвитку вітчизняного страхового ринку;

-  систематизувати передумови розвитку банківсько-страхової інтеграції;

-  узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності, видів та форм 

банківсько-страхової інтеграції;

-  здійснити порівняльний аналіз моделей організації інтеграційної взаємодії 

між банками та страховими компаніями в регіонах світу;

-  узагальнити теоретичні підходи до сутності ризиків, їх класифікації, 

визначення особливостей катастрофічних ризиків та критеріїв прийняття їх 

на страхування;

-  проаналізувати та систематизувати теоретико-методологічні підходи до 

управління страховими ризиками;

-  дослідити сутність сек’юритизації та розглянути теоретичні засади 

здійснення сек’юритизації катастрофічних страхових ризиків;

-  дослідити методичні підходи до формування оптимального портфелю 

страхових послуг;



-  розкрити теоретичні та практичні засади формування оптимального 

портфелю технічних резервів страхових компаній на основі використання 

економіко-математичного моделювання.

Об’єктом дослідження є фінансово-економічні передумови розвитку 

страхового ринку України.

Предметом дослідження є вплив загальносвітових та вітчизняних 

фінансово-економічних тенденцій на розвиток страхового ринку України.

Для досягнення поставленої мети залежно від конкретних цілей та 

завдань дослідження застосовувалися такі методи наукових досліджень: при 

дослідженні, удосконаленні та обґрунтуванні категоріального апарату сфери 

розвитку страхового ринку -  абстрактно-логічний та системно-структурний 

аналіз; при оцінці сучасного стану розвитку страхового ринку України -  

розрахунково-аналітичний метод, метод аналогії та порівняльного аналізу; при 

розробці пропозицій з удосконалення окремих напрямків розвитку страхового 

ринку України -  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 

статистики України, Національної 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 

регіонального управління. Під час виконання дослідження використано 

аналітичну інформацію науково-дослідних установ, монографічні дослідження 

та наукові публікації вітчизняних і зарубіжних авторів з питань розвитку 

страхового ринку, а також дані електронних ресурсів мережі Інтернет.


