ÇÌ²ÑÒ

ÂÑÒÓÏ ........................................................................................... 5
1. ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ....................................................................................... 8
1.1. Ñóòí³ñòü ô³íàíñîâîãî òà ñòðàõîâîãî ðèíê³â........................... 8
1.2. Ôîðìóâàííÿ êîíâåðãåíòíî¿ ìîäåë³ ô³íàíñîâîãî ðèíêó ..... 32
1.3. Îñíîâí³ âèäè òà ïîêàçíèêè ñòðàõóâàííÿ ............................. 53
1.4. Äîñë³äæåííÿ öèêë³÷íîñò³ ðîçâèòêó íà îñíîâ³ òåîð³¿
÷àñîâèõ ðÿä³âòà âèêîðèñòàííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â
ó ïåðåñòðàõóâàíí³......................................................................... 69
1.5. Áàíê³âñüêî-ñòðàõîâà ³íòåãðàö³ÿ â çàáåçïå÷åíí³
ðîçâèòêóô³íàíñîâîãî ñåêòîðó íà ð³çíèõ ôàçàõ
åêîíîì³÷íèõ öèêë³â ..................................................................... 86
1.6. Ôîíäîâî-ñòðàõîâà ³íòåãðàö³ÿ ó çàáåçïå÷åíí³
ïîêðèòòÿêàòàñòðîô³÷íèõ ðèçèê³â ............................................. 102
1.7. Ðîçâèòîê ñòðàõîâèõ îá’ºäíàíü òà ô³íàíñîâà áåçïåêà
ñòðàõîâîãîðèíêó ........................................................................ 119
2. ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÏÅÐÅÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ................................................................................... 137
2.1. Íàïðÿìè ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó
ïåðåñòðàõóâàííÿ ........................................................................ 137
2.2. Ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî îö³íêè ð³âíÿ êîíêóðåíö³¿
ðèíêóïåðåñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè ................................................ 154
3. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍ² ÂÈÄÈ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í² ... 170
3.1. Íîâ³ òåíäåíö³¿ ó ñòðàõóâàíí³ ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â ............. 170
3.2. Òåîðåòè÷í³ îñíîâè òà îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿
ìåäè÷íîãîñòðàõóâàííÿ .............................................................. 189
3.3. Ñòàí òà ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñòðàõóâàííÿ
òóðèçìó ....................................................................................... 210
3.4. Òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè ³ ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä
åêîëîã³÷íîãîñòðàõóâàííÿ .......................................................... 216

4. ÎÊÐÅÌ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß
ÑÒÐÀÕÎÂÈÕ ÊÎÌÏÀÍ²É ...................................................... 237
4.1. Òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ãðîøîâèõ
ïîòîê³âñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ òà îö³íêà ¿õ åôåêòèâíîñò³ .............. 237
4.2. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòðàõîâèõêîìïàí³é â Óêðà¿í³ .................................................... 252
4.3. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ
àêòóàðíèõðîçðàõóíê³â òà òàðèôíî¿ ïîë³òèêè ........................... 278
4.4. Ô³íàíñîâà áåçïåêà ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ............................. 299

ВСТУП
Ефективне функціонування страхового ринку потребує його адаптації до нових тенденцій в економіці. Як результат, виникає потреба
у створенні комплексних продуктів, які б поєднували послуги як страхового, так і фінансового ринків. З огляду на це в монографії визначені сутність страхового і фінансового ринків, їх структура, досліджено
взаємодію цих елементів фінансової системи держави в частині формування видів і технологій страхування та інвестиційної діяльності
страхових компаній. Окремуа увагу було приділено порівнянню моделей фінансового ринку та аспектам формування конвергентної моделі.
У монографії проаналізовано різні підходи до класифікації страхування, а також зазначені відмінності української класифікації від
зарубіжних. За українським законодавством найбільш популярним є
виділення добровільного та обов’язкового страхування, у той час як у
Європі застосовується поділ страхування на лайфове та нон-лайфове.
У результаті дослідження економічних явищ можна дійти висновку, що кожен процес, що відбувається, має циклічний характер. У
монографії розглянуті основні засади хвилеподібного розвитку економіки, викладені причини виникнення циклів та розглянута взаємодія внутрішнього стану економіки й зовнішніх факторів. Визначено
низку економіко-математичних моделей які дають змогу охарактеризувати хвилеподібний розвиток економіки в цілому та перестрахового
ринку зокрема. Крім того, звернено увагу на методичні підходи до
оцінки рівня конкуренції ринку перестрахування.
Окремо в монографії досліджуються роль та місце банківськострахової інтеграції в забезпеченні циклічного розвитку фінансового
сектору економіки. Обґрунтовано позитивний вплив високого рівня
інтеграційних процесів між банками та страховими компаніями на розвиток фінансового сектору на фазі підйому ділової активності та негативний вплив такого рівня на розвиток фінансового сектору економіки на фазах спаду та кризи.
Значну увагу приділено питанням забезпечення ефективності
управління ризиками стихійних лих в умовах розвитку конвергентних
та інтеграційних процесів між страховим та фондовим ринками.
Розглянуті основні засади формування державно-приватного партнерства у сфері управління ризиками катастроф та удосконалення
нормативно-правової бази для впровадження сек’юритизації катастрофічних страхових ризиків в Україні.
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Важливою складовою монографії є дослідження взаємозв’язків
між різними аспектами фінансової безпеки страхових компаній та
держави. Проаналізовано проблеми розвитку страхового ринку України та напрямки їх впливу на фінансову безпеку страховиків. Окремо
досліджується діяльність об’єднань страхових компаній та їх роль у
забезпеченні фінансової безпеки страхового ринку та держави.
Розглянуті нові тенденції функціонування вітчизняного ринку
перестрахування. Основну увагу приділено не тільки питанням ефективності подолання наслідків фінансової нестабільності суб’єктами
перестрахових відносин та ідентифікації найбільш дієвих інструментів
протидії деструктивним факторам впливу, але й визначенню необхідних напрямків подальшого розвитку даного ринку.
Досліджені найбільш актуальні для нинішнього періоду розвитку
страхового ринку види страхування, серед яких одним з найбільш
складних та актуальних в сучасних умовах є страхування фінансових
ризиків. Розглянуті основні теоретичні положення даного виду страхування в Україні, його нормативно-правове забезпечення та проведений комплексний аналіз основних показників, що його характеризують.
Вагомою складовою дослідження є теоретичні основи та особливості реалізації механізму медичного страхування. Наразі даний вид
страхування є дуже популярним у провідних європейських країнах та
США, але поступово воно набуває обертів і в Україні. Проаналізовано
основні моделі функціонування медичного страхування у світі, а також визначено можливі детермінанти розвитку даного виду страхування в нашій країні.
У монографії виконано огляд сучасного стану та основних тенденцій розвитку страхування туризму. Звернено увагу на різні види туристичних страхових полісів та державне регулювання даної галузі.
Через те, що господарська діяльність людини призводить до значного антропогенного навантаження на природу, унаслідок якого відбувається постійне погіршення стану навколишнього природного середовища, виникає необхідність існування інструменту, який дозволив, хоча б частково, компенсувати заподіяну шкоду та сформувати
необхідні фінансові резерви для покриття наслідків господарського
впливу на природне середовище. З огляду на це в монографії розглядаються методичні засади реалізації механізму екологічного страхування.
Посилення конкуренції на страховому ринку, підвищення збитковості страхових операцій та пошук нових джерел отримання додат6

кового прибутку змусило страхові компанії переосмислити важливість
розвитку інвестиційної діяльності. Відповідно до цього в монографії
розглянуто концептуальні засади формування інвестиційних ресурсів,
також здійснено ґрунтовний аналіз сучасних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній України.
Цільовою аудиторією монографії є фахівці зі страхування, представники регулярних та наглядових органів, викладачі, аспіранти та
студенти економічних спеціальностей.
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