
Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 

Київського національного університету імені Тараса Шевченко

ВІДГУК

офіційного опонента

на дисертацію Кудрявської Наталії Володимирівни 

на тему «Страхове посередництво в забезпеченні сталого розвитку

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит

Страхування забезпечує стабільність, соціальні гарантії в суспільстві 

за допомогою механізму фінансового захисту. Фінансові посередники, 

організовуючи перерозподіл фінансових ресурсів на глобальному рівні, 

отримали безумовні важелі впливу на розвиток реального сектору 

суверенних держав; але сьогодні він цікавить фінансові інститути не з 

точки зору забезпечення вигідних інвестиційних вкладень та розвитку 

ефективного кредитування, а в контексті ресурсного джерела без 

паритетного зворотного руху ліквідності. Як і в глобальній економіці, 

всередині національної економіки України спостерігається процес 

випереджального розвитку інститутів фінансового посередництва на тлі 

низької конкурентоспроможності суб’єктів реального сектору економіки. 

Така позиція не оминула й сферу страхового посередництва.

Становлення глобальної економіки породжує нові мотиви та 

інструменти фінансової діяльності і призводить до посилення 

економічної влади як фінансових посередників в цілому, так і страхових 

посередників зокрема. Отже, є потреба в адекватних змінах до фінансово- 

правового регулювання страхового посередництва в забезпеченні сталого

ринку фінансових послуг України»,

Актуальність теми дослідження

і*і імен» Тараса Шевченка
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розвитку ринку фінансових послуг, що набуває більшої актуальності за 

умов адаптації вітчизняного законодавства до вимог Європейського 

Союзу.

Всі ці міркування дають можливість оцінити обрану тему 

дисертаційного дослідження Кудрявської Н. В. -  «Страхове посередництво 

в забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг України», як 

актуальну і в науково-теоретичному, і у практичному відношеннях.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації

Тема, об’єкт, предмет, завдання та результати дослідження взаємно 

відповідають одне одному та поєднані логіко-історичною методологією. 

Розв’язання поставлених завдань також зумовило використання таких 

методів дослідження: аналітичний -  при оцінці ступеня розвитку прямого 

страхового посередництва; методу статистичного аналізу -  задля 

визначення динаміки та структурних змін окремих показників, що 

характеризують розвиток прямих та непрямих страхових посередників; 

опитування -  з метою окреслення теперішнього стану розвитку 

страхового посередництва загалом та подальших його перспектив щодо 

окремих груп страхових посередників; УАК-моделювання -  для 

встановлення ступеня взаємозв’язку показника премій, зібраних 

страховиками через брокерів, та інших показників мезо- та 

макроекономічного рівня, за умов шокових змін економічних умов; 

спостереження, групування, графічного зображення даних тощо.

Дисертаційна робота має ґрунтовні фактичні, статистичні та наукові 

підстави, які підтверджують наукові аргументи та висновки автора. Для 

обґрунтування наукових результатів здобувач використала численні 

теоретичні, правові та статистичні джерела, зокрема, національне та
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європейське законодавство, що регулює діяльність інститутів страхового 

посередництва, дані офіційної статистики та аналітичні огляди 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Державного комітету статистики України та 

міжнародних інститутів і установ.

Цілі, методи та результати дослідження знаходяться у руслі розвитку 

світової фінансової науки. Завдяки цьому аргументація удосконалення 

теоретичних положень є переконливою та створює цілісну логічну 

конструкцію, що відображає процеси трансформації інститутів 

страхового посередництва в забезпеченні сталого розвитку ринку 

фінансових послуг України.

Статистичні розрахунки та фактологічні оцінки надають можливість 

формулювати та підтверджувати теоретичні висновки та практичні 

рекомендації, що відповідають сучасній економічній реальності, її 

окремим складовим та тенденціям. Про це свідчить практичне 

використання пропозицій здобувача у діяльності органів державної влади 

України, що підтверджується офіційною довідкою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг у 

частині пропозицій автора щодо формування стратегії сталого розвитку 

страхового ринку в сучасній Україні шляхом удосконалення регуляторної 

бази діяльності страхових посередників (довідка № 4323/09.10 від

06.06.2017 р). Викладені в дисертаційній роботі висновки також були 

використані страховою компанією ПрАТ «Європейський страховий 

союз» (довідка № 01956).

Наукова новизна результатів дослідження

В дисертаційній роботі на основі використання діалектичного 

методу дослідження удосконалено теоретичні підходи до визначення
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системи економічних інтересів суб’єктів страхового ринку (страховик -  

посередник -  страхувальник) та ефектів від їх реалізації (запровадження 

інноваційної діяльності, диверсифікація ризиків, зростання попиту на 

страхові послуги, збільшення кількості страхових премій, сприяння 

налагоджуванню механізму ринкової конкуренції, зменшення асиметрії 

інформації на ринку тощо) (с. 26-41). Про високу наукову якість цього 

результату свідчить його системне використання здобувачем як 

теоретичного інструменту для цілей подальшого дослідження 

трансформацій інститутів страхового посередництва в забезпеченні 

сталого розвитку ринку фінансових послуг України.

На підставах системного аналізу удосконалено визначення ролі і 

значення страхових посередників на різних економічних рівнях, а також 

при побудові стратегії розвитку страхового посередництва. Дисертанткою 

удосконалено визначення сутності поняття «страхове посередництво», як 

законодавчо врегульованої господарської діяльності страхових 

посередників, з приводу укладання та супроводу договорів страхування, 

оцінки ризиків, аналізу страхового ринку, з метою узгодження і реалізації 

економічних інтересів суб’єктів страхового ринку, що позитивно впливає 

на функціонування страхової системи загалом і сприяє забезпеченню її 

сталого розвитку (с. 35). Завдяки цьому висновку страхове посередництво 

розглядається крізь призму узгодження і реалізації економічних інтересів 

страховиків та страхувальників, що дає можливість чітко оцінити ефекти 

від його функціонування; визначити напрями еволюції інститутів 

страхового посередництва в забезпеченні сталого розвитку ринку 

фінансових послуг України (с. 176-194).

Вирішення завдання щодо означення ролі страхового посередництва в 

забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг підкріплено 

визначенням сутності поняття «страховий посередник» як юридичної чи 

фізичної особи, яка функціонуючи на умовах платності (премії, комісійної
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винагороди), провадить діяльність у межах страхового посередництва і 

сприяє ефективному узгодженню та реалізації економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку (с. 40-41). Така характеристика може слугувати 

основою для напрацювання системи регуляторних та інституційних 

заходів щодо оптимізації статусу страхового посередництва, оскільки дане 

визначення не лише розкриває суть та зміст роботи посередника, але й 

акцентує увагу на кінцевому результаті його діяльності.

Здобувачем доведено глибинність сучасних трансформацій у базових 

засадах функціонування страхового посередництва, удосконалено 

класифікацію страхових посередників (с. 42-69) як за основними 

(спеціалізація страхових посередників, залежність, сфера страхування, 

тип послуг, види страхування) (с. 47), так і другорядними (с. 51) ознаками 

(категорія суб’єктів; країна походження; ступінь спеціалізації 

послуг;кількість страхових компаній, які представляє страховий 

посередник; розміри; територіальне охоплення тощо).

Такий результат дослідження має важливе як наукове, так і 

практичне значення, адже запропонована класифікація допомагає 

підвищити доцільність вибору посередника з точки зору як страховика, 

так і страхувальника.

В роботі удосконалено концептуальні підходи щодо ролі страхового 

посередництва в розвитку страхового ринку, яке є дієвим механізмом 

забезпечення сталого розвитку ринку фінансових послуг і економіки в 

цілому шляхом виокремлення векторів соціального, екологічного та 

економічного розвитку (с. 69-75). Завдяки цьому висновку зміст та 

рекомендації щодо поліпшення регуляторної бази логічним чином 

представлені як поширення використання спеціалізованого нормативно- 

правового забезпечення; внесення змін до суміжних зі сферою 

страхування законів; запровадження системи сертифікації прямих 

страхових посередників, що дасть змогу підвищити якість контролю за



діяльністю страхових посередників та рівень ефективності 

функціонування страхового посередництва в Україні, що є необхідним 

задля забезпечення сталого розвитку ринку фінансових послуг.

В дисертаційному дослідженні на підставах логіко-історичного 

аналізу набула подальшого розвитку періодизація становлення фінансово- 

правового забезпечення страхового посередництва шляхом виокремлення 

первинного етапу становлення, розвитку та інтеграції, розмежованих 

відповідно до критеріїв ширини охоплення, якісних характеристик, 

відповідності нормам ЄС та інтегрованості (с. 106-108). Наведена 

періодизація дала змогу окреслити основні тенденції розвитку даної 

сфери та виявити, діяльність яких видів страхових посередників є 

недостатньо врегульованою на сьогодні та потребує подальшого 

вдосконалення задля покращення інфраструктури страхового ринку;

На цьому теоретичному підґрунті дисертант характеризує теоретичні 

засади оцінювання рівня розвитку прямого страхового посередництва в 

Україні завдяки реалізації таких складових: розрахунку показників 

розвитку страхових (перестрахових) брокерів; 8\¥ОТ-аналізу сильних та 

слабких сторін, можливостей і загроз, які уповільнюють даний процес, 

що дало змогу окреслити потенційні можливості розвитку прямого 

страхового посередництва у забезпеченні сталого розвитку страхового та 

ринку фінансових послуг (с. 138 - 139).

В роботі набули подальшого розвитку теоретичні підходи до 

побудови стратегії піднесення страхового посередництва, в основу якої 

покладено урахування демографічних змін в суспільстві (с. 200-202) та 

сегментацію ринку з використанням інформаційно-аналітичних 

комп’ютерних баз даних і соціальних медіа, що дасть можливість 

виявляти потенціал страхових посередників у контексті вдосконалення їх 

перспективних форм та наближення рівня фінансової інфраструктури до 

високих стандартів розвинених країн світу (с. 202-210).
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Теоретичне і практичне значення роботи, зв \’язок з науковими 

програмами, планами, темами

Дисертаційна робота Кудрявської Н. В. має теоретичну і практичну 

значущість. Теоретичні висновки дисертації представляють науковий 

інтерес в якості методичної основи для розробки національної стратегії 

реформування інститутів страхового посередництва для забезпечення 

сталого розвитку ринку фінансових послуг України.

Дисертаційна робота виконувалась у межах комплексної науково- 

дослідної держбюджетної теми економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Напрямки 

модернізації економіки України: секторальні особливості, протиріччя, 

ризики» (номер державної реєстрації 011Ш006456), підрозділ 

«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально- 

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (№ 

11БФ040-01); комплексної науково-дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

держбюджетної теми кафедри страхування та ризик-менеджменту 

«Теоретико-методологічні засади страхування в сучасних соціально- 

економічних умовах» (2015), а також у межах комплексної наукової 

програми університету «Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації», теми кафедри страхування, 

банківської справи та ризик-менеджменту «Європейський вектор 

розвитку страхового ринку України» (2016—2018) № 16КФ040-11.

Розроблені у  дисертації теоретичні та практичні аспекти 

трансформацій інститутів страхового посередництва у забезпеченні 

сталого розвитку ринку фінансових послуг України було використано у 

навчальному процесі та при розробці навчально-методичного забезпечення
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дисципліни «Страхування» економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 013/184 від

20.04.2018 р.).

Повнота викладу основних результатів дисертації висновків і 

пропозицій в опублікованих працях здобувана

Вивчення матеріалів дослідження та автореферату дисертанта 

свідчать про відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертаційної роботи. Дослідження має теоретичний та прикладний 

аспекти, що є характерним для наукової роботи. В авторефераті в повній 

мірі розкрито всі основні наукові результати, які отримано в процесі 

дослідження. Дисертація та автореферат відповідають чинним вимогам, що 

пред’являються до кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 -  

гроші, фінанси і кредит.

Як свідчить дисертація та автореферат, теоретичні результати та 

практичні рекомендації дисертаційного дослідження вичерпано 

представлені у 28 наукових працях загальним обсягом 11 друк, арк., з яких 

10 статей у наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних (6,44 друк, арк.), у тому числі 1 

стаття в \УеЬ оґ 8сіепсе; 6 статей у наукових періодичних виданнях 

іноземних держав (2,45 друк, арк.); 12 публікацій за матеріалами 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій і 

круглих столів (2,11 друк. арк.).

У цілому дисертаційна робота відзначається логічністю побудови, 

завершеністю, обґрунтованістю наукових положень та висновків, сучасним 

науковим стилем подачі матеріалу. Дисертація містить достатню кількість 

таблиць, схем, рисунків, графіків, які подаються безпосередньо в основній 

частині дисертації і виносяться в додатки.
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Зауваження та дискусійні положення дисертаційної роботи

Незважаючи на високу теоретико-методологічну якість та практичну 

цінність представленої роботи, в ній є певні дискусійні положення.

1. Автор на основі аналізу численних наукових першоджерел визнає 

поширення підходів до визначення понять «посередництво» та 

«посередник» з позиції: торгівельних та фінансових відносин, ролі у 

налагодженні економічних зв’язків між різними сторонами угоди (с. 27). В 

той же час в роботі класифікація страхового посередництва підміняється 

класифікацією страхових посередників, що здійснюється за ознаками, які 

розглядаються переважно в контексті торгівельних відносин та 

розподіляються на основні (с. 47), а саме: спеціалізація страхових 

посередників, в тому числі відповідно до видів страхування, ознака 

залежності, сфера страхування, тип послуг та другорядні (с.51).

З метою комплексного уявлення про зміст страхового посередництва 

дисертант пропонує власну класифікацію страхових посередників та 

використовує для цього фасетний метод. Але вживає його переважно для 

дослідження певних видів страхових посередників, а саме: страхових 

агентів (с.54) та страхових брокерів (с.60).

2. На наш погляд, дискусійною є форма подання і зміст окремих 

пунктів у висвітленні рівня наукової новизни. Авторське визначення 

поняття «страховий посередник», відповідно до якого, це: юридична чи 

фізична особа, яка функціонуючи на умовах платності (премії, комісійної 

винагороди), провадить діяльність у межах страхового посередництва і 

сприяє ефективному узгодженню та реалізації економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку (с. 33) є досить цікавим. Однак, в роботі 

бракує аргументації щодо віднесення до страхових посередників осіб, які 

безпосередньо не залучені до реалізації страхових (перестрахувальних)
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продуктів, а займаються певною професійною діяльністю (актуарії, 

аджастери, диспашери, сюрвеєри, андерайтери та інші) (с. 53).

3. Потребує уточнення розроблена автором ієрархічна класифікація 

страхових посередників (с. 53). Слід враховувати те, що набувають 

поширення суперечливі процеси трансформації інститутів фінансового 

посередництва в умовах інформаційно-мережевої економіки. 

Спостерігається вплив формування мережевої економіки на страхову 

діяльність, що можна відстежити через такі форми прояву її властивостей 

як комплементарність і стандартність -  с творюються агентські мережі 

страховиків, розгортаються різні моделі співпраці банків та страхових 

компаній (Ьапсаззигапсе) та відбувається стандартизація умов 

страхування, що пропонує агентська мережа певного страховика; 

економія на масштабі виробництва -  електронні та мережеві технології 

забезпечують те, що масштаби здійснення угод мають наднаціональний 

характер, а витрати страховика зводяться майже до мінімуму.

4 При удосконаленні теоретичних підходів до визначення системи 

економічних інтересів суб’єктів страхового ринку та ефектів від їх 

реалізації, серед яких виокремлюється і зменшення асиметрії інформації 

на ринку (с. 35), здобувач поверхнево використав інформаційний підхід 

до інститутів страхового посередництва як таких та їх можливостей щодо 

зняття інформаційної асиметрії при взаємодії з клієнтом. З точки зору 

проблематики дисертаційного дослідження вкрай важливим уявляється 

те, що, по-перше, інститути містять інформацію щодо попередніх станів 

економіки, по-друге, сприяють зниженню трансакційних витрат пошуку 

та інтерпретації інформації, по-третє, вони породжують певні узгоджені 

очікування, формуючи таким чином простір соціальної симетрії у вигляді 

безособистої довіри та вирішуючи суттєву частку проблем інформаційної 

асиметрії.
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5. Дисертант висуває теоретико-методичні засади здійснення 

сертифікації прямих страхових посередників та визначає, що це 

позитивним чином вплине на ступінь захищеності інтересів 

страхувальників. На наш погляд, така кореляція в роботі повною мірою не 

доведена. В реальній практиці страхової діяльності вона є доволі 

сумнівною бо створює додаткові бар’єри щодо входження на ринок і таким 

чином гальмує конкуренцію. Серед напрямів стимулюючого впливу 

держави на страхове посередництво в забезпеченні сталого розвитку 

ринку фінансових послуг, на наш погляд, можна виокремити дерегуляцію 

та підвищення ефективності державного нагляду, що передбачає, 

насамперед: скасування неефективних норм, оптимізацію ліцензійних 

умов та процесів отримання необхідних дозволів, усунення 

бюрократичних перешкод, що виникають під час започаткування та 

здійснення діяльності з надання страхових послуг, що має відбуватися 

шляхом запровадження принципів та цілей державного регулювання та 

нагляду відповідно до міжнародних стандартів ІАІ8; забезпечення 

впровадження системи пруденційного нагляду та перехід на систему 

нагляду на основі оцінки ризиків та підвищення відповідальності 

страховиків за порушення правил їх діяльності.

6. Дисертантом запропоновано теоретичні підходи до побудови 

стратегії розвитку страхового посередництва та визначено її основні 

аспекти, серед яких: демографічні зміни в суспільстві; технологічні 

інструменти та інформаційно-аналітичні комп’ютерні бази даних; 

соціальні медіа (с. 209). Проте потребує додаткового обґрунтування 

позиція дисертанта щодо визначення вичерпаності саме такого переліку 

аспектів, та їх кореляції з забезпеченням сталого розвитку ринку 

фінансових послуг України.
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Загальний висновок

Дисертаційне дослідження виконано на високому теоретико- 

методологічному рівні. Положення наукової новизни, висновки та 

практичні рекомендації роботи отримані на основі аналізу значного 

обсягу статистичного матеріалу. Зміст роботи відповідає меті та 

завданням дисертаційного дослідження.

Хоча в роботі є дискусійні положення, вони водночас є основою для 

подальших досліджень розпочатої автором проблематики страхового 

посередництва в забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг 

України. Вони не впливають за загальну високу оцінку дисертаційного 

дослідження, в якому було удосконалено визначення понять «страхове 

посередництво» та «страховий посередник»; запропоновано критерії 

класифікації страхового посередництва з урахуванням основних та 

додаткових класифікаційних ознак та ієрархічної структуризації; 

удосконалено теоретичні підходи до визначення впливу страхового 

посередництва на розвиток страхового ринку шляхом узгодження 

економічних інтересів суб’єктів ринку; визначено роль страхового 

посередництва в забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг; 

виявлено напрями розвитку фінансово-правового забезпечення страхового 

посередництва; окреслено сучасні тенденції розвитку прямого страхового 

посередництва в Україні, визначити його сильні та слабкі сторони, а також 

можливості та загрози щодо подальшого зростання; визначено вплив 

непрямих страхових посередників на сталий розвиток страхового ринку, а 

через нього і на ринок фінансових послуг; надано пропозиції щодо 

вдосконалення регуляторної бази діяльності страхових посередників та 

розроблено стратегію розвитку страхового посередництва з використанням 

ІТ-інструментів.

Результати дослідження мають наукову новизну та важливе 

практичне значення, вони опубліковані та апробовані на достатній
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кількості наукових заходів. Глибина вирішення поставлених теоретичних 

завдань дослідження надала можливість розробити низку практичних 

рекомендацій для органів державної влади України.

Автореферат відповідає змісту дисертаційного дослідження. Мова 

дисертації відображає значний теоретичний та методологічний потенціал 

дослідниці, вона є логічною та лаконічною. Тема та зміст дисертаційної 

роботи відповідають паспорту спеціальності 08.00.08 -  гроші, фінанси і 

кредит і профілю спеціалізованої вченої ради.

Все викладене вище дає підстави стверджувати, що дисертаційна 

робота «Страхове посередництво в забезпеченні сталого розвитку ринку 

фінансових послуг України» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

КМУ № 567 від 24.07.2013 р., яким мають відповідати кандидатські 

дисертації, а її автор -  Кудрявська Наталія Володимирівна -  заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит.

Офіційний опонент:

доктор економічних наук, 

професор кафедри еко 

Національного юрид 

імені Ярослава Муд Л.В. Нечипорук

ВХШ. № 3 5 4 . нМ * ~ ~
Від ------о Ж&Г, \

Відділ діловодства та архіву 
^їьського національного університет.- 

імені Тараса Шевченка
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Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.12 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента Клапківа Юрія Михайловича 

на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук Кудрявської Наталії Володимирівни 

«Страхове посередництво в забезпеченні сталого розвитку ринку 

фінансових послуг України» 

за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

1. Актуальність обраної теми та її зв’язок з напрямами 

наукових досліджень

Страхове посередництво відіграє важливу економічну та соціальну роль, 

що не завжди знаходить відображення в фаховій літературі. Переважно роль 

страхового посередництва, зводиться до однієї із найпростіших функцій - 

функції каналу дистрибуції страхових послуг, як найбільш поширеної. В 

процесі задоволення попиту на страховий захист, страхові компанії 

використовують системи дистрибуції страхових послуг, адаптовані до цільового 

ринку і виду пропонованого страхування. Переважно, для залучення 

потенційних клієнтів використовуються або страхові агенти, працівники 

страхових компаній (прямий канал), або страхових посередників (непрямий 

канал).

Необхідність залучення високопрофесійних спеціалістів на етапі аквізиції, 

обумовлено специфікою страхової послуги, адже страхова послуга не є 

матеріальним продуктом. Нематеріальність та зворотній цикл споживання даної 

послуги визначає специфіку дистрибуції, засновану не на предметному критерії, 

а систематизовану на суб’єктивному критерії.

Системний підхід до реалізації страхової послуги, вимагає формування 

каналу дистрибуції в певній інституційній структурі. Складність окремих послуг 

та значні страхові суми обумовлюють необхідність використання незалежних від
ВХІД.

Від ‘ ЗО ' Ш  *  ШРо.
Відділ діловодства та архіву 

КиТьського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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страхової компанії фахівців. Формування даного класу спеціалістів та 

становлення ринку страхового посередництва сприяють сталому розвитку ринку 

фінансових послуг України. Як справедливо відзначає дисертант у роботі, 

формування високорозвиненого страхового посередництва, сприятиме 

залученню додаткових клієнтів, персоніфікації підходів до споживачів, 

покращить інформаційну взаємодію з клієнтом в процесі супроводу надання 

страхової послуги. Це б в свою чергу, впливатиме на підвищення попиту на 

страхові послуги, через відповідність страхового покриття актуальній потребі 

споживача у страховому захисті, сприятиме покращенню фінансових результатів 

діяльності страхових компаній та, як наслідок, розвитку страхового ринку і 

ринку фінансових послуг України в цілому.

Актуальність теми підтверджується зв’язком дослідження з науковими 

планами та програмами науково-дослідних робіт економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за комплексною 

темою: «Напрямки модернізації економіки України: секторальні особливості, 

протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 011Ш006456), підрозділ 

«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 

розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (№ 11БФ040-01); комплексної 

науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в межах держбюджетної теми кафедри страхування та ризик- 

менеджменту «Теоретико-методологічні засади страхування в сучасних 

соціально-економічних умовах» (2015р. ), комплексна наукова програма 

університету «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації», теми кафедри страхування, банківської справи та ризик- 

менеджменту «Європейський вектор розвитку страхового ринку України» (2016- 

2017 рр.) № 16 КФ040-11, у межах якої автором розкрито теоретичні та 

практичні аспекти страхового посередництва у забезпеченні сталого розвитку 

ринку фінансових послуг України. Автором розроблена низка теоретичних 

положень, методологічних підходів та інструментальних засобів функціонування 

страхових посередників на ринку страхових послуг на науковому рівні.
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2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, опублікованими її 

автором науковими працями та авторефератом дає можливість відзначити, що 

наукові результати, висновки і рекомендації є обґрунтованими та достовірними.

Наукові положення дисертації відображають повноту досліджені, про що 

свідчить структурна побудова та зміст роботи, широкий перелік використаних 

літературних джерел, узагальнених, систематизованих та опрацьованих автором 

фундаментальних робіт вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань 

страхування, фінансів, страхового посередництва, а також значний обсяг 

проаналізованого практичного матеріалу, нормативно-правових та методичних 

документів, статистичної інформації. На основі застосування загальнонаукових 

та спеціальних методів дослідження, дисертанту вдалось зробити важливі 

висновки та цінні пропозиції, які мають як теоретичне, так і практичне значення 

щодо впровадження та подальшого функціонування страхового посередництва 

на ринку страхових послуг в контексті забезпечення сталого розвитку ринку 

фінансових послуг України.

Структура дисертаційної роботи побудована в логічній послідовності 

відповідно до мети і завдань дослідження. Текстова частина дисертації 

доповнюється таблицями та рисунками, що свідчить про вміння автора 

опрацьовувати й узагальнювати матеріал. Це підтверджує високу ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, наведених в 

дисертаційній роботі Кудрявської Наталії Володимирівни.

Необхідно окремо відзначити те, що дана робота охоплює широке коло 

наукових проблем: охарактеризовано сучасні тенденції розвитку прямого 

страхового посередництва в Україні; удосконалено визначення понять «страхове 

посередництво» та «страховий посередник»; запропоновано критерії 

класифікації страхового посередництва з урахуванням основних та додаткових 

класифікаційних ознак та ієрархічної структуризації; виявлено напрями розвитку 

фінансово-правового забезпечення страхового посередництва; визначено вплив 

непрямих страхових посередників на сталий розвиток страхового ринку,
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відповідно і на ринок фінансових послуг; розроблено макроекономічну модель 

взаємозв’язку страхового посередництва з мікро-, мезо- та макроекономічними 

рівнями за умов шокових змін економічних умов та стратегію розвитку 

страхового посередництва з використанням ІТ-інструментів; сформульовано 

пропозиції щодо вдосконалення регуляторної бази діяльності страхових 

посередників

В першому розділі дисертаційної роботи на основі використання 

наукового інструментарію економічної теорії, філософії, фінансової науки автор, 

розглядає теоретичну сутність та призначення страхового посередництва, 

визначає родові поняття «посередництво» та «посередник» та наводить авторські 

визначення понять «страхове посередництво» та «страховий посередник» 

(параграф 1.1); надає авторську фасетну та ієрархічну класифікацію страхових 

посередників та досліджує класифікаційні ознаки окремих видів прямих та 

непрямих страхових посередників (параграф 1.2); визначає роль страхових 

посередників у контексті соціального та економічного вектору Концепції 

сталого розвитку (параграф 1.3). Застосований в дослідженні логіко-історичний 

метод дозволив здійснити періодизацію фінансово-правового забезпечення 

страхового посередництва.

Дисертант переконливо аргументує застосування в дослідженні 

категоріального апарату, всупереч відсутності єдиного погляду у науковій 

літературі на поняття «страхове посередництво» та «страховий посередник» 

надає власне тлумачення даних понять на основі діалектичного методу 

дослідження родових понять «посередництво» та «посередник». Переконливими 

є висновки автора, щодо застосування фасетної та ієрархічної класифікації 

страхових посередників. Відповідно до фасетної класифікації, автори визначає 

основні (спеціалізація страхових посередників, залежність, сфера страхування, 

тип послуг, види страхування) та другорядні (категорія суб’єктів; країна 

походження; ступінь спеціалізації послуг; кількість страхових компаній, які 

пропонує страховий посередник; розміри; територіальне охоплення; суб’єкти, 

які надають посередницькі страхові послуги; тощо) ознаки поділу страхових 

посередників. Відповідно до ієрархічної класифікації рівнів страхових
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посередників, Кудрявською Н.В. виокремлено класи (прямі та непрямі страхові 

посередники), групи (брокери, агенти, страхові посередники, які здійснюють 

оцінку збитків та ризиків, а також актуарії) та види (страхові (перестрахові) 

брокери, страхові агенти, процесійні посередники, аджастери, диспашери, 

аварійні комісари, незалежні експерти, сюрвеєри та андерайтери).

У другому розділі автор наводить власні методичні засади для оцінки 

рівня розвитку прямого страхового посередництва в Україні (параграф 2.1). 

Застосований в дослідженні логіко-історичний метод дозволив автору 

виокремити 4 етапи еволюції фінансово-правового забезпечення страхового 

посередництва: первинний, становлення, розвитку та інтеграційний. 

Використання цього методу дало змогу дисертанту показати не тільки історичну 

трансформацію фінансово-правового забезпечення страхового посередництва, 

але й виявити зв’язок його розвитку з еволюцією страхового ринку та 

євроінтеграційними прагненнями України, у тому числі в аспектах адаптації до 

вимог Директиви Європейського Союзу, про дистрибуцію страхових послуг (№ 

2016/97/ЄС від 20.01.2016 р.) (параграф 2.1).

На основі 8\¥ОТ-аналізу прямого страхового посередництва в Україні 

окреслено напрями, які суттєво гальмують подальший розвиток страхового 

посередництва (параграф 2.2). Автор цілком справедливо доходить висновку, 

щодо важливості роль актуаріїв на страховому ринку України, що реалізується 

через впливи на базис страхового ринку -  страхові компанії, та оцінювачів 

збитків (насамперед аварійних комісарів), що забезпечують функціонування 

механізму встановлення причин та визначення розмірів збитків при настанні 

страхових випадків (параграф 2.3).

В третьому розділі дисертації автор надає рекомендації щодо 

вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності прямих страхових 

посередників (с. 185). Відповідні пропозиції щодо прийняття нового Закону 

України «Про страхових посередників» та внесення змін до суміжних зі сферою 

страхування законів знайшли своє відображення та апробацію у працях автора 

(параграф 3.1). Автором на основі методики УАК підтверджено взаємозв’язок 

між сталим розвитком страхового посередництва та страхового ринку, що



6

одержало кількісне вираження (параграф 3.1). Заслуговує уваги відзначена 

автором необхідність використання страховими посередниками цифрових 

інструментів та технологій, що дозволяє забезпечити високий рівень фінансової 

обізнаності та планування. Доведено значну потенційну роль і значення 

соціальних медіа у розширенні каналів дистрибуції страхових продуктів 

(параграф 3.3).

Дисертаційна робота свідчить, що наукові положення, висновки і 

пропозиції сформульовані дисертантом самостійно. Вони характеризуються 

науковою новизною і відображають особистий внесок автора в обґрунтування 

теоретико-методичних засад ефективного розвитку страхового посередництва 

для забезпечення сталого розвитку ринку фінансових послуг.

Із змісту розділів формується висновок, що автор добре володіє 

інформацією про ситуацію, що склалася на ринку страхових послуг України.

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів

Наукова обґрунтованість й достовірність основних наукових положень 

дисертації, що підтверджується найбільш суттєвими і важливими результатами, 

висновками та сформованими рекомендаціями, одержаними Н. В. Кудрявська та 

характеризують новизну її дисертації, є наступні:

• удосконалено визначення сутності поняття «страхове посередництво» як 

законодавчо врегульованої господарської діяльності страхових посередників з 

приводу укладання та супроводу договорів страхування, оцінки ризиків, аналізу 

страхового ринку, з метою узгодження і реалізації економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку, що позитивно впливає на функціонування страхової 

системи загалом і сприяє забезпеченню її сталого розвитку;

• запропоновано класифікацію страхових посередників за основними 

(спеціалізація страхових посередників, залежність, сфера страхування, тип 

послуг, види страхування) та другорядними (категорія суб’єктів; країна 

походження; ступінь спеціалізації послуг; кількість страхових компаній, які 

представляє страховий посередник; розміри; територіальне охоплення тощо) 

ознаками і за внутрішньою ієрархічною структурою (класами, групами та
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видами); запропонована класифікація допомагає підвищити доцільність вибору 

посередника з точки зору страховика з одного боку та страхувальника з іншого;

• поглиблено теоретичні підходи до побудови стратегії розвитку страхового 

посередництва, що дасть можливість виявляти потенціал розширення 

можливостей страхових посередників у контексті вдосконалення їх 

перспективних форм, наближенню рівня фінансової інфраструктури до високих 

стандартів розвинених країн світу.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає у вдосконаленні теоретичних та розробки практичних рекомендацій 

щодо розвитку страхового посередництва з метою забезпечення сталого ринку 

фінансових послуг України. Основні положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації, запропоновані в дисертаційній роботі Н.В. Кудрявської, науково 

обгрунтовані та розроблені особисто здобувачем.

4. Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, кожен з яких 

включає кілька підрозділів, висновків по розділах та загальних висновків по 

роботі, списку використаних джерел, додатків. Структура дисертації є логічно 

побудована і в цілому відповідає обраній темі і поставленим завданням.

Основні положення дисертаційної роботи щодо поглиблення теоретичних 

положень, розробки методичних основ і практичних рекомендацій щодо 

розвитку страхового посередництва відображено в 28 наукових працях 

загальним обсягом 11 друк, арк., з них: 9 статей у наукових фахових виданнях 

України; 1 публікація у науковому періодичному виданні, що індексується в 

міжнародній наукометричній базі даних ’У/еЬ оґ 8сіепсе; 6 публікацій у наукових 

періодичних виданнях інших держав та 12 публікацій в матеріалах міжнародних 

науково-практичних конференцій.

Автореферат відображає основні результати дисертаційної роботи. 

Дисертація і автореферат оформлені відповідно до встановлених вимог 

«Порядку присудження наукових ступенів». Публікації у фахових наукових 

виданнях достатньо повно презентують основні положення і результати 

дисертаційного дослідження.
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5. Теоретична і практична цінність одержаних результатів

Наукові результати дисертаційної роботи виконаної Н.В. Кудрявською 

знайшли своє практичне застосування в діяльності окремих установ та організацій, 

що підтверджується відповідними довідками про впровадження, зокрема:

• висновки стосовно формування стратегії сталого розвитку страхового 

ринку в сучасній Україні шляхом удосконалення регуляторної бази діяльності 

страхових посередників були використані Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (довідка № 4323/09.10 

від 06.06.2017 р).;

• пропозицій автора щодо розвитку стратегій співпраці страхової компанії зі 

страховими посередниками були використані страховою компанією ГІрАТ 

«Європейський страховий союз» (довідка № 01956);

• теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальної дисципліни 

«Страхування» (довідка № 013/184 від 20.04.2018 р.).

6. Дискусійні положення і зауваження до дисертаційної роботи

Не зменшуючи позитивні сторони роботи та відзначаючи авторський 

підхід до вирішення досліджуваної проблематики, слід звернути увагу на окремі 

недоліки та дискусійні положення, які потребують додаткової аргументації.

1. У першому розділі дисертаційної роботи автор стверджує, що 

брокерські послуги знижують витрати на страхування всіх підприємств в країні 

або економіці (с.40-41). Проте автор дисертації не в повній мірі розкриває вплив 

діяльності страхового брокера на страхове покриття чи страховий платіж, 

висновок щодо залежності між скороченням страхових витрат на ринках і 

покращенням економічних умов у країні (с. 41) потребує додаткового 

обґрунтування.

2. Варто відзначити високий рівень дисертаційного дослідження, що дало 

змогу автору послідовно і логічно дослідити сутність поняття «страховий 

посередник». В параграфі 1.1 автор проводить порівняльний аналіз наявних
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наукових визначень та пропонує власне авторське тлумачення поняття, 

страхового посередника (с. 33). Дефініція акцентує увагу на принципах 

платності, оминаючи увагою відповідальність, фаховість чи професіоналізм, 

необхідні для такої діяльності.

3. Досліджуючи функціональне призначення страхового ринку та 

страхових посередників в контексті концепції сталого розвитку, автор приходить 

до висновку, що страховики повинні створювати довгострокові, стабільні 

прибутки з прив’язкою до відповідних термінів та строків, (с.85) Проте слід 

відзначити, що страхові компанії мають значно ширші інвестиційні можливості.

4. Здобувач ґрунтовно досліджує законодавче забезпечення страхового 

посередництва у окремих європейських країнах (с.90-92), та відзначає, попри 

наявність єдиних для всіх країн ЄС Директив, що регулюють сферу страхового 

посередництва, наявність національних законодавчих актів у даній сфері (с.91). 

Зважаючи на те, що Директива ЄС не є інструментом прямої дії, а її 

запровадження реалізується лише через національне законодавство, доцільним 

було б дослідити стан імплементації положень Директиви ЄС про страхове 

посередництво.

5. По тексту дисертації автор слушно особливу увагу приділяє діяльності 

страхових та перестахових брокерів, однак додаткового обґрунтування потребує 

висновок щодо недостатньої кількісті страхових (перестрахових) брокерів, що 

гальмує подальше зростання обсягів залучених ними страхових (перестрахових) 

премій (с. 139).

6. Науковий і практичний інтерес представляє обґрунтована пропозиція 

створення спеціального реєстру страхових агентів (с. 182) та відкритість даного 

ресурсу. Як зазначає автор, розробка єдиної системи має базуватись на 

встановлення чітких вимог до прямих страхових посередників, які мають 

охоплювати не лише рівень освіти та практичних навичок, але й передбачати 

механізми забезпечення гарантій професійної відповідальності (с. 182). 

Можливо, варто було б в процесі сертифікації, передбачити відповідальність 

страхових компаній за дії страхових агентів, від імені яких агенти провадять
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свою діяльність, виокремивши обов’язок наявності окремих гарантій 

професійної відповідальності (с.182) для мультиагентів та страхових брокерів.

Проте, зроблені зауваження не знижують загальної високої позитивної 

оцінки виконаного дисертаційного дослідження. Вони, власне підтверджують 

високий рівень підготовки та самостійності мислення автора, вихованого у 

науковій школі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисертаційна робота Н.В. Кудрявської на тему «Страхове посередництво 

в забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг України» є 

самостійним та завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну 

тему. Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, 

відзначаються новизною, достовірністю, достатньо обґрунтовані та в сукупності 

вирішують наукове завдання щодо розробки теоретико-методичних і практичних 

аспектів становлення страхового посередництва. Поставлені завдання в цілому, 

не зважаючи на наявність певних дискусійних положень і зауважень, можна 

вважати розв’язаними.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що дисертаційна робота відповідає 

відповідним пунктам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567 із змінами та доповненнями, а її автор — Кудрявська Наталія 

Володимирівна - заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Офіційний опонент:

Кандидат економічні,

7. Загальний висновок

Відділ діловодства та архіву 
*-*'<ь»ькогп національного універсмету

імені Т’йраса Шевченка

Ю.М. Клапків

доцент кафедри фіна 

Тернопільського націє


