
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 
Ш и м ків  Св ітлани  Анатоліївни «Страхування віл нещасних випадків в 

системі соціального захисту громадян України», представлену до захисту 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю  08.00.08 -  Грош і, фінанси і кредит

Страхування забезпечує стабільність, соціальні гарантії в суспільстві за 

допомогою механізму фінансового захисту. Протягом століть страхування 

удосконалювалося, змінювалися його організаційні форми, методи компенсації 

збитків, посилювалася розмаїтість страхових програм у міру розширення 

страхових інтересів і зміни страхових ризиків. Тенденції розвитку економіки 

України, в цілому, та вітчизняної фінансової системи, зокрема, вимагають від 

суб'єктів господарювання проводити швидку адаптацію до змін кон’ юнктури 

ринку та до нового конкурентного середовища. Не с виключенням і страховий 

ринок, об'єктивною основою розвитку якого є необхідність забезпечення 

безперервності виробничого процесу шляхом надання грошової допомоги 

постраждалим у випадку непередбачуваних несприятливих обставин. 

Недооцінка ролі, місця та перспектив розвитку страхового ринку може 

спричинити суттєві витрати фінансових ресурсів, пов’язані з катастрофами й 

забезпеченням соціальних гарантій населення, а також скорочення 

можливостей фінансової стабілізації держави, адже, виконуючи ощадну 

функцію, страхування забезпечує відтік грошей з обігу, і в результаті сприяє 

зменшенню інфляції.

У процесі реформування економіки України в системі соціального 

захисту громадян актуальності набирає страхування від нещасних випадків.

А ктуал ь н ість  обраної теми дослідження

Відділ Діловодства та архіву 
київського національного університету 

імені Іараса Шеїч&ніа
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Виходячи з цього, зауважимо, що гема дисертаційної роботи Шимків 

Світлани Анатоліївни є досить актуальною, спрямованою на розвиток 

методологічної бази та розв’язання конкретних наукових та прикладних задач 

удосконалення теоретичного підгрунтя та методичного інструментарію, 

спрямованих на забезпечення оптимізації страхування від нещасних випадків в 

системі соціального захисту громадян України.

Зв’язок теми з державними та галузевими науковими програмами, 

пріоритетними напрямками розвитку науки

Дисертаційна робота узгоджується з пріоритетними напрямами наукових 

розробок, які здійснювалися в рамках комплексної науково-дослідної 

держбюджетної теми економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Напрямки модернізації економіки 

України: секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер державної 

реєстрації 011 іи006456), підрозділ «Модернізація економіки України на 

засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності,

протиріччя, ризики» (шифр № 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».

Автор дисертації особисто брав участь у виконанні зазначених науково- 

дослідних робіт, зокрема до звітів за вказаними темами увійшли його 

рекомендації щодо врегулювання питання здійснення державного обов’язкового 

страхування в частині приведення у відповідність назв видів державного 

обов’язкового страхування, а також затвердження критеріїв, за якими
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оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності на ринку 

страхування від нещасних випадків.

С ту п ін ь  обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, опублікованими ї ї  автором 

науковими працями і авторефератом дає можливість відзначити, що наукові 

результати, висновки і рекомендації характеризуються високим ступенем 

обґрунтованості й достовірності, є достатньо аргументованими. Наукові 

положення, що знайшли відображення в дисертації, повно досліджені, про що 

свідчить структурна побудова та зміст роботи, широкий перелік використаних 

літературних джерел, узагальнених, систематизованих та кваліфіковано 

опрацьованих автором фундаментальних робіт вітчизняних і закордонних 

вчених та фахівців з питань фінансів та страхування, а також значний обсяг 

проаналізованого практичного матеріалу, нормативно-правових та методичних 

документів, статистичної інформації.

Автором аналітично опрацьовано 220 літературних джерел по темі 

дисертації відносно фундаментальних положень теорії фінансів та страхування, 

використана офіційна статистична інформація, а також дані, отримані автором 

особисто.

Мета, об’єкт і предмет дослідження, чітко визначені і сформульовані 

Шимків С. А., відповідають обраній темі дисертації. Мета наукового 

дослідження, яка полягає в поглибленні теоретичних засад, розробці 

методичних підходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення 

фінансового забезпечення системи страхування від нещасних випадків для 

формування конкурентоздатного трудового потенціалу в Україні, досягнута. 

Тема дослідження розглянута та викладена всебічно і докладно; зміст 

сформульованих наукових завдань структурно і логічно узгоджений та 

забезпечує досягнення поставленої мети.
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Опоновану роботу позитивно хараістеризує системність підходу до 

вирішення поставлених завдань та логічна побудова. Висновки та рекомендації 

ілюструються фактичним матеріалом, с достовірними, що підтверджується 

відповідними актами, довідками про впровадження.

Крім того, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, підтверджується публікацією основних 

результатів дослідження у 26 наукових працях (з них 1 0 - у  фахових наукових 

виданнях, з яких 4 входить до міжнародних наукометричних баз даних, 4 -  в 

іноземних виданнях, 10 -  публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій, 

2 -  посібники).

При підготовці дисертаційної роботи автор орієнтувався на сучасну 

методологію і технологію наукових досліджень, що підтверджується 

застосуванням широкого спектру методів аналізу і обробки інформації, серед 

яких: метод аналізу та синтезу, метод сходження від абстрактного до 

конкретного, метод економіко-статистичного аналізу та ретроспективного 

аналізу інформації, статистичних методів, методів порівняння, систематизації 

та узагальнення фактичних даних, метод моделювання.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації

Ознайомлення з матеріалами дисертації, науковими працями та 

авторефератом дає можливість зробити висновок щодо наукової новизни 

дослідження та особистого внеску дисертанта в вирішення обраної проблеми. 

Важливим науковим результатом проведеного дослідження є поглиблення 

теоретичних засад, розробка методичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення фінансового забезпечення системи
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страхування від нещасних випадків для формування конкурентоздатного 

трудового потенціалу в Україні.

У дисертаційній роботі автор велику увагу приділяє теоретичним 

підходам до трактування страхування від нещасних випадків як цілісної системи з 

ї ї  внутрішньою структурою, взаємозв'язками між окремими елементами, що дас 

можливість створення страховиками, страхувальниками та застрахованими 

особами надійних програм страхового захисту громадян від нещасних випадків.

Суттєвим є дослідження автора в розробці науково-методичного підходу 

до обгрунтування ставки єдиного соціального внеску з урахуванням фактичного 

рівня виробничого травматизму за попередні періоди в частині фінансування 

страхових виплат по л ін ії державного соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві. Даний підхід дозволяє оптимізувати фінансове 

забезпечення системи страхування від нещасних випадків в України.

Заслуговує уваги авторський підхід автора до визначення критеріїв оцінки 

ступеню ризику при здійсненні державного соціального страхування від нещасних 

випадків, що дозволяє обчислювати науково обґрунтовані ставки страхових внесків 

з урахуванням ймовірних страхових виплат застрахованим особам (с. 153 -  157 

рукопису).

Слід зазначити, що теоретичні підходи, які запропоновані в роботі до 

обґрунтування страхування від нещасних випадків як домінанти формування та 

розвитку сучасних систем соціального захисту' населення виходячи із суспільного 

характеру соціальних ризиків, захист від впливу яких передбачив поступальний 

розвиток участі недержавного сектору при наданні послуг зі страхування від 

нещасних випадків шляхом комплексного використання інструментів державного 

та недержавного страхування, дозволило: 1) ідентифікувати вітчизняну систему 

страхування від нещасних випадків як таку, котра передбачає активну участь 

держави у забезпеченні громадян соціальним захистом і яка функціонує, 

головним чином, на державних засадах, що призводить до порушення 

страхових принципів ї ї  організації і робить недостатньо ефективною; 2) 

обгрунтувати шляхи вдосконалення такого страхування в Україні через більш
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ефективний перерозподіл фінансових ресурсів учасників ринку послуг страхування 

віл нещасних випадків.

Істотне місто в дисертаційній роботі приділено узагальненню та 

систематизація зарубіжного досвіду функціонування систем страхування від 

нещасних випадків в частині фінансового та організаційного забезпечення (с. 

157 -  170 рукопису). Проведене дослідження с безпосереднім добутком автора 

та дозволяє оцінити можливості імплементації в Україні системи страхування 

від нещасних випадків з урахуванням національних особливостей та сучасного 

стану вітчизняної економіки та фінансів.

Особливу увагу слід приділити запропонованому автором науково- 

методичного підходу до вибору моделі державно-приватного партнерства при 

страхуванні від нещасних випадків та розширенні участі недержавного сектору 

у наданні послуг зі страхування від нещасних випадків, що дозволяє підвищити 

ефективність функціонування системи в цілому, посилити ї ї  транспарентність 

(с. 1 7 0 -  190 рукопису).

Науковий інтерес викликали методичні положення обґрунтування 

пропозицій щодо запровадження в Україні обов’язкового страхування 

відповідальності роботодавця як альтернативи державному соціальному 

страхуванню від нещасних випадків, що дозволяє залучити додатковий 

потенціал приватного страхового сектору щодо компенсації втрат 

застрахованим особам трудового доходу внаслідок нещасних випадків на 

виробництві і сприятиме підвищенню соціального захисту громадян України (с. 

1 9 2 -  193рукопису).

Прак'і ичне значення результатів дисертаційного дослідження

Зазначені наукові положення та пропозиції сформульовані автором 

вперше, що свідчить не лише про їх наукову новизну, а й практичну цінність. 

Пропозиції щодо врегулювання питання здійснення державного обов’язкового
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страхування в частині приведення у відповідність назв видів державного 

обов'язкового страхування, а також затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику віл провадження господарської діяльності на ринку 

страхування від нещасних випадків враховано в діяльності Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(Довідка від 09.10.15 №6623/03-10).

Наукові результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування 

у діяльності AT «A X A  Страхування» у м. Києві у процесі розробки і реалізації 

трансформації страхування від нещасних випадків відповідно до сучасних 

економічних умов (Довідка від 19.11.14 №99/1).

Розроблені пропозиції можуть бути використані в процесі відстеження 

стану розвитку страхування від нещасних випадків, визначення структурних 

дисбалансів попиту і пропозиції цього сегменту страхового ринку. Результати 

наукових розробок автора використовуються також і у навчальному процесі на 

економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при викладанні дисципліни «Страхування» (Довідка від 26.02.16 

№013/116).

Повнота викладу основних результатів дисертації висновків і 

пропозицій в опублікованих працях здобувача

Ознайомлення з матеріалами дослідження та авторефератом Шимків С. А., 

свідчать про те, що зміст автореферату' відповідає основним положенням 

дисертаційної роботи. В авторефераті в повній мірі розкрито всі основні 

наукові результати, висновки та рекомендації роботи, ступінь наукової 

новизни. Дослідження має теоретичний і прикладний аспекти. Дисертація та 

автореферат відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України, що 

пред’являються до кандидатських дисертацій.
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К ількість, обсяг і якість друкованих праць в ідповідаю ть вим огам . У 

публікац іях, виконаних у  сп івавторстві, особистий  внесок дисертанта 

в ідображ ено повною  мірою . (Загальний обсяг публікацій -  10,65 д. а., особисто 

автору належ ить -  9,15 д. а.).

Д исертац ійна робота Ш имків С. А. відзначається логічн істю  побудови, 

заверш ен істю , обгрунтован істю  наукових полож ень та  висн овків , сучасним  

науковим  стилем  подачі матеріалу.

Дискусійні положення та  зауваження 

до дисертаційного дослідження

В ідзначаю чи належний рівень обгрунтування і достатн ю  переконливість 

теоретични х , аналітичних і методичних полож ень д и сертац ії Ш им ків С. А., 

ц іл існість та  логіку  викладення м атеріалів дослідж ення, м ож на зробити кілька 

зауваж ень і звернути  увагу на деякі дискусійн і полож ення. Н айбільш  суттєві з 

них полягаю ть у такому:

1. П огодж ую чись з оцінкою  автора щ одо своєрідності і складності 

сучасн о ї си туац ії в соціальній  сф ері, яка полягаю ть в тому, щ о в ц ілом у в своїх 

окрем их частинах соціальна сф ера опинилася в невизначеном у стані без чітко 

вираж ен ої ц ільової ор ієн тац ії та відсутності програм ної стратег ії, а при цьому 

нові соц іальні відносини складаю ться ш видш е де-ф акто , в той час як їх 

забезпечення (ресурсне та правове) у багатьох випадках відстас, зазначим о, шо 

виникаю ть питання якісно ї інтерпретації отрим аних дисертантом  результатів, 

серед  яких впровадж ення проектів Д П П .

Т ак викликаю ть сумніви пропозиції автора щ одо здійснення розподілу 

страхування від нещ асних випадків м іж  держ авою  та приватним и страховикам и 

у віднош енні 14% -  зд ійснення страхування від нещ асних випадків через Ф онд 

та 86%  -  приватним и страховикам и (с.187). Н еоднозначно сприйм ається
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визначена пропорція розподілу відповідальності через те, що вона ґрунтується 

переважно на розрахунку коефіцієнта розподілу надання страхового захисту 

громадянам при страхуванні від нещасних випадків між державою та 

приватними страховиками на основі їх  фінансових зобов’язань за період 2009- 

2015 рр.

2. Потребують уточнення пропозиції змінити сьогоднішню державну 

систему страхування від нещасного випадку на приватне страхування 

відповідальності роботодавця на засадах державно-приватного партнерства (с. 

193) в контексті визначення: потенційної страхової сукупності страхувальників, 

обсягів відповідальності страховиків, виключення (чи допущення) можливості 

залучення афілійованих страхових компаній до надання страхового захисту 

працівникам певних підприємств, охоплення майнових інтересів потенційних 

постраждапих (чи слід відшкодовувати наслідки нещасного випадку тільки на 

виробництві; чи розповсюджувати відповідальність роботодавця за майно 

працівника) тощо.

Втім ми згодні, що за умов впровадження проектів ДПП важливо 

враховувати різні цілі партнерів, розмежовувати їх , тому необхідним при 

розробці проекту ДПП є врахування інтересів приватних структур, збереження 

при цьому провідної ролі держави при їх  реалізації.

3. Автор не обмежує поняття «нещасний випадок» впливом небезпечного 

або шкідливого чинника виробничого характеру та не пов'язує його виключно з 

процесом трудової діяльності. Такий підхід, на нашу думку, потребує 

додаткового обгрунтування в контексті реалізації ефективного соціального 

захисту громадян, в контексті управління саме соціальними ризиками 

(нещасний випадок на виробництві -  один із них), що виникають з причин 

суспільного характеру й захиститися від яких індивідуально в переважній 

більшості випадків неможливо, оскільки вони зумовлені складним комплексом 

об'єктивних соціально-економічних умов і практично не залежать від волі 

окремої людини та призводять до втрати трудового доходу. Такий підхід
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розширим; обсяги відповідальності страховика (незалеж н о держ авн ого  чи 

приватного  партнера Д П П ), а, отж е впливає й на вартість страхового  покриття.

4. П оділяю чи висновки автора, що незваж аю чи на зм енш ення 

ф іскального  тиску  на платників С С В  у  2016 р., в ітчизняна систем а соціального 

страхування виявиться неспром ож ною  забезпечити  повною  м ірою  виконання 

держ авних соціальних зо б о в ’язань за  рахунок власних дж ерел  (зниж ення Є С В , 

який с  головним  дж ерелом  наповнення системи ЗО Д С С , призведе до ше 

б ільш ого деф іци ту  ц ієї систем и). В важ аєм о, ш о недостатність надходж ень 

Є С В , який м ож на вважати «страховим » лиш е за ф орм альним и ознакам и, мож е 

бути п ідставою  для дослідж ення мож ливостей та  екон ом ічн о ї доцільності 

повернення за  сучасних ум ов в У країні д о  диференцію вання страхового тариф у з 

урахуванням ум ов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної 

захворю ваності на кожному підприємстві, економ ічної зац ікааіен ості су б ’єктів 

страхування в поліпш енні умов і безпеки праці. А втору слід було б  оцінити 

економічний еф ект від такого переходу, б о  означені д ії м ож уть сприяти 

п ідвищ енню  еф ективності д іяльності держ ави в систем і соц іального  захисту.

5. У ході розробки тео р ети ч н и х  засад , м ето д и ч н и х  п ід х о д ів  та 

п р акти чн и х  р еко м ен д ац ій  щ одо  у д о ск о н ал ен н я  ф ін ан со в о го  заб езп ечен н я  

си стем и  стр ах у ван н я  від  н ещ асн и х  ви п адк ів  для  ф орм уван н я  

ко н к у р ен то зд атн о го  тр у д о в о го  п о тен ц іал у  в У країн і ав то р  враховує, шо 

однією  з  функцій страхової діяльності є  превентивна функція, яка дозволяє 

попередити настання випадкових непередбачуваних подій, що ведуть за собою  

настання страхового випадку а відповідно в подальш ому і збільш ення виплат 

страхових відш кодувань. На наш у думку потребую ть додаткових обгрунтувань 

перш орядні можливості реалізації цієї ф ункції в Україні з урахуванням посилань 

автора на розрахунки М О П , згідн о  з якими визначено, ш о 86%  випадків 

виробничого  травм атизм у в світі припадає на країни з низьким  та середнім  

рівнями доходів , а  реш та -  лиш е 14% на країни з високим р івнем  доход ів  (с. 71 

-  72), а  серед  основних причин настання неш асних випадків переваж аю ть 

організаційні -  63 ,7%  (4361 нещ асних випадків) (с. 77).
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З а г а л ь н а  о ц ін к а  д и с е р та ц ії і а ї ї  в ід п о в ід н ість  в с т ан о в л ен и м  в и м о гам

Д исертац ійне дослідж ення Ш им ків  С. А. являс собою  цілісну, заверш ену, 

сам остій но  виконану, кваліф іковану наукову працю , в якій на основі 

проведених автором  досл ідж ень отрим ані нові науково обгрунтовані результати 

щ одо п о гл и б л ен н я  тео р ети ч н и х  засад , розроб ки  м ето д и ч н и х  п ід х о д ів  та 

п р ак ти чн и х  р еко м ен д ац ій  уд о ск о н ал ен н я  ф ін ан со во го  заб езп ечен н я  систем и  

стр ах у ван н я  в ід  н ещ асн и х  ви п адк ів  для  ф орм уван н я  ко н ку р ен то зд атн о го  

тр у д о в о го  п о тен ц іал у  в У країн і.

Зм іст  д и сертац ії в ідповідає визначеній меті та  поставленим  завданням , які 

повн істю  виріш ені у процесі дослідж ення. О сновні полож ення, висновки і 

реком ен дац ії є обгрунтованим и і достовірним и. А втореф ерат відображ ає 

основні полож ення дисертації. Н аукові полож ення, ш о виносяться на захист, 

повн істю  відображ ені у публікаціях здобувача, які в ідповідаю ть вим огам  М ОЇ І 

України. Н апрям ок дисертац ійного  дослідж ення відповідає проф ілю  

спеціальності 08 .00.08 -  Грош і, ф інанси і кредит.

Н а підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація Ш имків 

С вітлани А натоліївни  «С трахування від нещ асних випадків в системі 

соц іального  захисту  громадян У країни», з а  зм істом  і оф орм ленням  відповідає 

вимогам  п. п. 9, 10, 12, 13, 14 «П орядку присудж ення наукових сту пенів і 

присвоєння вченого звання старш ого наукового сп івробітника» , затвердж еного 

постановою  К абінету М іністрів України від 24. 07. 2013 р. №  567, а  її  автор 

заслуговує на присудж ення наукового ступеня кандидата економ ічних наук за 

спец іальн істю  08 .00.08 -  Гпош і. (Ьінанси і коедит.
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Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.12 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Ш им ків С вітлани 
А натоліївни на тему: «С трахування від нещ асних випадків 

в  системі соціального захисту громадян У країни», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за

В умовах формування ринкових відносин в економіці країни у населення 

виникає потреба в забезпеченні стійких гарантій захисту своїх економічних 

інтересів, пов'язаних із здійсненням різних видів господарської діяльності, 

збереженням певного рівня добробуту та здоров'я. Пояснюється це тим, що в 

будь-якій діяльності людина піддасться різним небезпекам, частина з яких 

залишається на відповідальності самої людини, що в даний час виражається у 

формі приватного страхування, заснованого на добровільних засадах. У процесі 

модернізації сучасного суспільства постійно виникають нові ризикові ситуації, що 

носять природний, техногенний, соціально-економічний, політичний характер. У 

зв'язку з цим знижується можливість прогнозування не тільки віддаленого, але і 

найближчого майбутнього, що приносить невизначеність і нестабільність в 

повсякденне життя людей. У умовах стрімко мінливих змін соціальної реальності 

ризик стає сутнісною характеристикою людської діяльності. Розвиток ринкових 

відносин свідчить, що обов'язковою складовою при вирішенні питання 

забезпечення економічного розвитку України є усунення впливу факторів 

руйнування трудового потенціалу та попередження соціальних ризиків.

Страховий захист від нещасних випадків, включаючи як державне соціальне 

страхування, так і недержавне особисте страхування, поки що залишається в 

нашій країні нерозвиненим і вкрай суперечливим. Фінансові проблеми, що 

виникають в умовах економічної нестабільності не дозволяють йому у повній мірі

спеціальністю  08.00.08 -  грош і, фінанси і крелит

А ктуальн ість  теми дисертац ії

виконувати свою соціально-захисну роль.
В < д ір  д іл ов од ства  та  архіву 

) Ки ївського  на ц іонального  ун іверситету  

| _________•‘« н і  Тераса Ш евченка
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Новим у дисертації є те, що автор ставить завдання обгрунтування 

сутності страхування від нещасних випадків як цілісної системи з її 

внутрішньою структурою та окреслення перспектив удосконалення її 

фінансового забезпечення. Особистий внесок автора полягає у дослідженні 

досвіду функціонування системи страхування від нещасних випадків та 

обгрунтування шляхів подальшої розбудови вітчизняної системи страхування 

від нещасних випадків на засадах державно-приватного партнерства.

З огляду на сказане, дисертаційна робота Шимків Світлани Анатоліївни 

виконана на актуальну тему, що виявляється у поглибленні теоретичних 

положень та обгрунтуванні практичних рекомендації щодо перспектив розвитку 

страхування від нещасних випадків, формалізації науково-прагматичних 

підходів до дослідження закономірностей та суперечностей його 

функціонування в сучасних економічних умовах.

Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій 

Результати дисертаційного дослідження є обгрунтованими і достовірними, 

мають важливе значення для науки і практичної діяльності. Дисертант є 

виконавцем науково-дослідної роботи Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за темою: «Напрямки модернізації економіки України: 

секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

01111)006456), підрозділ «Модернізація економіки України на засадах 

сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, 

ризики» (шифр № 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».

Достовірність отриманих результатів полягає у їх застосуванні в 

діяльності окремих установ, що підтверджується відповідними довідками про 

впровадження, зокрема: довідка від 09.10.2015 р. №6623/03-10, надана 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

2

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


фінансових послуг; довідка від 19.11.2014 р. №99/1, надана «АХА 

Страхування» у м. Києві.

Окремі теоретико-приклади і та науково-методичні положення 

дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальної 

дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» 

(довідка від 26.02.16 №013/116).

Отримані здобувачем результати дисертаційного дослідження, 

сформульовані висновки і рекомендації с науково обгрунтованими, базуються 

на використанні класичних та новітніх поглядів й підходів щодо розвитку 

страхування від нещасних випадків. Автор в процесі дослідження орієнтувався 

на технологію наукових досліджень, фундаментальні положення теорії 

страхування.

Дисертантом використовувались такі методи дослідження: метод аналізу 

та синтезу - при дослідженні сутності страхування від нещасних випадків та 

особливостей сучасних систем соціального захисту громадян, метод 

сходження від абстрактного до конкретного -  при дослідженні сутності, форм 

прояву та конкретних організаційно-економічних методів формування 

системи страхування від нещасних випадків, метод економіко-статистичного 

аналізу -  при дослідженні системи страхування від нещасних випадків в 

Україні, метод моделювання застосовано для побудови моделі впровадження 

проектів державно-приватного партнерства при страхуванні від нещасних 

випадків громадян України.

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів дисертації 

забезпечується вагомою джерельною базою, широким спектром використаних 

наукових методів, здатністю дисертанта до критичного аналізу та узагальнень.

Матеріали дисертації були оприлюднені на міжнародних науково- 

практичних конференціях в містах: Київ (2014 p., 2015 p., 2016 p.), Одеса 

(2014 p.), Харків (2015 p.), Тернопіль (2015 p.).

Вищевикладене свідчить про достатню обґрунтованість і достовірність 

наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації Шимків С.А.

З
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Новизна наукових ноложень, висновків і рекомендацій, 

сф ормульованих у дисертації

Структура роботи відзначається чіткою логічною продуманістю. 

Узагальнення по кожному розділу є достатньо обґрунтованими і логічно 

репрезентовані у підсумкових висновках і рекомендаціях дисертаційної роботи. 

Загальна концептуальна модель дисертації в цілому органічно пов’язується з 

дослідженням процесів, які відбуваються в економіці та суспільстві в контексті 

страхування громадян від нещасних випадків.

В першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади аналізу 

процесів страхування від нещасних випадків» автор досліджує передумови 

виникнення страхування від нещасних випадків, характеризує особливості його 

формування, еволюцію становлення та визначає його роль у становленні 

сучасних систем соціального захисту громадян України, обгрунтовуючи погляд 

на страхування від нещасних випадків як на цілісну систему.

Цілком правомірно автор зазначає, що теоретико-методологічною 

основою наукового дослідження відносин у сфері страхування від нещасних 

випадків є використання положень і принципів: діалектики, інструментарій 

пізнання якої дозволяє осмислити динамічність розвитку страхування від 

нещасних випадків, визнає взаємозв'язок і взаємообумовленість явищ та 

процесів, передбачає спрямованість розвитку в часі. Відтак автор розкриває 

історичний характер становлення страхування від нещасних випадків та 

визначає соціально-економічні передумови його розвитку (С .11-14).

1. Заслуговує на увагу проведена автором класифікація соціальних ризиків, 

що дозволило встановити, що головним серед них є ризик виробничого 

травматизму, захист від нього взяла на себе держава шляхом державного 

соціального страхування, а інші ризики покладено на недержавний сектор 

страхування (параграф 1.2.)

При дослідженні страхування від нещасних випадків в Україні, автор 

визначає погляд на страхування від нещасних випадків як на цілісну систему та 

виявляє лінії його здійснення: лінію державного соціального страхування від 

нещасних випадків та лінію недержавного особистого страхування від
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нещасних випадків (параграф 1.3). При цьому слушно зазначає, «що 

незважаючи по якій л інії воно надається, всі вони зберігають спільну 

соціально-економічну спрямованість, оскільки покликані забезпечити захист 

громадян шляхом перерозподілу страховиком ризику фінансових втрат, що є 

наслідком випадкових непередбачуваних подій між великим числом 

страхувальників» (С. 59).

У другому розділі дисертації «Формування системи страхування від 

нещасних випадків в Україні» дисертант досліджує сучасний стан системи 

страхування від нещасних випадків, практику його здійснення по лінії 

державного та недержавного страхування від нещасних випадків та аналізує 

фінансові наслідки виробничого травматизу в Україні.

У контексті дослідження та оцінки фінансових наслідків виробничого 

травматизму автор, щоб охарактеризувати рівень виробничого травматизму, за 

допомогою методу математичної статистики розраховує показники (коефіцієнти) 

частоти, тяжкості нещасних випадків і непрацездатності (С. 90-91), на основі 

аналізу яких визначає закономірності й суперечності функціонування системи 

страхування від нещасних випадків в Україні (С. 93-94).

Практичний інтерес в дисертаційній роботі представляє проведений 

автором аналіз макрофінансових параметрів розвитку державного соціального 

страхування від нещасних випадків (С. 106-107); виокремлення залежності обсягу 

витрат Фонду на відшкодування потерпілим матеріальної шкоди від розміру 

витрат на профілактику нещасних випадків за допомогою моделі лінійної регресії 

(С. 109-110), а також територіальних особливостей здійснення страхування від 

нещасних випадків (С. 75).

Заслуговує на особливу уваг)' аналіз програм страхування від нещасних 

випадків Топ-10 страхових організацій за показниками обсягів страхових 

платежів за допомогою інтегрованої оцінки потреб потенційних 

страхувальників перед страховими організаціями на ринку добровільного 

страхування від нещасних випадків. Дослідження програм страхування від 

нещасних випадків дозволило проаналізувати та охарактеризувати ринок 

послуг з недержавного страхування від нещасних випадків як такий, що в
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цілому відповідає вимогам страхувальників і має потенціал розвитку на 

страховому ринку України (С. 130-133).

Третій розділ дисертації «Розвиток системи страхування від нещасних 

випадків в Україні» присвячений окресленню пріоритетів розвитку вітчизняної 

системи страхування від нещасних випадків з врахуванням міжнародних 

тенденцій сучасних моделей організації страхування від нещасних випадків.

Важливим науковим доробком автора є обгрунтування пропозицій щодо 

удосконалення фінансового забезпечення системи страхування від нещасних 

випадків та аргументовано небхідність удосконалення методики розрахунку 

страхового тарифу по лінії державного страхування від нещасних випадків через 

включення до розрахунків показника травматизму за попередні періоди (С. 149- 

155).

У контексті розвитку та удосконалення вітчизняної системи страхування 

від нещасних випадків та підвищення якості страхових послуг, автором 

доведено необхідність впровадження проектів державно-приватного 

партнерства при страхування від нещасних випадків і поетапної інтеграції 

вітчизняної системи страхування від нещасних випадків до міжнародних 

стандартів сучасних моделей організації такого страхування (параграф 3.3).

Повнота викладу основних результатів дисертації, висновків і 

пропозицій в опублікованих працях здобувача

Основні наукові положення дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення у 26 наукових працях загальним обсягом 10,65 д л ,  особисто 

автору належить -  9,15 д.а., у тому числі 1 0 - у  фахових наукових виданнях, з 

яких 4 входить до міжнародних наукометричних баз даних, 4 -  в іноземних 

виданнях, 10 - публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій, 2 -  

посібники. В публікаціях особистий внесок здобувача відображений повною 

мірою. В дисертації Шимків С.А. використані лише ті результати досліджень, 

які були отримані нею особисто.
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Зауваж ення та дискусійні положення

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Шимків С.А., слід зазначити, 

що мають місце деякі зауваження і побажання, а окремі висновки автора є 

дискусійними і потребують подальшого обгрунтування.

1. Назва розділів не в повній мірі відповідає його змісту. Зокрема, Розділ 1 

(стор. 11-70) за змістом мас значно глибше наповнення, ніж його назва і розкриває 

питання теоретико-методичного об грунту ваяння не тільки процесів страхування 

від нещасних випадків, а  й ідентифікації сутності та економічного змісту системи 

страхування від нещасного випадку, а також її полісистемний характер.

2. У першому пункті наукової новизни "удосконалено" зазначено, що 

удосконалення теоретичних підходів "дає можливість створення страховикам, 

страхувальникам та застрахованим особам надійних програм страхового 

захисту", але функція створення відповідних програм в залежності від виду та 

форми страхування є прерогативою держави або страховика.

3. В роботі не в повній мірі використані можливості системного методу 

дослідження, тому система комерційного страхування від нещасних випадків 

розглядається як вид та форми страхування і не визначається як окрема 

система, або підсистема. Водночас, в роботі достатньо глибоко вивчений тісний 

взаємозв’язок та взаємозалежність між елементами цих систем.

4. У Розділі 2, § 2.1 (стор. 90, 91) визначено середнє значення показників, 

які включені в таблиці 2.3, 2.4 та 2.13 за період 2010-2014 рр. Однак, 

доцільніше було зробити розрахунок темпів приросту або падіння цих 

показників, що сприяло б розкриттю причино-наслідкового характеру та 

тенденцій динаміки цих процесів.

5. Твердження автора, що розмір витрат на профілактику нещасних 

випадків не впливає на їх кількість (стор. 111-112) є сумнівним. Інша справа, 

що дані витрати мають неефективний організаційно-управлінський характер.

6. На стор. 169 наведена розроблена автором схема особливостей 

формування державно-приватного партнерства в соціальній сфері (ДПП) та 

визначені переваги для державного сектору -  залучення приватних інвестицій 

та для приватного сектору -  розширення можливостей отримання пільгових
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кредитів під державні гарантії. Однак, ґрунтовного обгрунтування цих 

тверджень автор не надав.

7. На стор. 187 автором визначено, що коеф. розподілу надання послуг між 

державою і страховиками слід здійснювати, відповідно, у співвідношенні -  14% 

і 86%. Водночас, враховуючи сучасну економічну ситуацію, скорочення обсягів 

надходження до ФСС, а також тотальної неспроможності та небажання 

підприємців укладати договори страхування працівників від нещасного 

випадку, даний висновок має дещо нереальний зміст.

8. На стор. 188 запропонована "Модель впровадження проектів Д П П ..Л  

однак, за змістовним наповненням це структурно-функціональна схема або 

структура та механізм впровадження проектів ДПП. Реалізація 

запропонованого механізму має ряд суттєвих застережень, а саме: не 

обгрунтований методичний аспект даного процесу; відсутнє нормативно- 

правове забезпечення; на сучасному етапі реалізується процес зміни 

регулятора.

9. Твердження автора, що виплати за даним видом страхування державним 

підприємствам здійснюватимуться з Державного бюджету, а підприємствам 

приватного сектору -  страховиками є проблематичними, враховуючи 

величезний дефіцит ПФ, додаткове навантаження на Державний бюджет 

призведе до ще більшого його дисбалансу.

10. На стор. 192 автор фактично ототожнює таки види страхування як 

страхування від нещасних випадків та страхування відповідальності 

роботодавця, а також такі поняття як "страхувальник" та "застрахований". 

Помилковим також є твердження автора, що "працівник не є частиною 

договору між роботодавцем і страховою компанією", однак, працівник є 

суб’єктом та об’єктом даного договору. Хибним є також твердження, що 

"працівники мають право вимагати компенсації шкоди з боку роботодавця", 

проте, у даному випадку відшкодування шкоди здійснюється страховиком.
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11. Визначення дефініції "система страхування від нещасних випадків” 

(стор. 196) має такі недоліки:

- страхова подія визначається як "випадкова непередбачувальна 

обставина", однак, доцільно було б конкретизувати, що при даному виді 

страхування страховою подією є нещасний випадок;

-зазначено, що «мінімізація та ліквідація економічних втрат» (точніше 

було б збитків) здійснюється «шляхом перерозподілу фінансових потоків», але 

не зрозуміло яких потоків і який механізм їхнього перерозподілу.

Загальний  висновок

Оцінюючи дисертаційну роботу Шимків Світлани Анатоліївни на тему: 

«Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян 

України», в цілому, можна зробити висновок, що вона є актуальною, 

завершеною науковою працею, виконаною особисто на достатньо високому 

теоретико-прагматичному рівні, в якій отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності розв’язують наукову проблему обгрунтування 

шляхів подальшої розбудови вітчизняної системи страхування від нещасних 

випадків на засадах державно-приватного партнерства.

Зміст дисертації відповідає визначеній меті, поставлені здобувачем 

наукові завдання вирішені повною мірою. Основні положення дисертації та всі 

положення, що задекларовані здобувачем містять елементи наукової новизни. 

Структура й обсяг роботи відповідають встановленим вимогам. Автореферат є 

ідентичним за змістом з основними положеннями дисертації і дає повну 

переконливу уяву про виконану роботу.

Наукові положення, висновки та рекомендації повністю обгрунтовані, 

аргументовані, містять наукову новизну та пройшли необхідну апробацію на 

наукових та науково-практичних конференціях. У публікаціях здобувача 

знайшли відображення всі положення дисертації.

Тема та зміст дисертаційної роботи відповідають паспорту спеціальності 

08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит та профілю спеціалізованої вченої ради 

Д  26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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За формальними та якісними параметрами дисертаційна робота 

«Страхування від нещасних випадків в системі соціального захист)' громадян 

України» відповідає вимогам пунктів 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р., 

що висуваються до кандидатської дисертації, а ї ї  автор -  Шимків Світлана 

Анатоліївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

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

Офіційний опонент:

Кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансових ринків 

Університету державної фіскальної

служби України ~ Л ”  і

Відд іл  д іловодства  та  архіву 

К и ївського  нац іонального  ухіверсите> 

імені Т араса  Ш евченка
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