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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 
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Алексеєнко Людмили Михайлівни 

на дисертацію Приказюк Наталії Валентинівни на тему 

«Розвиток страхової системи України», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ  ТЕМИ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Еволюційні характеристики розвитку страхової системи України й 

теоретичні підходи щодо категоріального змісту страхових відносин 

актуалізуються в умовах визначення національної парадигми протидії 

гібридним загрозам. Напрацювання лауреата почесної Нобелівської премії з 

економіки Річарда Талера (2017 рік) у побудові зв’язків між економічним та 

психологічним аналізами ухвалення рішень індивідуумами має глибокий 

вплив на багато сфер економічних досліджень та на фінансову політику. 

Визнання, що людина конструює модель раціональної системи, стосується 

застосування гносеологічного потенціалу теорій в практику страхування. 

Розвиток поведінкової теорії, ефект «приєднання до більшості», ефект 

Веблена є глобальними за своїм змістом, оскільки допомагають визначити 

вплив соціальних, когнітивних і емоційних чинників на прийняття 

економічних рішень окремими особами і установами та наслідки цього 

впливу на розвиток соціально-економічних систем. Логічно 

взаємопов’язаний ланцюжок «структура – поведінка – результативність» 

доцільно враховувати при розробці концепції страхової системи держави 

(с. 141–142 дисертації). 

Усе зазначене свідчить про те, що дисертаційна робота Приказюк 

Наталії Валентинівни виконана на актуальну тему, висвітлення якої є 
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своєчасним та розвиває формування теоретико-методологічних засад і 

обґрунтування сучасної концепції страхової системи держави. 

Вагомість дисертаційної роботи підтверджується тим, що її положення 

використовувалися в процесі виконання науково-дослідних робіт, перелік 

яких наведено у Вступі дисертації (с. 23). 

 

ОБҐРУНТОВАНІСТЬ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ 

І РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені у 

дисертаційній роботі, мають високий рівень обґрунтованості. Їх 

достовірність зумовлена послідовним і логічним викладом переконливого 

фактичного і статистичного матеріалу. Для цього дисертантом 

проаналізовано значну кількість інформаційних джерел (с. 4 автореф., с. 23 

дисертації), нормативно-правову базу України, статистичну інформацію 

щодо розвитку страхової системи України в усіх сферах економічної 

діяльності в умовах посилення невизначеності ринкового середовища та 

зростання форс-мажорних ситуацій соціального, техногенного і природного 

характеру. 

Метою дисертаційного дослідження дисертант визначає (с. 2 автореф., 

с. 23 дисертації) розробку сучасної концепції страхової системи держави, 

теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо розвитку 

страхової системи України для економічного зростання держави. 

Згідно з метою дисертант вважає за доцільне поставити низку завдань, 

для вирішення яких використовує широкий спектр загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження, серед яких методи наукової абстракції і 

узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, спостереження і 

порівняння; метод історичного і логічного та історико-генетичний метод; 

емпіричні методи; методи ієрархічного агломеративного кластерного аналізу, 

структурно-динамічного аналізу, конвергентного та таксономічного аналізу 

(с. 4 автореф., 24–25 дисертації). 
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Заслуговує на увагу та підтверджує обґрунтованість і достовірність 

наукових положень високий рівень апробації результатів дисертації в 

фахових виданнях і на 58 міжнародних та вітчизняних наукових і науково-

практичних конференціях. Так, основні наукові результати і висновки 

дисертаційної роботи доповідалися автором на міжнародних конференціях, 

серед яких: «Страховий ринок України в умовах глобалізації: досвід та 

пріоритети розвитку» (м. Київ, 2008); «Глобальные вызовы современному 

обществу в ХХІ веке: новые возможности, перспективы развития, стратегия 

действий» (м. Караганда, Республіка Казахстан, 2016); «Economy and Society: 

Modern Foundation for Human Development» (м. Лейпциг, Німеччина, 2016); 

«Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies» (м. Кельце, Польща, 

2017). 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів основного тексту, 

висновків, списку використаних джерел та додатків; повний обсяг дисертації 

становить 535 сторінок; містить 36 таблиць (із них 12 займають 12 повних 

сторінок), 73 рисунки (із них 32 займають 32 повні сторінки), 91 додаток 

розміщений окремим томом на 147 сторінках. Список використаних джерел 

складається з 745 позицій. 

Структура дисертаційної роботи відображає логічність здійсненого 

дослідження та особливості характеру наукового аналізу проблеми, про що 

свідчить і послідовність викладу матеріалу, яка охоплює основні питання 

обраної проблематики. 

У вступі (с. 21–33) роботи подано стан проблеми на момент початку 

роботи над дисертацією. 

У першому розділі «Теоретичні основи страхової системи» (с. 34–131) 

досить повно представлено внесок як українських, так і міжнародних 

наукових шкіл в даній галузі. Акцентовано увагу на досліджені сутності 

страхової системи, ієрархічної конфігурації і класифікації страхової системи 

та обґрунтуванні її функціональної векторності. 
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Дисертант переконливо показала, що досить часто поняття страхової 

системи ототожнюється з поняттям системи страхування, або взагалі 

підмінюється поняттям страхового ринку (с. 34). Автор акцентує увагу на 

дослідженні підходів до визначення страхового ринку (с. 34–36, табл. 1.1 

(дана вибірка визначень страхового ринку), рис. 1.1 (формування визначення 

страхового ринку)). Доведено, що при визначенні страхового ринку потрібно 

враховувати, що це визначення є похідним від визначення ринку загалом, 

тобто для нього актуальним є формування попиту і пропозиції на страховий 

захист та здійснення акту його купівлі-продажу (с. 38). Цей факт привів 

автора до нових наукових результатів. Зокрема, запропоновано законодавче 

закріплення визначення категорії «страховий ринок» (с. 40). 

Наведена класифікація страхового ринку за найістотнішими 

класифікаційними ознаками (с. 40–43, додаток А рис. А.1). Різностороннє 

дослідження страхової системи дало змогу виявити та згрупувати її 

властивості (с. 43–50, рис. 1.2. (графічне представлення системи з її 

ознаками), рис. Б. 1 додаток Б, рис. 1.3 (узагальнено зображення страхової 

системи у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем), рис. 1.4. (групування 

властивостей страхової системи)); дано авторське трактування дефініції 

«страхова система» (с. 49–50); виокремлено п’ять основних груп 

властивостей страхової системи у відповідності до аспектів, які вони 

характеризують (с. 54). 

Встановлено, що категорія «страховий захист» є значно ширшою, ніж 

категорія «страхування» (с. 58). Здійснено декомпозицію страхової системи, 

виділивши її підсистеми за певними ознаками (с. 61–62, рис. 1.5 

(декомпозиція страхової системи)); виокремлено суб’єкти страхової системи 

(с. 63–67). Аргументовано, що базис і надбудова страхової системи 

діалектично єдині та історично конкретні (с 66–69, рис. 1.6 (графічна модель 

будови страхової системи), рис. 1.7 (спрощена схема взаємовідносин між 

суб’єктами страхової системи та руху грошових коштів)). Узагальнено 

комплексну класифікацію страхової системи (рис. 1.8 (комплексна 
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класифікація страхової системи)). Визначено роль страхового посередництва 

у страховій системі в контексті двокомпонентності його представлення, 

упорядковано сукупність страхових агентів і брокерів шляхом наведення 

узагальненої типологізації кожного з цих суб’єктів. Автор суттєву увагу 

приділяє функціональній векторності страхової системи (с. 82–105, рис. 1.9 

(групування функцій страхової системи), рис. 1.10 (спільне та відмінне в 

організації і діяльності «life» та «non-life» страхових компаній), рис. 1.12 

(взаємодія страхових компаній під час власних бізнес-процесів з іншими 

суб’єктами)). 

Визначено, що страхова система як «імунна система» держави сприяє 

забезпеченню безперебійного процесу відтворення і «зменшує фінансові 

витрати держави». Автор аналізує аргументи «на користь» та «проти» 

існування державних страхових компаній у страховій системі (с. 91, рис. Е. 1 

додатку Е). 

У другому розділі «Методологічні основи срахової системи» (с. 132–

219) автором розглянуто методологічні домінанти дослідження страхової 

системи, здійснено наукове обґрунтування теоретико-методологічної моделі 

розвитку страхової системи, виявлено та структуровано фактори, що на 

нього впливають. Акцентовано увагу на принципі функціональної 

раціональності, на якому базувалась вся система канонічних узагальнень для 

складних неврівноважених синергетичних систем, якою, в тому числі, є 

страхова система (с. 132). Визначено, що у науці синтез передбачає не просту 

кооперацію між окремими методологічними підходами, а взаємозбагачення, 

формування системної цілісності процесів пізнання, яка має базуватись на 

логіці методологічного монізму та використання принципів холізму. 

Поділяємо точку зору, що системний підхід багато дає для розуміння 

«двоярусності» законів (с. 137). 

Досліджено принципові особливості окремих системних підходів, що 

використовуються для дослідження страхової системи (табл. 2.1); 

взаємозв’язки, що виникають між суб’єктами страхової системи, які 
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становлять базис, з іншими суб’єктами надбудови (с. 141–142); зміст сутності 

та результатів наукових підходів системного та синергетичного підходів в 

контексті дослідження страхової системи (табл. 2.2). Виснувато, що автором 

сформовано концептуальні підходи до розгляду страхової системи, які 

передбачають заснування новітньої варіації синтезу трьох методологічних 

підходів – діалектичного, системного та мережевого (с. 148–149). 

Доведено, що в процесі розвитку страхова система постійно проходить 

певні стадії, які характеризують різні її стани, починаючи з моменту 

виникнення і завершуючи моментом «зникнення» / «переродження». Взірцем 

зрілої страхової системи є система з певними характеристиками 

(спроможність виконувати своє призначення, наявність досконалого 

інституційного середовища, наявність компенсаційних ресурсів тощо). Автор 

вважає, що термін «нововведення» є синонімом терміну «інновація» (с. 158). 

Заслуговує на увагу те, що автору вдалося виділити чотири основні стадії 

розвитку страхової системи, які відображають сутність її життєвого циклу. 

Цікавим є висновок, що системоутворюючі страхові компанії, 

виступаючи необхідним елементом страхової системи, характеризуються 

обов’язковою ознакою наявності великого розміру (активів та власного 

капіталу) та значних обсягів здійснюваних страхових операцій (с. 219). 

Вважаю, що в цьому розділі автор розкривається як сформований 

талановитий вчений високого професійного рівня. 

У третьому розділі «Діагностика сучасного стану розвитку срахової 

системи України» (с. 220–303) обґрунтовано історичну періодизацію процесу 

становлення та розвитку страхової системи на території сучасної України 

(рис. 3.1 (еволюція первинних форм страхових відносин), рис. 3.2 

(періодизація процесу становлення та розвитку страхової системи України), 

проаналізовано ключові тенденції розвитку сучасної страхової системи 

України (рис. 3.3 (динаміка ключових показників розвитку страхової системи 

України за 1995–І півріччя 2016 рр.), рис. Н.1 додатку Н) і досліджено 

позиціонування вітчизняної страхової системи у світі (табл. 3.1 (рівень 
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проникнення страхування окремих країн у 2011–2015 рр.)), розроблено 

науково-методичні основи ідентифікації стадії життєвого циклу страхової 

системи та проведено таку ідентифікацію для України. Акцентовано увагу на 

наданні якісних страхових послуг компаніями зі страхування життя, а саме 

необхідності розробляти страхові програми, орієнтовані на потреби різних 

сегментів клієнтів, вчасному доведенні до відома споживачів інформації про 

страхові послуги і нові можливості (с. 260). 

У четвертому розділі «Суперечності функціонування суб’єктів 

срахової системи України» (с. 304–382, табл. 4.1, ) на основі розробленого 

науково-методичного підходу виявлено системоутворюючі страхові 

компанії, досліджено співпрацю страховиків і банків як фактор розвитку 

страхової системи, проведено оцінку діяльності страхових посередників у 

страховій системі України. Встановлено, що системоутворюючі страхові 

компанії забезпечують можливості для розвитку страхової системи, 

нарощуючи страхову місткість, характеризуючись, здебільшого, вищою 

надійністю ніж інші компанії та активнішим впровадженням інновацій. 

Аргументовано, що страхові компанії в процесі своєї діяльності перебувають 

у постійній взаємодії з банками, починаючи від обслуговування банком 

грошового обігу страхової компанії і завершуючи вищими формами 

співпраці (с. 334, рис. 4.15 (аспекти взаємодії страхових компаній і банків), 

рис. 4.15 (аспекти взаємодії страхових компаній і банків), рис. 4.16 

(передумови для існування і розвитку банкострахування)). 

Досліджено позитивні сторони банкострахування з позиції ефекту 

синергії, що виникає внаслідок взаємодії страхових компаній та банків, і 

який проявляється для них у фінансовому, операційному і маркетинговому 

аспектах (с. 380). Встановлено, що додаткові ризики для страхових компаній 

у сфері їх взаємовідносин з банками в Україні створюють неврегульованість 

питань визначення «рамок співпраці» цих суб’єктів. 

У п’ятому розділі «Нові вектори розвитку страхової системи України» 

(с. 383–467, рис. 5.1 (реалізація інноваційного розвитку страхової системи 
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України)) обґрунтовано сучасні пріоритети інноваційного розвитку страхової 

системи, визначено напрямки модернізації державного регулювання у 

контексті розвитку страхової системи, розроблено пропозиції щодо 

організації протидії страховому шахрайству. 

Отже, з вищенаведеного бачимо, що всі наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані у дисертації є обґрунтованими, логічно і 

концептуально поєднаними. 

 

НОВИЗНА НАУКОВИХ ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ 

 

Вважаю, що найбільш вагомими результатами представленого 

дослідження, які мають наукову новизну і стосуються паспорту 

спеціальності, є такі положення: 

вперше:  

– розроблено сучасну концепцію страхової системи держави (розділ 

перший, с. 149–168; розділ третій, с. 243–273; розділ п’ятий, с. 383–463, 

висн. 7, 9). Це сприяло дослідженню страхової системи з якісно нової позиції, 

виявленню сутнісних характеристик страхової системи як явища відмінного 

від страхового ринку, систематизації її властивостей, здійсненню її 

декомпозиції та комплексному врахуванню особливостей функціонування 

всіх її елементів та складних взаємозв’язків між ними; 

– сформовано теоретико-методологічний підхід до дослідження 

розвитку та ідентифікації стадій життєвого циклу страхової системи (розділ 

третій, с. 274–299, висн. 8, 10). Це дає змогу виявити ознаки переходу 

страхової системи від фази її динамічної рівноваги до фази біфуркації та 

обрати оптимальну стратегію подальшого розвитку; 

удосконалено: 

– категоріальний апарат економічної науки шляхом введення у 

науковий термінологічний обіг і наведення визначень понять: «обслуговуюча 

страхова інфраструктура», «зріла страхова система», «розвиток страхової 

системи» (висн. 1, 2); 
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– класифікацію страхових систем з позиції паралельного поділу їх 

видів на фасети за переліком ознак, об’єднаних у три групи з урахуванням 

складових сутнісної характеристики страхової системи (розділ перший, с. 34–

55, табл. 1.2 (спільні та відмінні риси страхової системи і страхового ринку), 

висн. 3, 4). Це дає змогу впорядкувати процес класифікації страхових систем 

та виділити можливі стани системи; 

– теоретичний підхід до виокремлення і групування функцій страхової 

системи шляхом виділення їх груп (розділ перший, с. 56–81, висн. 5, 11). Це 

сприяло комплексному розкриттю сутності страхової системи та її значенню 

в соціально-економічному розвитку держави; 

– класифікацію страхових компаній у частині її доповнення сутнісними 

ознаками з позиції системного аналізу (розділ перший, с. 106–127, висн. 12, 

13). Це дає змогу враховувати та аналізувати всі види страхових компаній, 

які можуть функціонувати у страховій системі і, особливо, страхових 

компаній, здатних відігравати ключову роль у ній; 

дістало подальшого розвитку: 

– теоретичний підхід до історичної періодизації процесу становлення 

та розвитку страхової системи на території сучасної України, виходячи з її 

суб’єктного складу та складності взаємозв’язків у системі (розділ третій, 

с. 220–242); 

– методичний інструментарій визначення системоутворюючих 

страхових компаній на основі кластерного аналізу системних позицій 

страховиків за показниками валових страхових премій, активів та власного 

капіталу (розділ другий, с. 194–215; розділ четвертий, с. 304–333, висн. 6). Це 

дає змогу здійснити селекцію страховиків за критерієм досягнення середньої 

концентрації ринку, встановити порогові значення показників для віднесення 

страховиків до кожної групи системоутворюючих страхових компаній; 

– обґрунтування сучасних пріоритетів розвитку страхової системи 

шляхом впровадження сучасних груп інновацій (розділ п’ятий, с. 383–412, 
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висн. 14). Це сприяє забезпеченню інноваційного розвитку страхової системи 

України; 

– пропозиції по модернізації державного регулювання страхової 

системи України (розділ п’ятий, с. 413–442, висн. 15). Це дає змогу 

наблизити державне регулювання страхової системи України до 

європейських стандартів та створити інституційне середовище, сприятливе 

для розвитку національної страхової системи; 

– модель організації протидії шахрайству у страховій системі України, 

що базується на врахуванні вітчизняної практики та зарубіжного досвіду у 

цій сфері та передбачає виокремлення двох блоків (розділ п’ятий, с. 443–463, 

висн. 16). Це сприятиме підвищенню довіри до страхування та налагодженню 

щільного взаємозв’язку й обміну інформацією між суб’єктами страхової 

системи. 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ  І  ПРАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ  НАУКОВИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Вважаю, що практичне значення результатів дослідження полягає в 

тому, що вони можуть бути використані при обґрунтуванні вибору та 

впровадженні ефективних моделей реалізації сучасної концепції страхової 

системи держави. Важливість результатів і рекомендацій підтверджується 

відповідними довідками про впровадження. Використання результатів 

дисертаційної роботи дає змогу ідентифікувати стадії життєвого циклу 

страхової системи, визначати сучасні пріоритети розвитку страхової системи 

шляхом впровадження інновацій, оцінювати модернізацію державного 

регулювання страхової системи України, зокрема, застосування спеціального 

режиму нагляду до системоутворюючих страхових компаній. 

В дисертаційній роботі Приказюк Н. В. одержано нові та важливі з 

точки зору їх можливого застосування результати, які можуть бути 

використані в навчальних і наукових установах України, серед яких 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 
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Національний інститут стратегічних досліджень, Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана, Університет державної 

фіскальної служби України. 

 

ПОВНОТА  ВИКЛАДЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

В  ОПУБЛІКОВАНИХ  ПРАЦЯХ 

 

За основними результатами досліджень опубліковано 44 наукові праці 

автора (обсяг публікацій становить 59,58 друк. арк., особисто автору 

належить 54,26 друк. арк.). У загальному переліку праць: 1 одноосібна 

монографія «Страхова система України: теорія, методологія, практика», 

обсягом 35,6 друк. арк.; 25 статей – у наукових фахових виданнях України та 

виданнях, внесених до наукометричних баз даних (16,13 друк. арк., особисто 

автору належить 12,93 друк. арк.); 6 статей – у наукових виданнях інших 

держав (4,99 друк. арк., особисто автору належить 3,62 друк. арк.); 12 

публікацій – у виданнях апробаційного характеру (2,58 друк. арк., особисто 

автору належить 2,41 друк. арк.). Вважаю, що в опублікованих працях 

здобувача повністю відображено сутність результатів виконаного 

дослідження та їх наукову новизну. 

Автореферат дисертації розкриває основні положення дослідження, 

отримані нові наукові результати, висновки та пропозиції, а його зміст є 

ідентичним з основними положеннями дисертації. 

 

ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПОБАЖАННЯ 

 

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. Страхування є ефективним інструментом вирішення багатьох мікро- 

і макроекономічних завдань. В Україні розвиток та ідентифікація стадій 

життєвого циклу страхової системи пройшли складний шлях від стихійного 
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етапу свого розвитку до більш регульованих страхових відносин. Відповідно 

до ознаки «орієнтованість на досягнення цілей» страхові системи можуть 

бути поділені на цілеорієнтовані та ціннісноорієнтовані (с. 79). Вважаю, що 

зрілість страхової системи має корелювати з підвищенням фінансової 

грамотності населення та захистом прав споживачів (с. 394, створення Фонду 

захисту прав споживачів страхових послуг). Оскільки наукові дослідження 

спрямовані на розробку сучасної концепції страхової системи держави, тому 

при визначенні стратегій розвитку регіональних підсистем надання 

страхових послуг варто враховувати фінансову грамотність населення 

конкреного регіону. 

2. У розділі першому досліджено, що страхові системи належать до 

активних, тобто живих систем, їм притаманна орієнтованість на досягнення 

певних цілей, до яких насамперед належить надання страхового захисту 

(с. 79). По тексту дисертації автор приділяє увагу проблематиці медичного 

страхування, зокрема страхуванню життя працівників банку (с. 340). 

Оскільки в Україні проводиться кардинальна медична реформа, тому 

необхідно науково обґрунтувати страхові механізми модифікації 

фінансування медичної допомоги, які відповідатимуть сучасним медико-

демографічним процесам. Важливо осмислити механізми фінансування 

медичної допомоги для населення пенсійного віку, враховуючи можливості 

добровільного медичного страхування і способи їхньої взаємодії з 

державною системою фінансування та залученням приватних грошових 

коштів, а також організаційно-правовим засадам просування телемедицини. 

3. Варто відзначити високий рівень дисертаційного дослідження, що 

дало змогу автору актуалізувати проблематику страхових об’єднань, які 

здійснюють координацію та захист спільних інтересів, а також спроможні 

сприяти зростанню ємності страхової системи, зниженню рівня 

ризикованості у ній, що відповідно є каталізатором подальшого розвитку. 

Дисертантом зазначено, по-перше, що страхові об’єднання, за умов набуття 

ними статусу саморегулівної організації, представляють інтереси їх членів 
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перед державними структурами (регулятором), іншими суб’єктами та 

установами, як всередині страхової системи, так і поза її межами, сприяючи 

підвищенню процесу комунікації (с. 184, рис. 2.5 (модель впливу суб’єктів 

страхової системи на її розвиток)); по-друге, що відбувається перехід 

суспільства до інформаційної фази розвитку, де істотну роль відіграють 

технології, знання, обмін інформацією (с. 147). Відомо, що вітчизняному 

страховому ринку не вистачає аналітичного центра, який би акумулював дані 

від страхових компаній (відомості про страхових агентів, бази даних по 

страхових шахрайствах тощо), аналізував їх і пропонував ринку. У даному 

контексті для зниження ризиків виникнення асиметрії інформації в страховій 

системі автору варто було чіткіше визначити функції державного регулятора 

і саморегулівних організацій щодо інформаційно-консультативного, 

кадрового та сервісного забезпечення. 

4. Складність дослідження різних питань в сегменті інвестиційної 

діяльності страхових компаній потребує додаткової аргументації (с. 71, 165). 

На практиці запровадження продуктів інвестиційного страхування життя 

повинно мінімізувати з погляду споживачів міселінг, тобто некоректний продаж 

продукту внаслідок невірної аргументації або мотивації. 

5. У пар. 4.2 дисертації зазначено, що співпраця фінансових 

посередників у сфері надання фінансових послуг стає однією з основних 

характеристик сучасного економічного простору. Акцентовано увагу на 

аспектах співпраці страхових компаній і банків (с. 335, рис. 4.15), 

перспективах розвитку банкострахування (с. 336, рис. 4.16). Визначено, що 

розробка і впровадження нових фінансових продуктів, а також маркетингові 

дослідження нових продуктів на ринку фінансових послуг мають досить 

високу вартість, тому привабливість співпраці страхових компаній і банків 

зростає ще більше, хоча вони і підпадають під подвійний вплив ризиків 

(с. 338). З урахуванням тенденцій розвитку спектру страхових послуг 

доцільно було би розглянути співробітництво з іншими партнерами, зокрема 

з мікрофінансовими організаціями, керуючими компаніями. 
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6. По тексту дисертації автор особливу увагу приділяє створенню 

нових механізмів розвитку, застосуванню нових підходів, моделей, методів 

удосконалення функціонування страхової системи. Проте, визнаючи, що ці 

нові зміни безпосередньо пов’язані з «нестабільністю», «ймовірністю 

виникнення кризових явищ» і «невизначеністю зовнішнього середовища», 

дисертант не завжди конкретизує стан нестабільності з урахуванням 

конкретики події і меж визначеного часового інтервалу (с. 144, 249–250, 332–

333). 

Проте, зроблені зауваження не знижують загальної високої позитивної 

оцінки виконаного дисертаційного дослідження. Вони, власне підтверджують 

високий рівень підготовки та самостійності мислення автора, вихованого у 

високоосвіченій науковій школі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ  ПРО  ВІДПОВІДНІСТЬ  ДИСЕРТАЦІЇ 

ВСТАНОВЛЕНИМ  ВИМОГАМ 

 

Вивчення дисертації, автореферату та публікацій за темою дослідження 

дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота, виконана Приказюк 

Наталією Валентинівною на тему «Розвиток страхової системи України», є 

самостійною, завершеною, цілісною науковою працею, у якій наведено 

теоретичне узагальнення та нове вирішення важливого наукового завдання, 

що виявляється в розробці сучасної концепції страхової системи держави 

шляхом запровадження інноваційних рішень, технологій та продуктів. 

Мета та завдання, поставлені у дисертаційній роботі, досягнуті і 

успішно вирішені, що підтверджується відповідними висновками. Дисертація 

добре структурована, витримано логічну послідовність викладу теоретичних 

положень, що свідчить про значний обсяг виконаної роботи як у 

теоретичному, так і прикладному аспектах. 
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ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Приказюк Наталії Валентинівни на тему: 

«Розвиток страхової системи України», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит 

 

Актуальність теми дослідження. Важливим завданням подальшого 

розвитку страхування в Україні є забезпечення швидкої та ефективної його 

трансформації в напряму оптимізації якості страхових послуг, їх 

інноваційності при забезпеченні рентабельності страхової діяльності. 

Виникає необхідність розробки та ефективного застосування дієвої 

страхової системи держави як однією з вихідних умов інституційного 

забезпечення соціально-економічного розвитку та фінансової стабільності 

у країні, за умов глобалізації економічних форм (збільшення 

організаційних структур економіки, формування транснаціональних 

операторів утворення глобальних мереж). Представлена дисертаційна 

робота є важливим кроком у розвитку теоретико-методологічних засад і 

практичних рекомендацій щодо розвитку національної страхової системи в 

умовах європейської економічної інтеграції України для подолання 

негативних проявів ризиків та сприяння економічному зростанню держави. 

Таким чином робота Приказюк Н. В. є своєчасною, актуальною та має 

суттєве наукове і практичне значення.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, 

опублікованими її автором науковими працями і авторефератом дає 

можливість відзначити, що наукові результати, висновки і рекомендації 

достатньо повно досліджені та обґрунтовані. Автором аналітично 

опрацьовано більше 700 літературних джерел по темі дисертації відносно 

фундаментальних положень теорії фінансів та страхування, страхового 

менеджменту, ризик-менеджменту, використана офіційна статистична 

інформація, проектні матеріали, а також дані, отримані автором особисто.  

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

Приказюк Н. В., відповідають обраній темі дисертації. Мета наукового 

дослідження, яка полягає в розробці сучасної концепції страхової системи 

держави, теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо 

розвитку страхової системи України для сприяння подоланню негативних 

проявів ризиків та економічному зростанню держави, досягнута. Тема 
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дослідження розглянута та викладена всебічно і докладно; зміст 

сформульованих наукових завдань структурно-логічно узгоджений та 

забезпечує досягнення поставленої мети. 

Дисертантом розроблені теоретичні та методологічні основи 

дослідження розвитку страхової системи як упорядкованої сукупності 

страхових установ, їх об’єднань, державного регулюючого органу у сфері 

страхування, а також суб’єктів обслуговуючої страхової інфраструктури, 

які в межах визначеного часового інтервалу перебувають в певних 

відносинах економічного (в тому числі фінансового), юридичного, 

соціального та іншого характеру один з одним і з зовнішнім середовищем 

у рамках встановленого інституційного середовища з метою надання 

страхового захисту, мобілізації й розміщення фінансових ресурсів, 

грошових коштів та сприяння соціально-економічному розвитку держави. 

Роботу позитивно характеризує системність підходу до вирішення 

поставлених завдань та логічна побудова. Висновки та рекомендації 

ілюструються фактичним матеріалом, є 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 монографіях і фахових виданнях, 

оприлюдненням їх на 58 міжнародних та вітчизняних наукових і науково-

практичних конференціях, які відбулися в 2008 – 2017 роках в містах: Київ, 

Хмельницький, Варшава, Тернопіль, Запоріжжя, Одеса, Ужгород, 

Караганда, Миколаїв, Кельце, Лейпциг. При підготовці дисертаційної 

роботи автор орієнтувався на сучасну методологію і технологію наукових 

досліджень, що підтверджується застосуванням широкого спектру методів 

аналізу і обробки інформації, зокрема: методи наукової абстракції і 

узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції; метод історичного і 

логічного та історико-генетичний метод; емпіричні методи, а саме: 

спостереження, порівняння, емпіричного опису, економіко-статистичні 

методи збору та обробки інформації (групування, статистичного 

порівняння, вибіркових досліджень); методи ієрархічного агломеративного 

кластерного аналізу, структурно-динамічного аналізу, конвергентного та 

таксономічного аналізу. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. У дисертаційній роботі Приказюк Н. В. сформульовано та 

обґрунтовано сукупність положень, які характеризуються суттєвою 

науковою новизною і свідчать про особистий внесок її автора в розвиток 
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економічної науки, який полягає у розв’язанні важливої наукової 

проблеми, пов’язаної з розробкою сучасної концепції страхової системи 

держави, теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо 

розвитку національної страхової системи в умовах європейської 

економічної інтеграції України для подолання негативних проявів ризиків 

та сприяння економічному зростанню держави.  

Найвагомішими науковими результатами, що були отримані 

особисто здобувачем, є такі: 

1. Утворено концептуальні засади страхової системи держави як 

упорядкованої сукупності суб’єктів базису (страхових установ), та 

суб’єктів надбудови (державного регулюючого органу, об’єднань у сфері 

страхування, суб’єктів обслуговуючої страхової інфраструктури), які в 

межах визначеного часового інтервалу перебувають в певних відносинах 

економічного, юридичного, соціального та іншого характеру один з одним 

і з суб’єктами зовнішнього середовища у рамках встановленого 

інституційного середовища з метою надання страхового захисту, 

мобілізації й розміщення фінансових ресурсів, грошових коштів та 

сприяння соціально-економічному розвитку держави  та сформовано 

теоретико-методологічний підхід до дослідження розвитку та ідентифікації 

стадій життєвого циклу страхової системи, що допоможе завчасно виявити 

ознаки переходу страхової системи від фази її динамічної рівноваги до 

фази біфуркації та обрати оптимальну стратегію подальшого розвитку 

серед базової сукупності стратегічних альтернатив (стор. 34 – 55 

дисертації, с. 10 – 12 автореферату). 

2. Розвинуто понятійно-категоріальний апарат теорії страхування 

шляхом введення у науковий термінологічний обіг і наведення визначень 

понять: «обслуговуюча страхова інфраструктура»; «зріла страхова 

система» – як страхова система, що у певному життєвому циклі пройшла 

стадії зародження і становлення та на сучасному етапі розвитку є дієвою 

системою, спроможною повноцінно виконувати свої специфічні й загальні 

функції та основне призначення – надання страхового захисту і сприяння 

соціально-економічному розвитку держави; «розвиток страхової системи» 

– як розгорнутий у часі процес кількісних і якісних змін у будові, 

організації, функціонуванні, поведінці та результативності страхової 

системи, що є наслідком її внутрішніх процесів і впливів навколишнього 

середовища; відсутність даних понять в науці не дозволяла повною мірою 

охарактеризувати сутність страхової системи; (стор. 149 – 168 дисертації, 

с. 13 – 16 автореферату). 
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3. Удосконалено класифікацію страхових систем з позиції 

паралельного поділу їх видів на фасети за переліком ознак, об’єднаних у 

три групи з урахуванням складових сутнісної характеристики страхової 

системи: ознаки, що характеризують будову страхової системи (стійкість 

взаємозв’язків в середині системи, складність системи, ієрархічність 

будови, однорідність структурних елементів, територіальне 

розповсюдження); ознаки, що визначають її функціонування 

(орієнтованість на досягнення цілей, можливість передбачення результату, 

ступінь керованості та відкритості); ознаки, що характеризують її розвиток 

(характер змін у часі, стаціонарність ключових показників, дискретність, 

ступінь та характер розвитку) (рис. 1.8. Комплексна класифікація 

страхових систем, стор. 76 дисертації). 

4. З метою комплексного розкриття сутності страхової системи та 

визначення її значення в соціально-економічному розвитку держави 

удосконалено  теоретичний підхід до виокремлення і групування функцій 

страхової системи шляхом виділення наступних їх груп: специфічних 

функцій страхової системи (захисту; фінансування; забезпечення 

впевненості; зменшення ризиків); функцій страхової системи, які є 

спільними з фінансовою системою, тобто таких, що пов’язані з рухом 

грошових коштів (акумулювання грошових коштів; інвестування грошових 

коштів; перерозподілу грошових коштів; забезпечення руху грошових 

коштів); функцій страхової системи, які є спільними з іншими системами 

держави, тобто аналогічних функцій, притаманних і іншим системам 

держави (створення додаткових робочих місць; залучення іноземних 

інвестицій; сприяння розвитку інших систем; забезпечення надходжень до 

бюджету) (стор. 82 – 98  дисертації, с. 11 – 12 автореферату).  

5. Удосконалено класифікацію страхових компаній у частині її 

доповнення сутнісними ознаками з позиції системного аналізу: залежності; 

походження капіталу; значущості для страхової системи, що дозволило 

обґрунтувати співвідношення між поняттями «системно важливі страхові 

компанії», «системно значущі страхові компанії», «системоутворюючі 

страхові компанії» та методичний інструментарій визначення 

системоутворюючих страхових компаній на основі кластерного аналізу 

системних позицій страховиків за показниками валових страхових премій, 

активів та власного капіталу, що дало змогу здійснити селекцію 

страховиків за критерієм досягнення середньої концентрації ринку, 

виокремити дві групи системоутворюючих страхових компаній, 

встановити порогові значення показників для віднесення страховиків до 
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кожної з груп та з’ясувати їх роль у розвитку страхової системи (стор. 194 - 

215 дисертації, с. 16 автореферату). 

6. Набуло подальшого розвитку обґрунтування сучасних пріоритетів 

піднесення страхової системи шляхом впровадження наступних груп 

інновацій: інновацій у суб'єктний склад страхової системи; інновацій у 

взаємовідносини між суб'єктами страхової системи, а також у 

взаємовідносини між суб'єктами страхової системи і суб’єктами 

зовнішнього середовища; інновацій у діяльність самих суб'єктів; інновацій 

в інституційне середовище; інновацій у способи організації страхового 

захисту, охоплення нових видів ризиків страховим захистом, що дозволяє 

виявити комплекс можливих заходів щодо забезпечення інноваційного 

розвитку страхової системи України (стор. 383 – 412 дисертації, с. 24 

автореферату);  

7. Надано пропозиції по модернізації державного регулювання 

страхової системи України, що, зокрема, передбачають застосування 

спеціального режиму нагляду до системоутворюючих страхових компаній, 

підвищення відповідальності страхових посередників, шляхом 

впровадження обов’язкового страхування професійної відповідальності 

брокерів і вимоги формування адекватного розміру їх гарантії у формі 

банківського депозиту, а також поетапної сертифікації страхових агентів; 

що забезпечить наближення державного регулювання страхової системи 

України до європейських стандартів та створення інституційного 

середовища, сприятливого для розвитку національної страхової системи 

(стор. 413 – 442  дисертації, с. 23 автореферату); 

8. Запропоновано модель організації протидії шахрайству у 

страховій системі України (стор. 443 – 463 дисертації, с. 26 автореферату), 

що базується на врахуванні вітчизняної практики та зарубіжного досвіду у 

цій сфері та передбачає виокремлення двох блоків: організація боротьби на 

рівні Нацкомфінпослуг з метою захисту інтересів страхувальників шляхом 

створення 30 бази страхових історій страховиків; організація боротьби на 

рівні інших суб’єктів страхової системи (страхових компаній, об’єднань у 

сфері страхування тощо) з метою захисту від шахрайських дій 

страхувальників шляхом поетапного створення Бюро протидії страховому 

шахрайству, що сприятиме розвитку страхової системи через зменшення 

негативного впливу шахрайства, підвищення довіри до страхування та 

налагодження щільного взаємозв’язку й обміну інформацією між 

суб’єктами страхової системи. 
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Зв’язок теми з державними та галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота здійснювалась згідно з пріоритетними 

напрямками наукових досліджень в рамках державних програм та 

тематикою науково-дослідних робіт, над якими працює колектив 

співробітників економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за темами: «Модернізація економіки 

України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

0111U006456), де автором розроблено науково-методологічний підхід до 

ідентифікації життєвого циклу страхової системи; «Макроекономічна 

стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку 

України: концептуальні засади виклики, протиріччя» (номер державної 

реєстрації 01160004822), у межах якої автором обґрунтовано суперечності 

і сучасні тенденції розвитку страхової системи України; «Європейський 

вектор розвитку страхового ринку України» (номер 16КФ040-11), де 

автором досліджено позиціонування страхової системи України у світі; а 

також наукового журналу «Економіка і фінанси» за темою: «Формування 

та вдосконалення механізму сталого розвитку економічних систем» (номер 

державної реєстрації 0114U006192), у межах якої автором окреслено 

можливості розвитку страхової системи на інноваційній основі шляхом 

активізації інтернет-страхування та впровадження нових страхових 

продуктів. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані в роботі теоретичні узагальнення та методичні рекомендації 

у комплексі дозволяють вирішити складну науково-практичну задачу 

формування та реалізації внутрішньої економічної політики держави 

(довідка Адміністрації Президента України № 03/1-01/1014 від 29.12.2016 

р.). Розроблені пропозиції можуть бути використані при формулюванні 

пропозицій щодо розробки заходів протидії страховому шахрайству в 

Україні (довідка Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) № 3024/03 

від 13.04.2016);  

Практична значущість отриманих результатів обумовлена 

можливістю їх використання при розробці пропозицій щодо змін до 

законодавства з ОСЦПВВНТЗ та алгоритму запровадження і використання 

електронного страхового полісу (довідка Моторного (транспортного) 

страхового бюро України (МТСБУ) № 1/28934 від 4.11.2016); при 

здійсненні практичних заходів у веденні страхового бізнесу членами 

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/


Асоціації та їх співпраці з банками (довідка № 1-33 від 06.09.2016); при 

розробці перспективних заходів щодо впровадження інновацій у діяльності 

компанії; при підготовці аналітичного огляду ринку страхування України 

та проведенні окремих спеціальних досліджень із застосуванням 

запропонованого науково-методичного підходу до ідентифікації 

системоутворюючих страхових компаній (довідка Компанії «Про-

Консалтінг» № 1/24 від 17.03.2015); при розробці заходів з управління 

ризиками страхової компанії (довідка СК «БУСІН» 31 № 569 від 

18.03.2014; при розробці перспективних заходів щодо впровадження 

інновацій у діяльності компанії (довідка ПрАТ СК «Галицька» № 684 від 

20.11.2015); при організації роботи з іншими суб’єктами страхової 

системи, у тому числі з використанням інноваційних технологій (довідка 

ПАТ СК «Українська страхова група» № 428 від 15.10.2014). 

Результати наукових розробок автора використовуються у 

навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при викладанні курсів «Страхування», «Страхові послуги», 

«Менеджмент у страхових компаніях» (довідка № 013/231 від 27.04.2017). 

 

Повнота викладу основних результатів дисертації висновків і 

пропозицій в опублікованих працях здобувача. Вивчення матеріалів 

дослідження та автореферату дисертанта свідчать про відповідність змісту 

автореферату основним положенням дисертаційної роботи. Дослідження 

має концептуальний 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 

докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит. 

За результатами дисертації опубліковано 44 наукові праці, з них: 1 

одноосібна монографія обсягом 35,6 друк. арк.; 25 статей опубліковано у 

наукових фахових виданнях та виданнях, внесених до наукометричних баз 

даних (16,13 друк. арк., особисто автору належить 12,93 друк. арк.); 6 

статей – у наукових виданнях інших держав (4,99 друк. арк., особисто 

автору належить 3,62 друк. арк.); 12 публікацій – у виданнях 

апробаційного характеру обсягом 2,58 друк. арк., особисто автору 

належить 2,41 друк. арк. Загальний обсяг публікацій становить 59,58 друк. 

арк., особисто автору належить 54,26 друк. арк.  
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У публікаціях, виконаних у співавторстві, особистий внесок 

дисертанта відображено повною мірою. 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. 

 

Дискусійні положення та зауваження. У цілому позитивно 

оцінюючи наукове та практичне значення одержаних Приказюк Н. В. 

результатів, слід зазначити деякі дискусійні положення, недоліки та 

зауваження, що мають місце в дисертаційній роботі. 

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

пунктів у висвітленні рівня наукової новизни. Запропоноване авторське 

визначення страхової системи як явища відмінного від страхового ринку 

потребує уточнення з врахуванням того, що в вітчизняній науці часто 

використовуються поняття «страхового ринку» та ринку «страхових 

послуг». Страховий ринок розглядають як цілісне утворення що є сферою 

обмінно-розподільних фінансових відносин, які складаються між 

страхувальниками щодо захисту їхніх майбутніх інтересів, і страховиками 

(перестраховиками), котрі забезпечують такий захист за певну плату 

(страхову премію) за рахунок грошових фондів у вигляді власного та 

залученого страхового капіталу. «Ринок же страхових послуг» охоплює 

лише ті фінансові відносини на страховому ринку, які є відносинами 

обміну, вони опосередковують купівлю-продаж послуг зі страхового 

захисту. Саме ринок страхових послуг вважається механізмом, який 

поєднує інтереси носіїв попиту (споживачів страхових послуг) і пропозиції 

(страхові компанії).   

2. Розуміючи аргументи автора щодо виключення соціального 

страхування із складу страхової системи, наполягаємо на необхідності 

врахування впливу стану обов’язкового державного соціального 

страхування на складові страхової системи (особливо в частині пенсійного 

та медичного страхування) в контексті обґрунтування екзогенних факторів 

її розвитку. Такий підхід є доцільним саме через функціональну 

векторність страхової системи, що автор доводить шляхом виокремлення 

специфічних функцій страхової системи, функцій, які є спільними з 
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фінансовою системою, та функцій, які є спільними з іншими системами 

держави (стор. 82 – 98  дисертації, с. 11 – 12 автореферату). 

3. Головним ризикоутворюючим фактором економічної системи в 

умовах глобалізації визнають поширення ознак ринкової економіки як 

самоорганізуючої системи на все світове господарство, а  другий тип 

ризиків глобалізації пов’язують з мережевими структурами фінансових і 

організаційних систем. Тому при дослідженні перспектив розвитку 

страхової системи України дисертанту доцільно було б врахувати такі 

напрями впливу глобалізації на її розвиток: глобалізацію страхування та 

перестрахування внаслідок виникнення як світових ризиків, так і 

глобальної системи їх убезпечення, що посилюється змінами системи 

сек’юритизації ризиків клієнтів страхових компаній; глобалізацію як 

клієнтської бази страховиків, так і самих страховиків та перестраховиків, 

що супроводжується зростанням домінування на ринку транснаціональних 

фінансово-страхових груп, при зберіганні ризику контролю їх діяльності з 

боку суб’єктів регіональних страхових ринків; стандартизацію 

регулювання страхування та перестрахування, що обумовлює: а) діяльність 

наднаціональних регуляторів розвитку страхового ринку, наприклад, 

Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS); б) 

уніфікацію звітності через поступовий перехід страхового ринку на 

міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), які передбачають 

прозорість та відкритість фінансової інформації компанії щодо їх активів, 

окремих видів страхування та їх прибутковості, що може посприяти 

співпраці національних страховиків з міжнародним страховим ринком; в) 

денаціоналізацію національних стандартів, наприклад, поступовий перехід 

національних ринків до Solvency II, що є моделлю оцінки 

платоспроможності та фінансової стійкості компаній в ЄС.  

4. Дисертант розглядає ключові тенденції розвитку сучасної 

страхової системи України та її позиціонування у світі (стор. 243 – 274  

дисертації) та визнає, що національна страхова система є відкритою 

системою, яка не може функціонувати ізольовано від зовнішнього 

середовища, а постійно перебуває під впливом факторів, породжених ним. 

Поза увагою залишаються загрози та двоїстість такої ситуації. Слід 

зауважити, що переважна більшість країн виходить з курсу на збереження 

«суверенітету» національної страхової системи. У цих цілях, як правило, 

передбачаються заходи захисту від надмірної прямої іноземної конкуренції 

і заходи для запобігання відтоку ресурсів страхової системи за кордон (по 

каналах перестрахування й інвестування). Ці заходи найчастіше 
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встановлюються на рівні, що забезпечує ефективне функціонування 

національних операторів при максимальному використанні внутрішніх 

ресурсів ємності та внутрішніх напрямків інвестування. У цьому зв’язку 

можна виділити дві найбільш розповсюджені моделі. Перша 

характеризується наявністю обмежень прямого доступу іноземних 

операторів на ринок при відносно більш відкритих каналах міжнародного 

перестрахування. Багато країн реалізують другу модель, що 

характеризується більш відкритим режимом прямої участі іноземних 

операторів при державному контролі над економічною необхідністю 

перестрахування за кордоном, аж до його заборони чи здійснення через 

монопольного державного перестрахувальника. Така модель 

застосовується в країнах, де внутрішній ринок прямого страхування 

відносно готовий до міжнародної конкуренції «на своїй території», без 

загрози виникнення домінуючої іноземної участі. Ця модель, у комплексі із 

заходами захисту від надмірної іноземної прямої конкуренції, дозволяє 

повною мірою реалізувати вигоди від такої конкуренції при збереженні 

національного контролю за страховою галуззю. 

У підсумку, «національний» рівень страхового захисту може цілком 

нівелюватися за рахунок відведення на міжнародні фінансові ринки 

значної частки внутрішніх інвестиційних ресурсів, акумульованих за 

допомогою страхування (по каналах перестрахування й інвестування). 

Можлива втрата національного контролю над страховими резервами та 

інвестиційними коштами, сформованими із внесків населення і юридичних 

осіб, навіть за умови розміщення цих резервів усередині країни 

походження (так звана «втрата національності внутрішніх інвестицій»).  

В той же час відносна відкритість страхової системи  може 

посприяти поширенню інноваційності бізнес-процесів, які за умов 

глобалізації часто імпортуються з-за кордону та набувають поширення 

через діяльність транснаціональних страховиків, в частині: розробки 

інноваційних страхових продуктів та послуг; опрацювання інноваційних 

технологій супроводу страхового продукту (послуги); автоматизації 

шляхом впровадження інформаційних технологій, франчайзингу, он-лайн-

продажів (інтернет магазини страхових послуг), створення нових каналів 

збуту страхових послуг шляхом впровадження інноваційних методів 

страхового маркетингу. 

5. Автором розроблено методичний інструментарій виявлення 

системоутворюючих страхових компаній та на його основі виконано три-

вимірний ієрархічний агломеративний кластерний аналіз системних 

позицій страховиків за показниками: валових страхових премій, активів та 
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власного капіталу, що дозволило здійснити селекцію страховиків за 

критерієм досягнення середньої концентрації ринку, виокремити дві групи 

системоутворюючих страхових компаній, встановити порогові значення 

показників для віднесення страховиків до кожної з груп та з’ясувати їх 

роль у розвитку страхової системи.   

Вибір означених показників не є беззаперечним, що підтверджується 

навіть виключенням з реєстру певних компаній, які на момент дослідження 

потрапили в категорію системоутворюючих. При цьому система руйнівних 

змін не зазнала.   

6. Автором розроблено комплекс заходів, які необхідно вжити у 

сфері державного регулювання страхової системи України з метою його 

модернізації, зокрема це такі заходи, як застосування спеціального режиму 

нагляду до системоутворюючих страхових компаній та підвищення 

відповідальності страхових посередників. Визначаючи необхідність 

регуляторного впливу держави на складові страхової системи, зазначимо, 

що передумовами зростання трансакційних витрат є: адміністративно-

бюрократична система створення та ліцензування страхових компаній, 

збирання й подання документів при одержанні страхового відшкодування; 

низький рівень довіри до виконання страховими компаніями своїх 

зобов’язань за відсутності гарантій юридичного захисту страхувальників; 

нестабільний валютний курс, який спричиняє знецінення активів 

страховиків; недосконалість механізму реалізації прав власності та 

страхового законодавства, що не дозволяє забезпечити відповідальність 

страховика. Ефективними заходами державного регулювання страхової 

системи є уніфіковані інструменти податкового стимулювання попиту 

(можливість отримання податкової знижки, зменшення за рахунок 

страхових платежів податку на прибуток) та пропозиції страхової послуги, 

що могло б позитивно вплинути як на абсолютні (обсяги акумульованих 

страхових премій, обсяги здійснених страхових виплат, обсяги активів 

страхових компаній, кількість діючих страхових компаній, кількість 

укладених страхових угод), так і на відносні показники страхової 

діяльності (пенетрації / проникнення страхування, щільність страхування, 

рівень страхових виплат, частка премій, переданих у перестрахування 

(резидентам, нерезидентам), частка страхових премій та виплат за видами 

страхування, у тому числі частка довгострокового страхування в 

загальному обсязі зібраних страхових премій).  

7. У контексті обґрунтування ієрархічної конфігурації страхової 

системи дисертантом здійснено її декомпозицію шляхом виділення 
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підсистем за такими ознаками як специфіка форми страхування, що 

здійснюється, специфіка організації страхової справи, специфіка виду 

майнових інтересів, що страхуються, специфіка договірних відносин з 

огляду на їх первинність та специфіка функціонального призначення 

суб’єктів системи (с. 27 автореферату). Втім потребує уточнення вплив 

формування мережевої економіки на страхову діяльність, що можна 

відстежити через такі форми прояву її  властивостей: комплементарність і 

стандартність – створюються агентські мережі страховиків, розгортаються 

різні моделі співпраці банків та страхових компаній (bancassurance), 

відбувається стандартизація умов страхування, що пропонує агентська 

мережа певного страховика; зовнішні мережеві ефекти – за рахунок 

відкриття нових відділень в різних регіонах розширюється агентська 

мережа (чим більше регіональне покриття та гідний страховий портфель 

має страхова компанія, тим більшою є її ринкова вартість та можливість 

стати об’єктом купівлі та продажу на страховому ринку); ефект пастки – 

можливості страхувальника щодо вибору прийнятної за якістю та вартістю 

(страховим тарифом) страхової послуги, що пропонується на добровільній 

основі можуть бути вкрай незначними, наприклад, через обмежену 

кількість акредитованих у банку страховиків, та намаганням самих банків 

диктувати їм власні умови щодо страхової послуги; економія на масштабі 

виробництва – електронні та мережеві технології забезпечують те, що 

масштаби здійснення угод мають наднаціональний характер, а витрати 

страховика зводяться майже до мінімуму. 

В умовах формування мережевої економіки в Україні 

спостерігаються тенденції до зміни попиту на масові страхові продукти, 

зміни їх традиційних форм і видів. Якщо на розвинутих зарубіжних ринках 

це обумовлено, в першу чергу, максимальним задоволенням потреб 

страхувальників, то в Україні скорочення загальних темпів приросту 

страхових премій (крім циклічних наслідків) викликано декількома 

факторами. По-перше, позначився «ефект масштабу», і ринок просто не 

спроможний зростати далі такими самими високими темпами, як у 

попередні роки. По-друге, на скорочення загальних темпів приросту 

страхових премій істотно вплинуло прагнення ліквідувати 

псевдострахування.  

В цілому, зазначені зауваження суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи Приказюк Н. В. 
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