


Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Одеського торговельно-економічного інституту Київського

національного торговельно-економічного університету «Механізми 

інституціонального розвитку фінансово-кредитної системи України» 

(№ держреєстрації 0116Ш08686 ), «Інвестиційне забезпечення і управління 

капіталізацією в контексті економічної безпеки підприємств»

(№ держреєстрації 011611005224); Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м.Кривий Ріг) 

«Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою 

системою України в умовах кризи» (№ держреєстрації 0116Ш02177); 

Класичного приватного університету: «Науково-методичне забезпечення 

фінансово-економічних процесів» (№ держреєстрації 0110Ш03962); 

Донбаської державної машинобудівної академії «Антикризові фінансово- 

економічні імперативи розвитку соціально-економічних систем» 

(№ держреєстрації 011611005 581).

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна.

Наукові положення, висновки та рекомендації, які представлені у 

дисертації Слободянюк О.В., мають достатній ступінь обґрунтованості та 

достовірності, оскільки базуються на опрацюванні значного масиву наукових 

розробок з відповідної тематики, а також на використанні значного обсягу 

статистичної інформації. Автор використав широкий перелік 

загальновизнаних методів наукового пізнання, що дозволило йому вирішити 

поставлені завдання і сформулювати обґрунтовані висновки. Достовірність та 

обґрунтованість основних положень дисертаційної роботи підтверджується 

також їх апробацією на науково-практичних конференціях, публікаціями у 

монографіях і наукових фахових виданнях, використанням у практичній 

діяльності компетентних органів та страхових компаній.



Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретико-методологічних та науково-методичних положень щодо 

удосконалення фінансових механізмів інституціонального розвитку страхового 

ринку.

Автором окреслено інституціональні модель страхового ринку України 

за загальними і специфічними ознаками, обґрунтовано концептуальні засади 

інституціонального розвитку страхового ринку України на основі фінансових 

механізмів: страхової діяльності його окремих сегментів, посередництва на 

страховому ринку, формування інституціонального середовища (с. 20-32).

Здобувачем запропоновано стратегічні фінансові механізми 

інституціонального розвитку конкурентного середовища страхового ринку 

України на основі £ЖОГ-аналізу форм організації страхової діяльності, 

представлених класичними страховими компаніями і кооперативними 

страховими організаціями, результати якого виявилися 

центральносиметричними (с. 42-50).

Оригінальними є рекомендації з удосконалення фінансових механізмів 

інституціонального розвитку посередництва на страховому ринку України, а 

саме: виникнення професійних перестраховиків, розмежування функцій між 

страховими та перестраховими компаніями, створення пудової системи 

перестрахування, інституту перестрахових брокерів (с. 164-182).

Формалізовано опис сегментів страхового ринку України на основі 

побудованих кореляційно-регресійних моделей залежності частки ринку від 

рівня чистих виплат за окремими видами страхування (с. 96-120).

Фондові механізми розвитку інституціонального середовища 

страхового ринку України удосконалено на основі визначення детермінант 

управління активами і пасивами страхових компаній: розширення емісійної 

діяльності, проведення публічного розміщення цінних паперів, зменшення 

питомої ваги банківських депозитів на користь державних цінних паперів і 

фондових інструментів високої інвестиційної привабливості за умови



забезпечення відповідності темпів росту активів, призначених для 

розміщення страхових резервів, динаміці статутного капіталу (с. 223-285).

Запропоновано дворівневий підхід до реформування пруденційного 

нагляду на страховому ринку на основі визначення таких цільових 

орієнтирів: на макроекономічному рівні -  підтримка стабільності страхового 

ринку і зниження системних ризиків його функціонування, прийняття 

програмних документів на рівні національного регулятора відповідно до 

вимог Директив ЄС, налагодження його комунікативних зв’язків із 

незалежними аудиторами і актуаріями, розрахунок пруденційних нормативів 

на основі капіталу; на мікроекономічному рівні -  регулювання діяльності 

страхових компаній на індивідуальній основі, проведення стрес-тестування 

діяльності страхових компаній (с. 308-320).

У дисертації отримав подальший розвитку методичний підхід до 

класифікації видів перестрахування з виділенням ознак із позицій статики 

(напрямок спрямування захисту, тип покриття ризиків, територіальне 

розміщення ризиків, галузевий принцип, методи і форма передачі ризиків, 

підходи до розподілу ризиків) та перспективної динаміки -  фінансове 

перестрахування, факультативне і облігаторне перестрахування, пропорційне 

і непропорційне перестрахування (с. 183-197).

Важливим є науково-методичний підхід до інтеграції стратегій 

управління страховим і банківським бізнесом, результатом якого є 

досягнення синергетичного ефекту за рахунок зменшення операційних 

витрат, формування клієнтоорієнтованого обслуговування, використання

страховими компаніями банківських каналів збуту для продажу страхових
;

продуктів, їх просування новому сегменту споживачів, оптимізація витрат на 

реалізацію страхових продуктів; отримання додаткового доходу 

банківськими установами, покращення рівня задоволення потреб їх клієнтів, 

страхування власних кредитів та операційних ризиків банків, співпраця з 

надійним партнером зі страхування застави, управління резервами страхової 

компанії, просування банківських продуктів через страхову компанію. На



відміну від існуючих, пропонований підхід ґрунтується на теорії 

біхевіоризму, яку адаптовано до розробки стратегії управління (с. 377-397).

Автором адаптовано положення S o lven cy  I I  до інституціональних умов 

України на основі синтезу з системою «експертизи і оцінювання наглядовою 

радою» з урахуванням вимог упровадження Міжнародних стандартів 

фінансової звітності за стандартною та індивідуальною моделями. 

Визначення пріоритетів управління необхідним платоспроможним капіталом 

проведено на основі використання апарату нечітких множин і використано 

для кількісної оцінки відповідних ризиків, пов’язаних із достатністю 

власного капіталу страхової компанії (стор. 321-376).

3. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів.

Теоретична цінність результатів дисертації полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень і висновків, які збагачують економічну науку з питань 

удосконалення фінансових механізмів інституціонального розвитку 

страхового ринку України. Вони мають під собою глибоке методологічне 

підґрунтя, представлене узагальненням положень інституціональних теорій, а 

також теорії біхевіоризму.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні 

положення дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних методик і 

рекомендацій щодо удосконалення фінансових механізмів інституціонального 

розвитку страхового ринку України. Результати дослідження впроваджено у
і

практику діяльності органів державного управління, що здійснюють нагляд 

за страховим ринком та реалізують функції із соціального страхування; 

саморегулятивних організацій страхового ринку та платників податків в 

Україні; страхових компаній та їх асоціацій; банківських установ; 

аудиторських фірм, що підтверджується відповідними довідками.



4. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих 

працях.

Отримані висновки та результати дослідження знайшли відображення у 

наукових публікаціях автора, а саме -5 2  наукові праці загальним обсягом 47 

др. арк ., з яких особисто автору належить 44,3 др. арк ., з них 1 одноосібна 

монографія, 3 -  розділи у колективних монографіях, 32 -  статті у науково- 

фахових виданнях та виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 16 - тези доповідей, матеріали конференцій.

Основні положення й результати дослідження доповідались та 

обговорювались на науково-практичних конференціях із широкою 

географією (зарубіжні країни -  Грузія, Молдавія, Латвія), а також вітчизняні 

міста -  Київ, Ірпінь, Черкаси, Переяслав-Хмельницький, Хмельницький, 

Луцьк, Одеса.

В опублікованих працях здобувана повно відображено сутність 

отриманих результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. З 

огляду на це апробацію результатів дисертаційної роботи слід вважати 

достатньою.

5. Відповідність дисертації встановленим вимогам.

За своєю структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає 

вимогам, передбаченим Порядком присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. 

№ 567.

Дисертацію написано в науковому стилі, її зміст викладено в логічній 

послідовності. Автореферат забезпечує ідентичність основних положень, 

висновків та пропозицій автора у дисертаційній роботі.



6. Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

1. Потребують наукового редагування назви підрозділів 1.2 «Історичні 

аспекти виникнення фінансової інституціоналізації форм організації 

страхової діяльності та її розвиток», 4.4 «Шляхи підвищення інвестиційної 

функції страхових компаній на фондовому ринку України», розділу 5 

«Науково-практичні рекомендації з гармонізації фінансових механізмів 

інституціонального розвитку страхового ринку України в умовах 

євроінтеграції».

2. Уточнення потребують результати формалізації фінансових 

механізмів інституціонального розвитку страхового ринку України, заявленої 

у підрозділі 1.1. Вони мають бути деталізовані, можливо шляхом 

схематизації.

3. У таблиці 1.2 «Характеристика товариств взаємного страхування, 

зареєстрованих в Україні» (с. 38) недостатньо даних для їх характеристики. 

Незрозумілим залишається також їх офіційний статус на поточну дату.

4. Назва рис. 1.3 «Концептуальні засади удосконалення фінансових 

механізмів інституціонального розвитку страхового ринку України» (с. 65) не 

відповідає його змісту. У змісті малюнку відсутній аспект удосконалення, 

тому доцільнішою, на нашу думку, була б назва «Концептуальні засади 

дослідження фінансових механізмів інституціонального розвитку страхового 

ринку України», що корелюється з висновками на с. 66.

5. На рис. 2.2 наведено класифікацію добровільного медичного 

страхування, яка зазначена як авторська розробка (с. 90). Тут доцільно було б 

чітко виокремити ознаки, запропоновані автором.

6. Дисертант констатує, що через «неврегульованість механізму 

проведення внутрішнього перестрахування український страховий ринок 

щодо операцій перестрахування має незбалансовану структуру. Так, за 

нинішніх умов українські спеціалізовані перестраховики не можуть 

перестраховувати ризики за видами страхування життя, оскільки не мають



відповідної ліцензії» (с. 211). По-перше, це твердження потребує додаткового 

обґрунтування, а по-друге, після такого твердження логічно було б 

запропонувати конкретні рекомендації із виправлення зазначеної ситуації.

7. На с. 263 зроблено висновок, що перевищення статутного капіталу 

над власним капіталом може говорити про збитковість в діяльності 

страховика, вилученні частини статутного капіталу або про наявність значної 

заборгованості засновників щодо формування статутного капіталу. Потребує 

уточнення, як зазначена ситуація узгоджується із пропозиціями щодо 

удосконалення фінансових механізмів інституціонального розвитку 

страхового ринку України на основі реформування пруденційного нагляду, 

викладеними у підрозділі 5.2.

8. Для удосконалення розрахунку необхідного платоспроможного 

капіталу пропонується визначати його як різницю балансової вартості 

власних фондів та їх вартості, обрахованої в стресових умовах за певними 

сценаріями за формулою (5.1), наведеною на с.332. Утім апробації зазначеної 

формули на матеріалах реальної чи умовної страхової компанії не проведено.

9. Зважаючи на те, що науково-практичні рекомендації розроблялися в 

аспекті євроінтеграційного вектору інституціонального розвитку страхового 

ринку України, дисертаційна робота істотно виграла б за наявності у ній 

порівняльного аналізу досвіду України та країн єврозони щодо 

функціонування страхових ринків з виявленням відмінних і спільних рис 

інституціонального середовища та фінансових механізмів їх розвитку.

10. В ході дослідження сформульовано широкий ряд слушних науково-

практичних рекомендацій. Проте наприкінці роботи хотілося б бачити їх 

узгоджений перелік та прогнозний фінансовий та\або соціально-економічний 

ефект від їхньої імплементації на макрорівні. Зважаючи на напрям 

дослідження, особлива увага має бути приділена пропозиціям

інституціонального характеру.

Втім, висловлені зауваження не знижують позитивної оцінки 

результатів дисертаційної роботи Слободянюк Ольги Василівни.



7. Загальний висновок. Дисертаційна робота Слободянюк Ольги 

Василівни є завершеним дослідженням, в якому запропоновано авторське 

вирішення актуальної наукової та практичної проблеми щодо удосконалення 

фінансових механізмів інституціонального розвитку страхового ринку 

України. Результати дисертаційної роботи мають теоретико-методологічну 

цінність і практичне значення для покращання інституціонального 

забезпечення страхової діяльності в Україні. ,

Дисертаційна робота на тему «Фінансові механізми інституціонального 

розвитку страхового ринку України» відповідає паспорту спеціальності 

08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит та вимогам пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами та доповненнями 

згідно Постанови від 19 серпня 2015 р. № 656), а її автор Слободянюк Ольга 

Василівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

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

Офіційний опонент -
доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри фінансових ринків 
Університету державної фіскальної служ1 
України (м. Ірпінь)






















