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АНОТАЦІЯ
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі
спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - ДВНЗ «Університет банківської
справи», Київ, 2016.
Дисертація присвячена розвитку й удосконаленню теоретичних положень,
методичних підходів та розробленню практичних рекомендацій до управління
достатністю капіталу страхових компаній в Україні.
Визначено зміст* поняття «достатність капіталу страхової компанії» та
теоретичні передумови управління нею. Уточнено підходи до оцінювання
достатності капіталу страхових компаній. Розроблено теоретичні основи
формування системи управління достатністю капіталу страхової компанії.
Обґрунтовано потребу страхового ринку в підвищенні достатності капіталу та
оцінено ефективність управління достатністю капіталу страхових компаній в
Україні. Проаналізовано практику управління формуванням капіталу страхових
компаній в Україні. Визначено вплив управління ризиками на достатність капіталу
страхових компаній. Обґрунтовано вибір пріоритетних методів управління
ризиками

для

забезпечення

достатності

капіталу

страхових

компаній.

Удосконалено методичне забезпечення прогнозування достатності капіталу
страхових компаній. Розвинуто методичний підхід до формування структури
страхового портфеля за рахунок здійснення операцій перестрахування для
забезпечення достатності капіталу страхових компаній. Удосконалено методичний
підхід до формування оптимальної структури капіталу страховиків в управлінні
його достатністю.
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