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Заключний етап стратегічної сесії — захист керівниками під-
розділів  проектів бюджетів (відповідають на питання: «Чого до-
сягти?») і стратегічних (комплексних) планів («Як досягти пла-
нових показників?») та відповідний захист бюджету і
стратегічного плану компанії перед вищим управлінським орга-
ном — наглядовою радою, зборами акціонерів тощо.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
НА СТРАХОВИЙ РИНОК

Ознаки фінансової глобалізації, як якісно нової тенденції роз-
витку, проявилися у 1970-ті роки, коли суттєво зросли обсяги
міжнародної ліквідності та незбалансованості поточних платежів,
що відбулося внаслідок ліквідації золотодевізного стандарту та
фіксованих валютних курсів, нафтових «шоків» і збільшення сві-
тових цін на нафту, розширення міжнародного банківського кре-
дитування та емісії цінних паперів на світових ринках.

Особливості сучасного етапу розвитку світової фінансової сис-
теми призводять до значного підвищення рівня її нестабільності,
підтвердженням чого є численні міжнародні кризи останніх років.
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Головними ризикоутворюючими факторами фінансової сис-
теми в умовах глобалізації є поширення ознак ринкової економі-
ки як самоорганізуючої системи на все світове господарство та
функціонування мережевих структур фінансових і організаційних
систем, а саме: несиметричний розподіл інформації, яка, лише на
перший погляд, є надмірною, а в реальній дійсності доступна не
для всіх і розповсюджується нерівномірно. До того ж слід зазна-
чити, що інформація поміж вузлами мережевої системи (фінансо-
вими центрами) обертається в режимі реального часу, внаслідок
чого порушення в одній частині системи миттєво поширюється
на всю систему.

Фінансова глобалізація стимулюється нерівномірністю еконо-
мічного розвитку та розподілу фінансових ресурсів; недостатністю
в більшості країн власних ресурсів для покриття бюджетних дефі-
цитів, проведення соціально-економічних перетворень, здійснення
процесів злиття та поглинання компаній і банків, виконання бор-
гових зобов’язань по внутрішніх із зовнішніх запозиченнях.

Фінансова глобалізація впливає на страховий ринок через ви-
никнення та функціонування глобального фінансового ринку, ре-
алізацію глобальних фінансових стратегій ТНК, вільне та ефек-
тивне переміщення капіталів між країнами і регіонами світу,
формування системи наднаціонального регулювання міжнарод-
них фінансів, утворення глобальних мереж.

На сучасному етапі формування глобальної економіки відбу-
вається створення глобального страхового ринку, сутність якого
визначається щільним переплетінням усієї сукупності фінансових
відносин, за допомогою яких національні ринки впливають один
на одного і на світовий ринок у цілому. Ознаками глобалізації
страхового ринку є прискорення концентрації страхового капіта-
лу (в тому числі через процеси злиття та поглинання страхових
компаній різних країн); інтернаціоналізація і географічний пере-
розподіл ризиків; інтернаціоналізація фінансових операцій стра-
ховиків.

Глобалізація страхового ринку — процес суперечливий. З од-
ного боку, вона модернізує механізм страхової діяльності за ра-
хунок застосування принципово нових технологій, дозволяє ди-
версифікувати ризики і скорочувати вартість послуг. З іншого
боку, участь у процесах глобалізації не завжди є ефективною і
безпечною для національних страхових операторів, оскільки є
ризики їх поглинання, пов’язані з низьким рівнем їх власного
розвитку та перспективами розширення поля діяльності для
транснаціональних страховиків.
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Глобалізація світового страхового ринку спричиняє ліквідацію
законодавчих та економічних бар’єрів поміж національними
страховими ринками (що під впливом змін у світовій економіці і
відбувається на сучасному етапі), а в остаточному варіанті забез-
печить формування глобального страхового простору.
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НАУКОВИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ
СТРАХУВАННЯ

Під науковим супроводом у цій публікації розуміється діяль-
ність, спрямована переважно на добування і використання нових
знань і передового досвіду для раціонального вирішення наявних
у страхуванні проблем і спрямування його по шляху інноваційно-
го розвитку.

Сучасне страхування є важливим і визнаним у світі компонен-
том ринкової економіки. Це спосіб перенесення юридичними і фі-
зичними особами за певну плату відповідальності за шкоду спри-
чинену реалізацією обумовлених договором або передбачених
законом ризиків природного або антропогенного характеру на
спеціалізовані професійні фінансові установи, якими є страховики.

Страхування дозволяє підприємцям оптимізувати витрати на
убезпечення від ризиків, швидше усувати їх наслідки, а громадянам,
крім того, накопичити кошти на випадок втрати годувальника, хво-
роби, каліцтва або іншої страхової події. На жаль, розвиток страху-
вання в Україні за показником суми страхової премії на одного ме-
шканця на порядок відстає від середньосвітового рівня. Суттєве
відставання є від Польщі, Росії та інших постсоціалістичних країн.

У вітчизняному страхуванні накопичилися проблеми методо-
логічного, теоретичного, прикладного характеру, котрі потребу-
ють свого наукового осмислення та розв’язання, без чого не мож-
ливо рухатися уперед [1. с. 5].

Розвиток страхування вимагає оволодіння його суб’єктами
основами теорії і практики страхової справи. Для того, щоби ці


