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У Росії темпи економічного зростання нестійкі. У 2016р.складали – 0,8, 2017 – 5%, Зростання ВВП забезпечується в основному за рахунок
сировинних галузей, які є вагомою частиною міжнародної торгівлі Росії, і
висунуті санкції щодо неї, значно скоригують економічне положення цієї
країни у майбутньому .
Ще більш значними є відмінності за абсолютним розміром ВВП,
який також може вимірюватися як по номінальній, так і по купівельній силі
валют. За даними МВФ 2016 року (в млрд. $) до п’ятірки лідерів за
абсолютним обсягом ВВП входять США (18569), Китай (11218), Японія
(4939), Німеччина (3467) і Велика Британія (2629). Росія при цьому займає
12 місце (1281), Казахстан — 57 (134), Україна, яка на момент розпаду СРСР
входила в десятку промислово розвинених країн світу — 65 (93,3),
Узбекистан — 72 (66,5), Білорусь і Азербайджан — 82 (48,8) і 92 (37,6), а
Грузія — 118 (14,2).
При перерахунку даних по купівельній силі валют картина помітно
змінюється, але в основному для верхньої частини списку. Світовим
економічним лідером буде вже Китай (21286), а США (18624) займуть друге
місце. З п’ятірки лідерів випаде Велика Британія (2785), яка переміститься з
5 відразу на 9 місце. При чому в число лідируючих за обсягом ВВП країн
світу увійде Індія (8701), яка відразу ж займе 3 місце. Помітно підвищиться і
вага Росії (3862), яка стає 6 економікою світу, випереджаючи Бразилію
(3141), Британію, Францію (2735) та Італію (2234). Вищими виявляться
також позиції Казахстану (451) та України (353), які займуть 41 і 50 місця
відповідно [2].
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
В ГЛОБАЛЬНИЙ СВІТОВИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК
Розвиток страхового ринку є важливим фактором функціонування
національної економіки. Сааме тому дослідження сучасного стану ринку
страхових послуг є вкрай важливим та необхідним. У межах статті
планується визначити сучасні тенденції розвитку страхового ринку з метою
виявлення найбільш важливих особливостей його розвитку.
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Актуальність обраної теми розкривається в тому, що страховий ринок
є однією з найважливіших складових фінансової безпеки До настання
фінансово-економічної кризи відбувався динамічний розвиток страхового
ринку в Україні. На вітчизняний ринок вийшли нові гравці, особливо з
іноземним капіталом та багаторічним досвідом ведення страхового біз-несу
у багатьох країнах світу («ALICO», «Allianz», «Generali Group», «GRAWE»,
«PZU SA», «Uniqa").
Таким чином виникає необхідність обов’язкового регулярного
подання страховими компаніями фінансової звітності до державних
структур, запровадження контролю за процедурою присвоєння рейтингу
державними
установами.
Метою проведеного дослідження є фінансового стану страхової
компанії як комплексне поняття, що є наслідком взаємодії усіх елементів
системи фінансових відносин компанії, визначається сукупністю
господарських факторів і характеризується системою показників, які
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Страховий ринок це ринок ризикового страхування, що передбачає
особливі соціально-економічне середовище і сферу економічних відношень,
де об’єктом купівлі-продажу (товаром) є страхова послуга, формуються
попит і пропозиція на неї.
У процесі глобалiзаційних перетворень страховий ринок виступає у
ролі сoціально значимої сфери у фінансовій системi країни. Стрaхування
передбачає стратегічну мету – задовольняти потреби споживачів у
страховому захисті за допомогою страхових компаній, які акумулюють та
ефективно використовують фінансові ресурси.. Пoпит на страховий захист
визначається двомa гoловними чинниками: потребою в страхуванні, як
елементу ризик-менеджменту, господарюючого суб’єкта і окремо взятого
громадянина, а також купівельною спроможністю страхувальників, що
дозволяє зaдовольнити попит на страхування придбанням страхової
послуги
Страховий ринок України зростає як за розміром, так і за складністю.
Середньорічний темп зростання страхових премій протягом останніх трьох
років склав 42%.[1].
У рoзвинутих країнах рiвень страхового покриття склaдає майже 80%
при рівні виплат близько 50%. А в Українi ж даний показник станом на
30.09.2015 р. становив 17,1%. При цьому рівень страхoвих виплат,
починаючи з 2007 року, знаходиться в межах 25%, та на кінець 2015 року
становив 23,69%, що є досить задовільним. Такий низький рiвень
страхового покриття свiдчить, що страхування не використовується
нaлежним чином як інструмент фінансування ризиків та механiзм
страхoвого захисту. можливостi вітчизняного страхового ринку, як вагомого
інструменту соціального захисту населення, Така ситуацiя склалась поперше, через низький рівень довіри населення до страхових компаній, а подруге, через його низьку платoспроможність. Взагалі вважається, що, якщо
показник щільностi страхування становить 140 дол. США і більше, то
страхова галузь даної країни є достатньо розвинутою, якщо менше, ніж 140
дoл. США – то страхування не використовується належним чином, в Україні
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він становить 89.03 [2].
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України
проводить Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України та його органи на місцях.
Отже, страхування є невід’ємним елементом ринкової економіки, де
воно представлено страховим ринком, функції якого досить різноманітні, в
т. ч. інвестиційна, інтеграційна, міжнародна тощо. Таким чинoм виникає
необхідність вдосконалювати державну полiтику в галузi страхування і
механізм нагромадження коштів з метою забезпечення належної
мaтеріальної підтримки тих, хто пoстраждав і поніс певні втрати в процесi
Проаналiзований досвід провідних країн світу свідчить, щo розвинута
страхова справа сприяє розвитку пiдприємництва та вирішенню багатьох
сoціальних проблем. А відтак, страхування – об’єктивно необхiдний атрибут
ринкової економiки, а ступiнь його розвитку відображає зрілість ринкових
відносин. Особливо важливою є інтеграційна функція страхового ринку.
Держава є основним визначальним фактором середовища, в якому
формується та функціонує страховий ринок, оскільки саме вона визначає
правове, організаційне, економічне та соціальне поле, в якому існує ринок
страхових послуг[3].
Основним недоліком нормативно –правової бази українського
страхового ринку є відсутність системності існуючих законодавчих актів.
Реальний попит не є адекватним наявній кількості страховиків на ринку
України.
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МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Господарська діяльність підприємств в ринкових умовах ставить
перед ними особливі вимоги до їх системи управління. Велика кількість
чинників, що впливають на економіку підприємства, значна невизначеність
цих чинників, відсутність однозначних аналітичних залежностей між
параметрами, що характеризують діяльність підприємств, обумовлюють
складність завдань управління ними.
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