
 



 3  
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  

університет імені Григорія Сковороди» 

 
молодіжна громадська організація 

«НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» 

 

студентське наукове товариство історичного факультету 

«КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРІАЛИ 
 
 

 

VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки  

в країнах Європи та Азії» 
 

 
 
 
 
 
 

30 вересня 2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переяслав-Хмельницький – 2018 
  



4  

 

  
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет 
имени Григория Сковороды» 

 
молодежная общественная организация 

«НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЕЖИ» 

 

студенческое научное общество исторического факультета 

«КОМИТЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
 
 

 

VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции 

«Проблемы и перспективы развития современной науки  

в странах Европы и Азии» 
 

 
 
 
 
 
 

30 сентября 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переяслав-Хмельницкий – 2018 
  



 5  
 
 

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-
Хмельницький, 2018 р. – 62 с. 

 

Материалы VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и 
перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. – 
Переяслав-Хмельницкий, 2018 г. – 62 с. 

 
 
 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
В.П. Коцур, 

доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України,  

ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
В.П. Коцур, 
доктор исторических наук, профессор, действительный член НАПН Украины, ректор ГВУЗ «Переяслав-
Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды». 

 
 
 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
С.М. Рик – к.ф.н.,доцент; 
Г.Л. Токмань – д.п.н.,професор; 
Н.В. Ігнатенко – к.п.н.,професор; 
В.В. Куйбіда – к.біол.н., доцент; 
В.А. Вінс – к.псих.н.; 
Ю.В. Бобровнік – к.і.н.; 

 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
С.М. Рик – к.ф.н.,доцент; 
Г.Л. Токмань – д.п.н.,профессор; 
Н.В. Игнатенко – к.п.н.,профессор; 
В.В. Куйбида – к.биол.н., доцент; 
В.А. Винс – к.псих.н.; 
Ю.В. Бобровник – к.и.н.; 
 

 
 
 

Члени оргкомітету інтернет-конференції: 
Ю.В. Бобровнік, 
А.П. Король, 
Ю.С. Табачок. 

 

Члены оргкомитета интернет-конференции: 
Ю.В. Бобровник, 
А.П. Король, 
Ю.С. Табачок. 

 
 
 

Упорядники збірника: 
І.В. Тиха, 
А.М. Вовкодав. 
 
Составители сборника: 
Ю.В. Бобровник, 
А.М. Вовкодав. 



16  

 

  
 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА 
 

Анна Бондар, О.В. Марценюк-Розарьонова  
(Вінниця, Україна) 

 
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 
Страхові компанії як специфічні підприємства створюються задля отримання прибутку, та водночас 

предметом їх першочергової діяльності є надання страхового захисту, і вони мають бути фінансово 
забезпечені для його втілення. Досягнення такого завдання є можливим за умови відповідної організації 
управління і формування ресурсним потенціалом та, загалом, організації фінансової діяльності  
страховика [1, с. 44].  

Капітал страхової компанії є фінансовою основою розвитку і вміщує в собі такі елементи: статутний 
капітал, додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток. Джерела формування 
капіталу страхової компанії наведено на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Склад капіталу страхової компанії 
*Джерело: розроблено автором на основі [5] 

 
Капітал страховика є основою його діяльності й сукупності фінансових ресурсів: власних, залучених 

чи позичених, які перебувають у розпорядженні страховика і використовуються для забезпечення його 
діяльності та отримання прибутку. 

Характерною рисою розвитку страхового ринку є зростання капіталу, нагромадженого страховими 
компаніями, який і перетворює компанії розвинених країн у потужних інституційних інвесторів. Здійснюючи 
страхові послуги, страхові організації опосередковують рух фінансових ресурсів на ринку. Значний вплив 
на фінансовий потенціал страхових компаній здійснюють страхові премії, які надходять від  
клієнтів [3, с. 20]. 

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від 
страхувальників та перестрахувальників за 2016 рік, становили 35 170,3 млн. грн. 

Чисті страхові премії за 2016 рік становили 26 463,9 млн. грн., що становить 75,2% від валових 
страхових премій. Чисті страхові премії за 2015 рік становили 22 354,9 млн. грн., або 75,2% від валових 
страхових премій. Обсяги валових страхових премій за 2016 рік збільшились порівняно з 2015 роком на 
18,3%, з 2014 роком зросли на 31,4%. (рис.2) 

СКЛАД КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
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Рис.2. Динаміка страхових премій за 2014-2016 рр. 

*Джерело: розроблено автором на основі [2] 
 
Найбільший ріст валових страхових премій відбувся у ІV кварталі 2016 року на 21,2% порівняно з ІІІ 

кварталом 2016 року. Чисті страхові премії збільшилися на 18,4% порівняно з 2015 роком, та на 42,3% 
порівняно з 2014 роком. Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій 
станом на 31.12.2016 представлена в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Концентрація страхового ринку за 2016 рік 
Перші 
(Top) 

страхування «Life» страхування «non-Life» 

Надходження 
премій  

(млн. грн.) 

Частка на ринку, 
% 

Надходження 
премій  

(млн. грн.) 

Частка на 
ринку, % 

Кількість СК, які 
більше 50% 

страхових премій 
отримали від 

перестрахувальників 

Тор 3 1186,5 43,0 6140,8 18,9 3 

Тор 10 2465,2 89,4 14470,8 44,6 4 

Тор 20 2741,2 99,5 20322,2 62,7 5 

Тор 50 2756,1 100,0 27855,6 85,9 9 

Тор 100 Х Х 31417,7 96,9 11 

Тор 200 Х Х 32395,0 99,9 15 

Всього по 
ринку 

2756,1 100,0 32414,2 100,0 21 

*Джерело: розроблено автором на основі [2] 
 
Одним з етапів, які передують розробці заходів зі створення фінансового забезпечення 

функціонування страховиків є визначення розміру їх фінансового потенціалу. Саме від наявного 
фінансового потенціалу багато у чому залежить фінансування програм розвитку діяльності, формування 
стійкої ринкової позиції, можливість фінансування розробки і впровадження нових страхових  
продуктів [4, с. 77]. 

Оцінку фінансової діяльності страховика можливе здійснювати різними методами. Це як методики, 
що рекомендовані національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, так й значна кількість методик, що пропонуються у наукових дослідженнях. 

Узагальнення методологічних підходів до оцінки фінансового стану і фінансового розвитку страхових 
компаній призвели до висновку про необхідність застосування комплексного показника фінансового 
потенціалу розвитку FDP [3, с. 65], який може бути індикатором при прийнятті фінансових рішень щодо 
формування фінансового забезпечення страхової діяльності. 

Показник FDP відображає зміни надходжень страхових внесків, інвестиційного доходу, страхових 
резервів, статутного капіталу та інших фінансових ресурсів. Динаміка показника фінансового потенціалу 
розвитку FDP характеризує як процес накопичення, так і активність компанії на ринку, тобто процес 
використання накопичених фінансових ресурсів. 

 Страховики, які за оцінкою показника фінансового потенціалу розвитку FDP характеризуються його 
неінтенсивним використанням, повинні здійснювати своєчасний пошук додаткових джерел фінансового 
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забезпечення. Це можливе за рахунок залученого капіталу шляхом акціонування, запровадження дієвої 
політики страхової та інвестиційної діяльності для створення перспективних умов розвитку. 

Позитивне значення показника FDP вказує, що впроваджені дії мають економічний ефект та 
сприяють розвитку страхової діяльності. Також запропонований показник оцінки фінансового потенціалу 
розвитку дозволяє оцінити чинники, які впливають на формування фінансового забезпечення. 

Отже, найбільш важливою складовою ресурсного потенціалу страховка виступає його фінансовий 
потенціал – сукупність грошових коштів та надходжень, які є в розпорядженні підприємства для виконання 
фінансових зобов'язань, здійснення витрат на відтворення підприємства та стимулювання працівників. А 
фінансові ресурси страхової організації, як елемент її потенціалу – це сукупність тимчасово вільних коштів, 
що знаходяться в обігу у страхової компанії та використовуються для здійснення страхової, інвестиційної, 
фінансової діяльності.  

Страхова організація володіє певними фінансовими ресурсами, інвестування яких є джерелом 
інвестиційного доходу. За рахунок фінансових ресурсів страховик виконує свої зобов'язання перед 
страхувальниками, може стабілізувати власний фінансовий стан, зменшити інфляційний тиск, пропонувати 
на страховому ринку менш прибуткові види страхових послуг. 
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УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ РИЗИКОМ ПРИ ДОСЯГНЕННІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
Ціллю системи (підсистеми) управління господарським ризиком на підприємстві залізничного 

транспорту є оптимізація результатів його господарської діяльності в умовах дії зовнішніх і внутрішніх 
загроз, дослідження перспектив розвитку галузі на основі забезпечення системного підходу до прийняття 
управлінських рішень. 

Сформульована таким чином ціль має на увазі перш за все підтримку досягнення планових 
показників господарської діяльності підприємств залізничного транспорту. 

В плануванні діяльності підприємства залізничного транспорту доцільно виділити два рівні – 
стратегічний і оперативний. Стратегічні управлінські рішення можна поділити на рішення за окремими 
елементами стратегії підприємства. Оперативні управлінські рішення - на рішення в процесі реалізації 
будь якого конкретного проекту або іншого господарського заходу. 

Такий традиційний розподіл управлінських рішень, що відображує їхню специфіку, потребує 
відокремленого аналізу господарського ризику при прийнятті стратегічних і оперативних рішень. 
Зосередимо увагу на питаннях урахування господарського ризику і управління ним при досягненні 
стратегічних цілей підприємства. При цьому поняття господарського ризику використовується як 
характеристика процесу та результату прийняття стратегічних рішень. Таким чином, у даному аспекті 
господарський ризик - це можливість таких наслідків стратегічних рішень, що прийняті, при яких поставлені 
цілі (генеральна мета підприємства або інші стратегічні цілі) частково або повністю не досягаються. 

Стратегічною метою для підприємства залізничного транспорту може бути забезпечення та 
зміцнення його економічної безпеки, освоєння нового сектора ринку, принципово нової технології 
виробництва, тощо. Управління господарським ризиком у процесі досягнення стратегічних планових цілей 
підприємства базується, як відзначалось раніше, на концепції прийнятного ризику. При розробці стратегії 
підприємства варто прагнути до досягнення такого рівня господарського ризику, який можна вважати 
прийнятним для даної ситуації прийняття стратегічного рішення.  

У ході розробки стратегії підприємства концепція прийнятного ризику реалізується у вигляді 
двостадійного комплексу процедур оцінки та управління ризиком. При цьому оцінка господарського ризику 
являє собою сукупність регулярних процедур аналізу ризику, ідентифікації джерел виникнення ризику, 
визначення можливих масштабів небажаних наслідків прояву факторів ризику та визначення ролі кожного 
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