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У статті розглядаються основні історичні етапи формування та розвитку системи страхового нагляду в Росії та Україні.
Розкрито об’єктивну необхідність і сутність державного регулювання страхової справи, його основні напрямки та методи,
що забезпечують поєднання інтересів страхувальників, держави і страхових компаній. Основну увагу відведено тенденціям
зближення в багатьох країнах змісту і організації страхового нагляду та регулювання розвитку страхових ринків. Розглянуто
зміни і здійснення функції контролю і нагляду в сфері страхової діяльності в новітній історії, ризики посилення
регулятивного режиму. Показана необхідність впровадження ефективних регулятивних і наглядових практик в страхуванні з
боку російського мегарегулятора (Банку Росії) і Нацкомфінпослуг України.
Ключові слова: історія фінансових інституцій, страховий ринок, державне регулювання, страховий нагляд, монополія
страхового ринку, мегарегулятор.
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В статье рассматриваются основные исторические этапы формирования и развития системы страхового надзора в России и
Украине. Раскрыто объективную необходимость и сущность государственного регулирования страхового дела, его основные
направления и методы, обеспечивающие сочетание интересов страхователей, государства и страховых компаний. Внимание
уделено тенденциям сближения во многих странах содержания и организации страхового надзора и регулирования развития
страховых рынков. Рассмотрены изменения и осуществления функции контроля и надзора в сфере страховой деятельности в
новейшей истории, риски ужесточения регулятивного режима. Показана необходимость внедрения эффективных
регулятивных и надзорных практик в страховании со стороны российского мегарегулятора (Банка России) и
Нацкомфинуслуг Украины.
Ключевые слова: история финансовых институтов, страховой рынок, государственное регулирование, страховой надзор,
монополия страхового рынка, мегарегулятор.
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