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Анотація

Монографія є першим в незалежній Україні господарсько-правовим
дослідженням правовідносин перестрахування та ретроцесії, основу її змісту
склали положення кандидатської дисертації, захищеної автором у 2018р. в
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  

Здійснено аналіз світового і вітчизняного досвіду формування й розвитку
правовідносин перестрахування та ретроцесії. Розглянуто особливості
зародження та поступу відносин перестрахування на теренах сучасної
Європи, а також основні етапи становлення цих правовідносин в Україні.
Досліджено національну систему джерел правового регулювання відносин
перестрахування (ретроцесії) та в розрізі конкретних актів законодавства
України, що регламентує страхову діяльність, з’ясовано механізм правової
реалізації в них операцій перестрахування (ретроцесії). Проаналізовано
питання співвідношення страхування і перестрахування, а також стан та
проблеми законодавчого внормування послуг перестрахування й ретроцесії в
умовах асоціації України з ЄС. Запропоновано шляхи вдосконалення
господарсько-правового забезпечення досліджуваних відносин.  

Розраховано на широке коло читачів, зокрема студентів і викладачів закладів
вищої освіти, науковців, співробітників страхових компаній та інших
фінансових установ, юристів-практиків, суддів, а також усіх, хто цікавиться
проблемами перестрахування та ретроцесії в Україні.
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