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Відповідно до Указу Президента 
«Про Стратегію сталого розвит-
ку «Україна-2020» від 12.01.2015 
№5/2015 було розроблено Стра-
тегію реформування державно-
го регулювання ринків небан-
ківських фінансових послуг на 
2015-2020 рр. (затверджена роз-
порядженням Нацкомфінпослуг 
від 19.03.2015 №499). Основною 
метою затвердженої стратегії є 
реформування держаного регу-
лювання ринків небанківських фі-
нансових послуг для забезпечення 
сприятливих умов їх подальшого 
розвитку, підвищення інвестицій-
ної привабливості та відновлення 
довіри споживачів небанківських 
фінансових послуг.

З метою реалізації положень 
Стратегії реформування держав-
ного регулювання ринків небан-
ківських фінансових установ, для 
забезпечення стабільності діяль-
ності страховиків, можливості 
виконання страховиками своїх 
зобов’язань та захисту прав спо-
живачів послуг у сфері страхуван-
ня, Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг 
(далі – Нацкомфінпослуг, Комі-
сія) було розроблено проект роз-
порядження «Про затвердження 
Положення про обов’язкові кри-
терії та нормативи достатності, 
диверсифікованості та якості ак-
тивів страховика й визнання таки-
ми, що втратили чинність, деяких 
нормативно-правових актів Дер-
жавної комісії з регулювання рин-
ків фінансових послуг України» 
(далі – Проект).

Зазначений проект був розміще-
ний на веб-сайті Нацкомфінсполуг 
для громадського обговорення, а 
15.09.2015, за результатами роз-
гляду одержаних зауважень та 
пропозицій, доопрацьований Про-

ект було схвалено. Наразі Проект 
знаходиться на розгляді Держав-
ної регуляторної служби України.

Проект розроблений у зв’яз-
ку зі зростанням ризику втрати 
або зменшенням вартості активів 
через зниження кредитного рей-
тингу емітентів цінних паперів 
та перестраховиків, поширення 
випадків уведення тимчасової ад-
міністрації у банках, ліквідації ве-
ликої кількості проблемних бан-
ків, зниження якості та ліквідності 
активів у формі цінних паперів.

Ефективність управління ак-
тивами українських страхових 
організацій є достатньо актуаль-
ною темою для реформування. 
Відповідно до Закону України 
«Про страхування» від 7.03.1996 
N85/96-ВР страховики зобов’я-
зані дотримуватися встановле-
них умов забезпечення плато-
спроможності, зокрема шляхом 
створення страхових резервів, 
достатніх для майбутніх виплат 
страхових сум і страхових від-
шкодувань, які повинні розміщу-
ватися з урахуванням принципів 
безпечності, прибутковості, лік-
відності, диверсифікованості.

Основні нововведення
Насамперед, необхідно зазна-

чити, що регулятор пропонує ви-
класти критерії та нормативи, що 
ставляться до активів страхови-
ків, які здійснюють страхуван-
ня життя, та страховиків, котрі 
здійснюють страхування інше, 
ніж страхування життя, в одно-
му нормативно-правовому акті та 
скасувати акти, якими встановле-
ні вимоги до якості активів стра-
ховика, окремо, залежно від сфери 
діяльності, з метою гармонізації 
та оптимізації нормативного ре-

гулювання вимог до активів стра-
ховиків. Проектом запропонова-
но запровадити Положення про 
обов’язкові критерії та нормативи 
достатності, якості й диверсифі-
кованості активів страховика, а 
також визнати такими, що втрати-
ли чинність Правила розміщення 
страхових резервів зі страхування 
життя, затверджені розпоряджен-
ням Держфінпослуг від 26.11.2004 
№2875 (далі – Правила №2875) і 
Положення про обов’язкові кри-
терії та нормативи достатності, 
якості й диверсифікованості ак-
тивів, якими представлені стра-
хові резерви з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя, за-
тверджене розпорядженням Держ-
фінпослуг від 8.10.2009 №741 (да-
лі – Положення №741). 

Як і чинні на сьогодні Правила 
№2875 та Положення №741, Про-
ект визначає нормативи достат-
ності й диверсифікованості акти-
вів, критерії та вимоги до якості 
активів страховиків, встановлює 
особливості розрахунку суми прий-
нятних активів і вимоги до дивер-
сифікації активів страховиків.

Варто зупинитись на деяких 
нововведеннях, які пропонують-
ся регулятором і спрямовані на 
стабілізацію фінансового стану 
страховиків, забезпечення їх пла-
тоспроможності та захисту інте-
ресів страхувальників в умовах 
нестабільної ситуації на фінансо-
вому ринку Україні.

Новелою зазначеного проекту 
є встановлення переліку низько 
ризикових активів, до яких нале-
жать: державні облігації України; 
кошти, розміщенні в банківських 
установах, що мають кредитний 
рейтинг не нижчий, ніж «АА» за 
національною рейтинговою шка-

лою; облігації, емітентом яких є 
банківська установа, що має кре-
дитний рейтинг не нижчий, ніж 
«АА» за національною рейтинго-
вою шкалою; облігації міжнарод-
них фінансових організацій. 

Необхідно зазначити, що кар-
динальних змін у підходах до ви-
значення суми прийнятних акти-
вів, вимог допустимості та якості 
активів проектом не передбача-
ється. Основний акцент зробле-
ний на перегляді нормативу ди-
версифікованості, залежно від 
виду активів, якими забезпечу-
ються страхові резерви. Це зумов-
лено, більшою мірою, не стільки 
діяльністю страхових організацій, 
скільки ситуацією у банківському 
секторі, на ринку цінних паперів 
та на валютному ринку. 

Відтак, наприклад, страховики, 
у страхових резервах яких перева-
жають акції українських емітентів 
та нерухоме майно, будуть змуше-
ні переглянути структуру своїх ак-
тивів для забезпечення страхових 
резервів повною мірою, оскільки 
проектом Положення передбача-
ється зменшення дозволеного об-
сягу надання коштів страхових 
резервів акціями українських емі-
тентів та нерухомим майном. Так, 
обсяги акцій українських емітен-
тів у страхових резервах проектом 
скорочуються з 30% до 10% обсягу 
страхових резервів, при цьому ак-
ції одного емітента разом – з 10% 
до 3% страхових резервів. Схожа 
ситуація відбувається з нерухо-
мим майном: обсяги представ-
лення його у структурі страхових 
резервів пропонують скоротити 
з 30% до 15%, при цьому в один 
об’єкт нерухомого майна – з 10% 
до 5%.

Таким чином, прийняття запро-
понованого проекту призведе до 
ситуації, коли страховики будуть 
змушені певною мірою перегля-
дати структуру своїх страхових 
резервів. Наприклад, страхови-
ки, які забезпечували страхові 
резерви нерухомістю як одним з 
надійних капіталовкладень, бу-
дуть змушені у короткий термін 
позбутися надлишків нерухомого 
майна для вкладення коштів в ін-
ші види активів для забезпечення 
принципу достатності та диверси-
фікованості. Тому, задля уникнен-
ня значних матеріальних втрат 
страховими організаціями при 
продажі нерухомого майна, про-
ектом розпорядження необхідно 
встановити достатній перехідний 
період для того, щоб страховики 
мали змогу переглянути структу-
ру страхових резервів з мінімаль-
ними фінансовими втратами.

Підвищення рівня надійності страховиків: 
що пропонує регулятор

Тетяна ЖУК, юрист 
ЮФ «ECOVIS Бондар та Бондар»
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Проектом Положення встанов-
люються деякі переваги для інвес-
тування активів за кордон. Так, 
встановлюються переваги для 
цінних паперів міжнародних фі-
нансових організацій, іноземних 
емітентів та іноземних держав, а 
також збільшується дозволений 
обсяг надання коштів страхових 
резервів правами вимог до пе-
рестраховиків-нерезидентів та 
зменшується дозволений обсяг 
надання коштів страхових резер-
вів правами вимоги щодо одного 
перестраховика-резидента. 

Такий підхід здається дещо 
дивним, з огляду на декларуван-
ня сприяння інвестиційній діяль-
ності в Україні, створення спри-
ятливого інвестиційного клімату 
та запобігання відтоку капіталу 
з України. До того ж, при здійс-
ненні інвестиційної діяльності за-
кордон та за активної співпраці з 
іноземними перестраховиками, 
необхідно враховувати ситуацію 
на валютному ринку України та 
значні обмеження, які встанов-
люються Національним банком 
України (далі – НБУ) для врегу-
лювання ситуації. Враховуючи це, 
розширення можливостей для за-
безпечення страхових резервів 
активами у вигляді акцій міжна-
родних фінансових організацій 
та правами вимог до перестра-
ховиків-нерезидентів збільшить 
навантаження на валютний ри-
нок України.

Також варто згадати про те, що 
з категорії активів, які прийма-
ються для представлення коштів 
страхових резервів, проектом, ви-
ключені іпотечні сертифікати, іпо-
течні облігації, крім іпотечних об-
лігацій, емітованих фінансовою 
установою, більше ніж 50% корпо-

ративних прав якої належить дер-
жаві та/або державним банкам. 

Окремо необхідно вказати на 
передбачене проектом положен-
ня, відповідно до якого цінні папе-
ри, обіг яких зупинено, також не 
включаються до суми прийнятних 
активів страховика з дати опри-
люднення відповідної інформації 
на офіційному веб-сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. При цьому, про-
ектом не передбачено розрахунок 
включення таких активів до су-
ми прийнятних активів у разі де-
лістингу або зупинення біржового 
обігу, на відміну від випадків зни-
ження рівня кредитного рейтингу 
банківської установи, боргового 
цінного паперу та для випадків 
прийняття рішення НБУ про від-
несення банківської установи до 
категорії неплатоспроможних. Це 
може призвести до втрати страхо-
виками забезпечення активами 
до 10% страхових резервів, які за-
безпечуються цінними паперами, 
з дати оприлюднення відповідної 
інформації на офіційному веб-сай-
ті НКЦПР, про що страховик може 
дізнатись лише постфактум. 

Як вже зазначалось вище, про-
ектом Положення встановлюють-

ся вимоги щодо кредитного рей-
тингу банків та боргових цінних 
паперів, у яких розміщені активи. 
Пропонується введення розрахун-
ку включення до суми прийнят-
них активів страховика, шляхом 
зменшення (протягом встанов-
леного проектом строку) обся-
гу включення таких активів до 
суми прийнятних активів у разі 
зниження рівня кредитного рей-

тингу боргових цінних паперів та 
банківських установ, у яких роз-
міщені активи страховика, нижче 
інвестиційного за національною 
рейтинговою шкалою, та у разі 
віднесення рішенням Нацбанку 
банківської установи до категорії 
неплатоспроможних.

Крокуємо до Європи
Варто зазначити, що відповідно 

до умов ст. 385 до Угоди про асоці-
ацію, Україна взяла на себе обов’я-
зок поступово наблизити законо-
давство у сфері страхування до 
визнаних міжнародних стандар-
тів щодо регулювання і нагляду 
у сфері фінансових послуг. Так, в 
Україні повинні бути впроваджені 
відповідні положення Директиви 
№2009/138/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 25.11.2009 

про початок і ведення діяльності 
у сфері страхування та перестра-
хування (Платоспроможність ІІ). 
Зазначена Директива встанов-
лює абсолютно інший підхід до 
управління платоспроможністю 
страхової компанії – відповідність 
капіталу страховика до прийнятих 
ризиків, що має на меті підвищен-
ня конкурентоспроможності та 
фінансової безпеки страховиків. 
Директива націлена на надання 
дещо більшої свободи у формуван-
ні ефективного ризик-менеджмен-
ту страхової організації, оскільки 
платоспроможність контролюва-
тиметься на основі методики, яка 
буде розроблена безпосередньо 
страховиком і оцінюватиметься 
регулятором. 

Намір Комісії підвищити вимо-
ги до якості та допустимості акти-
вів страхових організацій є кроком 
задля забезпечення стійкості стра-
хового ринку та захисту інтересів 
споживачів страхових послуг. Фа-
хівцями у сфері ринку фінансових 
послуг неодноразово зазначалось, 
що для ефективного реформуван-
ня страхового сектору, в тому чис-
лі для забезпечення стійкості та 
платоспроможності страхових 
організацій, необхідно якісно ре-
формувати банківський сектор і 
фондовий ринок, основні інсти-
тути яких беруть безпосередню 
участь у забезпеченні платоспро-
можності страхових компаній. 
До того ж, необхідно враховувати, 
що європейське законодавство, 
яке повинно бути імплементоване 
Україною відповідно до Угоди про 
асоціацію, містить якісно інший 
підхід щодо забезпечення плато-
спроможності страхових органі-
зацій, а це означає, що систему 
необхідно змінювати в цілому.

»Проектом Положення 
встановлюються вимоги 

щодо кредитного рейтингу банків 
та боргових цінних паперів, 

у яких розміщені активи


