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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 

ЯК ЧИННИК ЙОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Висвітлені основні напрями, характерні ознаки та моделі державного регулю-
вання провідних країн світу. Приведена порівняльна характеристика органі-
зації страхового нагляду в міжнародній практиці та в Україні. Запропоновані 
заходи щодо реалізації ефективної державної політики на національному 
страховому ринку.  

Страхування є однією з провідних галузей фінансової системи. Стан 

розвитку страхування поруч з розвитком банківської системи та фондового 

ринку обумовлює розвиток фінансової системи країни в цілому. Основна ідео-

логія роботи фінансових установ, у тому числі і страхових компаній – довіра. 

Паперові гроші самі по собі нічого не варті. Вони засновані на довірі громадян 

до держави. Вся фінансова система може розвиватися тільки на основі висо-

кого рівня довіри. І завдання ринку полягає не в тому, щоб переконати людину 

віддати гроші, а в тому, щоб довести, що її інтереси будуть забезпечені, 

захищені, а зобов’язання фінансових установ виконані. І саме у зв’язку з цим 

велика відповідальність покладається на державне регулювання. 

З огляду на економічну важливість страхової діяльності для забезпе-

чення стабільного рівня суспільного виробництва та підтримання належного 

рівня соціального захисту громадян, держава покликана через свої управ-

лінські ланки здійснювати регулювання страхової діяльності з метою поси-

лення впливу страхового механізму на створення економіки стійкого роз-

витку шляхом зниження рівня ризиковості перехідних умов. 

Страхова галузь в Україні протягом 2001–2005 рр. динамічно розвива-

ється і все більше впливає на економічні процеси в країні. Вітчизняний стра-

ховий ринок вступив у новий період відкритості внутрішнього та зовнішньо-

го ринку. Разом з тим, за роки незалежності не вдалося побудувати ефективну 

систему державного регулювання, прийняти довгострокову стратегію розвит-

ку ринку страхування. По суті, в Державній комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг та в інших державних органів відсутня цілеспрямована 

державна політика у сфері страхування. 

Серед науковців і практиків питаннями побудови ефективної системи 

державного регулювання займалося невелике коло фахівців страхової справи 

(С.С.Осадець, В.І.Суслов, О.Ф.Філонюк, І.М.Гордієнко, О.І.Барановський).  

Дві концепції розвитку страхового ринку, які були схвалені Урядом в 

1998 та 2001 рр., в цілому дали можливість підійти комплексно до важливих 

проблем розвитку страхування. Але такі стратегічні напрями, які там були 

прописані, як удосконалення системи державного регулювання страхової ді-

яльності, відновлення довіри до страхової галузі, кадрове забезпечення стра-

хової діяльності на сьогодні так і не втілені повною мірою в життя. 

Тому, на нашу думку, важливе значення у становленні і стратегічному 

розвитку страхового ринку України має побудова ефективної системи дер-
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жавного регулювання, оскільки вона суттєвим чином впливає на абсолютний 

рівень ризику в суспільстві.  

Світовий досвід засвідчує, що вплив держави на учасників страхових 

відносин здійснюється у прямих і непрямих напрямах. До прямого (адміні-

стративного) регулювання страхування відносять страхове законодавство, 

пряму участь держави в установленні страхової системи захисту майнових 

інтересів; захист добросовісної конкуренції на страховому ринку, попере-

дження і припинення монополізму; діяльність органів страхового нагляду. 

При цьому, пряма участь держави в становленні страхової системи захисту 

майнових інтересів матеріалізується у наданні гарантій соціального захисту 

певних груп населення і здійсненні обов’язкового державного страхування за 

рахунок бюджетних коштів; визначенні основ і порядку участі держави в 

страхуванні некомерційних ризиків для захисту вітчизняних і іноземних 

інвестицій та експортних кредитів; наданні додаткових гарантій страховикам, 

що інвестують кошти в спеціальні неринкові державні цінні папери з гаран-

тованим доходом; створенні цільових резервів, що компенсують неспромож-

ність окремих страхових організацій при виконанні ними зобов’язань по до-

говорах довгострокового страхування життя і пенсійного страхування. 

Непряме ж регулювання включає низку економічних важелів (подат-

кових, грошово-кредитних тощо).  

Характерними ознаками механізму державного регулювання є його 

складність, багатоаспектність, а також трансформаційність згідно з рівнем 

соціально-економічного розвитку в тій чи іншій країні.  

Питання державного регулювання розвитку ринку страхових послуг, на 

нашу думку, необхідно розглядати в трьох аспектах: по-перше, прийняття 

державою базових законів та нормативно-правових актів, що об’єднуються в 

поняття "страхове законодавство"; по-друге, здійснення спеціального нагляду 

за розвитком відносин страхування відповідно до інтересів громадян України 

та загальнодержавних економічних потреб; по-третє, забезпечення ефектив-

ної стратегії розвитку ринку.  

Основу державного регулювання у сфері страхування складають [1, 

с. 47–48]: 

 визначення соціально значущих ризиків і вибір форми організації 

страхових відносин, покликаних забезпечити захист інтересів громадян за їх 

настанні; 

 формування повноцінного регульованого страхового ринку, заснова-

ного на поєднанні підприємницьких інтересів страховиків і забезпеченні їх 

фінансової стійкості й платоспроможності для безперебійного здійснення 

страхових виплат за укладеними договорами страхування; 

 визначення повноважень і функцій державного органу страхового 

нагляду і надання йому системи владних повноважень для забезпечення до-

тримання страхового законодавства всіма суб’єктами страхового ринку; 

 формування системи антимонопольного регулювання з метою захисту 

конкуренції на страховому ринку і недопущення використання монопольного 

положення його окремих суб’єктів для отримання необґрунтованих комерцій-

них переваг; 

 установлення податкових стимулів до розвитку страхових відносин у 

пріоритетних для економічної і соціальної стабільності видах страхування.  
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Необхідність прийняття гарантій у суспільстві для захисту майнових 

інтересів постраждалих громадян є спонукальним мотивом для втручання 

держави в організацію страхових відносин шляхом встановлення обов’яз-

ковості того чи іншого виду страхування. У свою чергу страхування у руках 

розвиненої держави може відігравати роль важливої складової її запрогра-

мованого втручання в соціально-економічний розвиток країни, навіть у будів-

ництво й розвиток сімейних відносин, що є досить правомірним для України, 

враховуючи вкрай несприятливі перспективи демографічної обстановки й 

посилення загрози масових захворювань серед населення.  

Існуючі моделі державного регулювання страхової діяльності певною 

мірою універсальні і водночас значно різняться в національних економічних 

системах. При цьому універсальність таких моделей полягає [2]:  

у формуванні галузевого страхового законодавства; 

у виокремленні спеціальної регулюючої структури – органів страхового 

нагляду; 

у встановленні правил і критеріїв допуску до ведення страхових операцій; 

у здійсненні контролю за поточною діяльністю страхових компаній і 

посередників; 

у наявності податкового регулювання. 

Специфіка ж і оригінальність моделей регулювання страхової діяль-

ності може проявлятися в різних аспектах: особливостях страхового і загаль-

ного законодавства; статусі і структурі органів страхового нагляду; проце-

дурних питаннях допуску до страхової діяльності; методах і формах регулю-

вання страхової діяльності; ступені популярності й активності використання 

окремих інструментів регулювання.  

Світова практика пропонує два принципових підходи до державного 

регулювання страхового ринку, кожний з яких реалізується в рамках певної 

системи права – "континентальної" і "англо-американської". 

Система "континентального" права ("романо-германська" чи "кодифі-

кована", що існує в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Японії та інших 

країнах) базується на суворій законодавчій регламентації (закони, кодекси) 

діяльності суб’єктів ринку. Ця система передбачає жорстке регулювання 

страхової справи (континентальна модель), що полягає в детальній регламен-

тації всіх сторін діяльності страховиків (до затвердження органами страхнаг-

ляду тарифів чи встановлення "тарифного коридору", затвердження типових 

форм договорів страхування, перевірки виконання бізнес-планів) і система-

тичному контролі за дотриманням законодавства під час здійснення страхо-

вих операцій (нагляд за поточними операціями, регулярні перевірки стра-

хових компаній).  

Серед західноєвропейських країн найбільш розвинене державне регу-

лювання у Франції, де найважливішою формою його прояву є планування, а 

страхування регулюється Страховим кодексом. Державне регулювання у 

Франції здійснюють за допомогою цін, податкової системи, кредиту, конт-

ролю за оплатою праці, прискореної амортизації і інших регуляторів. 

Натомість основною ознакою "англо-американської" системи права є 

те, що в ній закон не є єдиним переважним джерелом права, а поряд із ним 

важливу роль відіграє судовий прецедент. При цьому більшість сторін госпо-

дарського життя залишається не кодифікованим. Законодавство ж визначає 

лише найбільш загальні умови, правові рамки економічної діяльності, без 
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детальної регламентації. У таких умовах формується ліберальна модель регу-

лювання страхування, в якій відсутня жорстка регламентація страхових 

операцій, затвердження страхових тарифів, а акцент робиться на контроль 

фінансового стану страхових компаній на основі аналізу їх звітності.  

За законами США правильно оформлені страхові накопичення й 

виплати абсолютно недоступні домаганням кредиторів, що робить страховий 

контракт найбільш ефективним, простим і одночасно економічним з усіх 

існуючих легальних шляхів захисту капіталу. При цьому, на відміну від біль-

шості широко відомих схем, власник контракту має необмежений доступ до 

своїх накопичень у будь-який час. Страхова конфіденційність не лише значно 

перевершує банківську, на відміну від банківського чи іншого контракту, 

страхова компанія не в змозі розірвати чи навіть змінити страховий контракт 

без вашої згоди.  

А відтак, у світі існують різні системи страхового нагляду. Так, наприк-

лад, німецька модель передбачає зосередження регулюючих функцій у феде-

ральному центрі. Територіальним органам у федеральних землях відводиться 

лише частина контрольних функцій, переважно у сфері поточного нагляду. 

Американська, навпаки, повністю віддає регулюючі функції на рівень штатів, 

а в Канаді віддали перевагу рівномірному розподілу функцій між федераль-

ним центром і провінціями (так звана "дуалістична модель") [3].  

У міжнародній практиці функції страхового нагляду в різних країнах 

виконують різні органи державної виконавчої влади, якими можуть висту-

пати самостійний спеціалізований орган виконавчої влади, міністерства фі-

нансів, внутрішніх справ чи центральний банк. Так, наприклад, держрегулю-

вання страхового ринку в США здійснюють департаменти і бюро з нагляду за 

страховою діяльністю, створені при урядах штатів. На федеральному рівні 

величезну роль в координації процесу регулювання страхового ринку відіграє 

Національна асоціація представників із питань страхування (NAIC), яка серед 

іншого корегує вимоги до страховиків стосовно стану резервів і управління 

активами.  

Різною є й акцентація функціонування наглядових моделей. Так, 

наприклад, у британській моделі регулювання акцент робиться на фінансові 

результати, а не на систему тарифів. В Японії ж зберігається найбільш жорст-

кий у світовій практиці контроль за страховими тарифами зі страхування 

іншого, ніж страхування життя, діє найскладніший порядок отримання ліцен-

зії, підтримується режим жорсткого протекціонізму стосовно вітчизняних 

компаній. Японські страхові компанії слабо представлені в міжнародних об’-

єднаннях учасників страхового ринку.  

Існують і країни з досить своєрідними системами державного регулю-

вання страхового ринку (наприклад, скандинавська система, що віддає пріо-

ритет державному соціальному страхуванню і стимулює розвиток взаємного 

страхування в рамках так званої "шведської моделі" макроекономічного 

регулювання, чи система регулювання в Голландії, що вважається найлібе-

ральнішою в Західній Європі).  

Практика державного регулювання страхового ринку, що склалася в 

Росії, відома під назвою моделі "легкого входу" [див. 2], коли формальні 

вимоги до компаній, що починають свою діяльність, є невисокими. "Легкий 

вхід" призводить до того, що на ринок страхових послуг проникають дрібні 

компанії, що не мають достатнього фінансового та професійного потенціалу.  
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На європейському рівні міждержавна система регулювання страхуван-

ня поєднує саморегулювання і державне регулювання. Державне регулю-

вання страхування на рівні ЄС базується на прийнятті і виконанні Директив, 

що видаються окремо по страхуванню життя та інших видах страхування. 

Проте уніфікація вимог у директивах ЄС зовсім не означає відмови від націо-

нальних систем регулювання страхового ринку. Навпаки, за національними 

органами страхового нагляду залишено виключне право нагляду за вітчизня-

ними та іноземними страховиками, що оперують у країні, контролю їх фінан-

сового стану тощо. Крім того, директиви ЄС – це інструмент прямого регу-

лювання, а непряме (економічне) регулювання повністю здійснюється на рів-

ні національних систем.  

Водночас слід зазначити, що загальним правилом для країн ЄС є 

визнання страхових премій суспільно необхідними витратами і включення їх 

до складу витрат страхувальників-юридичних осіб у повному обсязі. 

Виділяють такі основні завдання органів страхового нагляду [див. 1, 

с. 44–45]: ліцензування страхової діяльності; реєстрація і ліцензування діяль-

ності страхових посередників; контроль за формуванням й інвестуванням 

коштів страхових резервів; наявністю маржі (резерву) платоспроможності; 

дотриманням умов обов’язкових видів страхування, якщо це передбачено 

чинним законодавством (за дотриманням умов страхування і розмірами стра-

хових тарифів). 

При цьому розвиток міжнародної торгівлі страховими послугами вима-

гає уніфікації методів державного регулювання страхової діяльності в різних 

країнах. Досягненню цієї мети багато в чому сприятиме розпочата Міжнарод-

ною асоціацією органів страхового нагляду розробка міжнародних стандартів 

регулювання торгівлі страховими послугами.  

Поряд із цим всебічна глобалізація світового страхового господарства, 

розширення транскордонної торгівлі страховими і перестраховими послуга-

ми, включення страхових послуг до переліку видів послуг, міжнародну тор-

гівлю якими регулюють норми і правила Світової організації торгівлі (СОТ), 

доповнюють завдання державного регулювання національного страхового 

ринку питаннями, пов’язаними з формулюванням умов діяльності іноземних 

страховиків, перестраховиків, страхових посередників та інших господарю-

ючих суб’єктів, що надають афільовані до страхування послуги, на націо-

нальній території. При цьому слід наголосити, що повністю відкритих стра-

хових ринків у світі не існує. В усіх країнах установлюються стандартні 

вимоги страхового нагляду за іноземними операторами і структурами за їх 

участю (ліцензування, вимога реєстрації як національної юридичної особи 

тощо). Скажімо, в Японії іноземні страхові компанії проходять процедуру 

реєстрації й отримання ліцензії. 

Згідно із розділом Генеральної угоди по торгівлі послугами (ГАТС) 

"Розуміння зобов’язань по фінансових послугах" кожна країна-учасник має 

перелічити всі існуючі монопольні права, що належать до фінансових послуг, 

і повинна докласти всіх зусиль, щоб їх скасувати чи зменшити сферу їх 

впливу.  

У рамках ГАТС країнам-кандидатам на вступ до СОТ надається 

можливість визначити перехідний період, протягом якого буде відбуватися 

процес лібералізації окремих секторів. Єдиного підходу до проведення пере-

говорного процесу і визначення перехідного періоду у рамках ГАТС не існує, 
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і тому перелік зобов’язань країн-членів СОТ суттєво відрізняється. Зобов’я-

зання країн Східної Європи і Африки, наприклад, є більш ліберальними, ніж 

країн Латинської Америки і Азії. Проте лише Бахрейн, Гамбія, Гана і Соло-

монові острови обрали з самого початку політику повної лібералізації сто-

совно трьох способів надання послуг з прямого страхування
1
.  

Обов’язки країн-учасниць СОТ стосовно квоти іноземного капіталу 

суттєво різняться [4, с. 10]. Наприклад, Гана обмежує присутність іноземного 

капіталу до 60% в усьому страховому секторі, зазначаючи у переліку особ-

ливих зобов’язань, що принаймні 40% капіталу чи інших прав власності у 

страховому бізнесі повинно належати жителю Гани. У Малайзії іноземна 

участь в акціонерному капіталі страхових організацій не повинна перевищу-

вати 51%. Філіппіни при вступі до СОТ обмежили іноземну участь до 40% в 

акціонерних страхових компаніях, проте через 4 роки пом’якшили ці обме-

ження, дозволивши іноземну участь до 51% голосуючих акцій страхових 

компаній. Пакистан обмежує іноземну присутність виключно у сфері страху-

вання життя, дозволяючи 51% іноземного капіталу в статутному капіталі 

компаній по страхуванню життя. Проте країни Східної Європи не накладають 

аналогічних обмежень. Вже у 2000 р. частка компаній за участю іноземного 

капіталу 50% і більше склала понад 80% в Естонії і Литві, що трохи нижче, 

ніж в Угорщині. Країни Східної Європи не намагаються обмежити приплив 

іноземного капіталу, а ставлять собі за мету досягнення високої якості стра-

хових послуг і забезпечення платоспроможності компаній, що сприятливо 

позначається на споживачах. 

Перехідний період може визначатися і для лібералізації ринку обов’яз-

кового страхування. Так, наприклад, Чехія при вступі до СОТ оговорила, що 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, обо-

в’язкове страхування повітряного транспорту, обов’язкове страхування від 

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань повинно 

здійснюватися чеською страховою організацією. Проте через чотири роки 

монопольні права були скорочені, і лише обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів залишилося за національ-

ними страховиками з подальшим наміром його скасувати.  

В цілому, в країнах Східної Європи обов’язкове страхування здійсню-

ється на конкурентній основі.  

Допуск філій іноземних страхових компаній є одним із важливих пи-

тань переговорного процесу. Ряд країн-членів СОТ накладає обмеження на 

організаційно-правову форму, в якій можуть функціонувати іноземні страхові 

організації. Наприклад, Словенія заборонила не лише відкриття філій, але й 

участь іноземних страховиків у процесі приватизації державних страхових 

компаній. Багато країн оговорили перехідний період і зробили відкриття 

філій залежним від певного дня чи події. Угорщина визначила, що філії 

іноземних страхових компаній будуть допущені на ринок страхових послуг 

лише після прийняття відповідного законодавства, що регулює їх діяльність. 

                                                           
1 Спосіб 1 належить до транскордонної поставки, коли, наприклад, страховий поліс придба-

вається у страхової компанії, що знаходиться за кордоном. Спосіб 2 – споживання за кордоном 

– визначає споживання послуг під час зарубіжних поїздок. Спосіб 3 визначається ГАТС як 

"поставка послуг постачальником послуг однієї країни за допомогою комерційної присутності 

на території іншої країни". Спосіб 4 належить до поставки послуг за допомогою пересування 

фізичних осіб, які є постачальниками послуг однієї країни на території іншої країни.  
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У Китаї філії іноземних страхових компаній відразу були дозволені в кількох 

містах, а потім і по всій країні. Польща, приєднавшись до СОТ ще в 1995 р., 

почала видавати ліцензії філіям іноземних страхових компаній лише з січня 

1999 року. До кінця 2003 р. в Польщі було зареєстровано лише 4 філії 

іноземних страхових компаній. У Латвії філії були дозволені з 31 грудня 

2002 р., незважаючи на те, що вона стала членом СОТ ще в лютому 1999 ро-

ку. Багато країн, наприклад, Болгарія, дозволяють відкриття філій за умови 

ліцензування органами з нагляду за страховою діяльністю.  

Водночас, страхування життя в усьому світі є невід’ємною частиною 

персонального інвестиційного портфелю, ринкова частка якого постійно 

зростає. Міжнародний досвід свідчить, що іноземні страховики значно сприя-

ли як швидкому розвитку ринку страхування життя в багатьох країнах, тим 

самим допомагаючи населенню самому потурбуватися про мінімізацію мож-

ливих ризиків у майбутньому, так і суттєвому підвищенню якості надання 

обов’язкових видів страхування. 

Окрім того, у світі практично повсюдно діє правило, згідно з яким 

частина активів, що покривають виплати, гарантовані страховою компанією 

держателям полісів, інвестується в найбільш надійні інструменти (наприклад, 

державні цінні папери), а вільні активи – в більш дохідні, але й більш ризи-

ковані цінні папери (акції, закордонні вкладення). Виділяється також група 

активів, що забезпечує негарантовані зобов’язання страховиків (наприклад, за 

договорами страхування життя з перемінним доходом чи договорами, диві-

денди по яких прив’язані до дохідності інвестиційних паїв – unit trusts) [5]. 

Норматив диверсифікації встановлює максимальний ліміт для одного 

інвестпроекту – приблизно у діапазоні від 5 до 15% сукупних резервів. Що 

стосується географічного розподілу й квотування, то в різних країнах вико-

ристовуються різні моделі, проте за одного загального правила – резерви 

розміщуються переважно за місцем находження ризику і в тій самій валюті, в 

якій страховик несе свої зобов’язання.  

При цьому слід звернути увагу, що регулювання "національності" 

інвестицій стосується (скажімо, в країнах ЄС) лише технічних резервів, тобто 

фондів, що слугують гарантованим забезпеченням страховика відносно до 

страхувальника чи застрахованого, а не вільних активів. Резерви можуть на 

якийсь час розміщуватися за кордоном, але виплати до часу закінчення дії 

страхових договорів будуть так чи інакше здійснюватися в Україні, природ-

но, за рахунок закордонних авуарів.  

Лібералізація сектора страхових послуг призводить до підвищення 

ефективності його роботи. Наприклад, Китай на початковому етапі процесу 

лібералізації активно запрошував іноземні страхові компанії для надання 

технічної допомоги вітчизняним страховикам у вигляді проведення симпо-

зіумів з питань страхової діяльності і підтримки просвіти населення в пи-

таннях страхування.  

Серед проблем страхового нагляду фахівці виділяють нестабільність 

страхового законодавства, пошук оптимального співвідношення пруденцій-

ного (контроль за дотриманням страховиками законодавства, регулювання 

фінансової стійкості, розроблення й контроль за виконанням вимог до обліку 

та звітності) й інтегрованого (паралельне регулювання і страховиків, і фі-

нансово-банківських інститутів) регулювання.  
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По-різному у світі регулюється діяльність перестраховиків. Так, на-

приклад, у Німеччині [6] перестраховикам не потрібно одержувати дозвіл на 

здійснення своєї діяльності. Проте при цьому здійснюється опосередкований 

нагляд за перестраховою діяльністю, тобто регулятор слідкує за тим, щоб 

первинний страховик самостійно перевіряв, чи перестраховик має відповід-

ний досвід роботи, отримує страхові премії і сам несе відповідальність чи діє 

як перестраховий брокер, передаючи всі страхові премії іншому перестра-

ховику; є фінансово стабільним; перебуває в країні, законодавство якої не 

забороняє переказ грошей за страховими вимогами. Регулятор завжди має 

можливість перевірити, чи обрав страховик надійного перестраховика, за 

допомогою запиту інформації, аналізу внутрішньої звітності та перевірок на 

місцях. У разі, якщо регулятор виявить, що існує загроза правам перестра-

хувальників, він може вимагати від первинного страховика розірвати договір 

перестрахування. Прямий же (безпосередній) нагляд за перестраховиком 

передбачає реєстрацію та постійний нагляд.  

Згідно з російським законодавством перестрахова діяльність є об’єктом 

повного прямого нагляду. На відміну від Німеччини, російській компанії для 

впровадження перестрахування замало реєстрації, їм слід отримати ліцензію.  

Виділяються такі основні системи контролю за фінансовою стійкістю 

перестрахування [7, с. 168]: 1) "англійська" система (контроль за фінансовою 

стійкістю перестраховика забезпечується за тими ж показниками, що й у 

компанії прямого страхування); 2) "німецька" система (контроль за фінансо-

вою стійкістю перестраховика не здійснюється. Він зосереджений на забезпе-

ченні платоспроможності прямого страховика. Також відбувається контроль 

за умовами перестрахування, відповідно до своїх повноважень страховий 

нагляд має право зажадати зміни страховика); 3) "французька" система 

(фінансовий контроль зосереджений винятково на забезпеченні платоспро-

можності страховика прямого страхування).  

У країнах з розвиненим страховим ринком використовуються різні 

підходи до оцінки платоспроможності: у США – на базі концепції ризикового 

капіталу, в ЄС – на визначенні маржі платоспроможності і ризикового 

капіталу [8, с. 15]. Регулювання неспроможності також має свої особливості, 

зумовлені історією правових і економічних відносин. Законодавство Великої 

Британії і Німеччини більшою мірою захищає кредиторів, а США і Франції – 

боржників.  

В Україні більш розвиненим є державне регулювання допуску стра-

хових компаній на ринок і недостатньо – на порогових стадіях фінансового 

стану страховиків, особливо в стадії їх фінансової нестійкості, неспромож-

ності й банкрутства.  

В усіх законодавствах, включаючи українське, для судочинства вико-

ристовуються ідентичні показники, що базуються на критерії неспромож-

ності виконувати поточні зобов’язання (в американському законодавстві 

ставляться вимоги до кількості кредиторів – критерій скупчення кредиторів). 

Зазвичай виділяють три концепції розвитку законодавства про неспромож-

ність [9, с. 203]: створення механізму розподілу максимізованих активів 

боржників (концепція Манфреда Бальца); ефективний розподіл активів і за-

хист кредитного обігу (англійська система); ефективний розподіл і виконання 

макроекономічних функцій (американська, французька, російська системи). 
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Сьогодні внаслідок процесів міждержавної інтеграції, інтернаціоналіза-

ції, глобалізації економіки відбувається поступове розмивання ідентифікацій-

них меж між різними національними моделями державного регулювання 

страхової діяльності [див. 2]. Ці процеси більшою мірою зумовлені необхід-

ністю вироблення єдиних підходів до регулювання діяльності страхових 

компаній, що мають розгалужену міжнародну мережу. Інтернаціоналізація 

регулювання пояснюється необхідністю певною мірою формалізувати тен-

денції, що склалися на страхових ринках.  

Значущість державного регулювання вітчизняного страхового ринку 

зумовлена тим, що його розбудова, включаючи створення якісно нових фі-

нансових основ страхування й розроблення правових основ регулювання 

якісно нових фінансових відносин у сфері страхування відбувається в умовах 

глобалізації світового страхового господарства.  

Слід зазначити, що система впливу на страховий ринок з боку держави 

в Україні досі остаточно не сформована. Це значною мірою зумовлено не 

лише внутрішніми чинниками розвитку страхового ринку як такого, але й є 

прямим наслідком макроекономічних процесів у перехідній економіці нашої 

держави. 

Вивчення історії організації страхової справи в Україні і за кордоном 

свідчить, що державна підтримка страхування незрівнянно ефективніша, ніж 

фінансова допомога, що надається у несприятливі роки у вигляді кредитів, 

субсидій, заліків, списань, відстрочок і прямих грошових компенсацій. Нау-

ково обґрунтована і ефективна організація страхового бізнесу певною мірою 

сприяє стійкому розвитку підприємницьких структур.  

Сьогодні перед Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг стоїть завдання поліпшення контролю страховиків, починаючи зі збо-

ру, аналізу, узагальнення й розкриття звітності (включаючи вдосконалення 

інформаційних каналів); удосконалення методології аналізу і закінчуючи 

формуванням оптимального механізму оперативних перевірок страховиків і 

ефективної системи реагування на синдроми їх неплатоспроможності.  

З огляду на монополізм сфери страхування в Україні до 90-х рр. мину-

лого сторіччя необхідність в окремому органі контролю була відсутньою. 

Перехід страхової справи в Україні на ринкові відносини, виникнення різних 

форм страхових товариств і організацій зумовили введення спеціалізованого 

страхового нагляду. 

Органи ж нагляду за страховим ринком, що з’являлися з того часу, 

заклали методологічну базу діяльності страховиків для превентивного конт-

ролю – ліцензування. Проте превентивний контроль, незважаючи на фор-

мальну відповідність більшості вимог про ліцензування, практично не впли-

вав на ситуацію, що склалася – в Укрстрахнагляду не було ні законодавчих 

прав, ні дієвих інструментів регулювання як при створенні компанії, так і при 

її ліквідації. Розвивалася і друга функція – поточний контроль. Проте цей 

процес супроводжувався значними складнощами з огляду на кількість стра-

ховиків і чисельність апарату наглядових органів.  

Позбавлення самостійності Укрстрахнагляду і передача його функцій 

до Міністерства фінансів не сприяли вдосконаленню поточного контролю за 

діяльністю вітчизняних страховиків. Водночас майже нанівець зійшла мето-

дична робота нового наглядового органу, відчувався й брак оперативної 

інформації про його діяльність, що ускладнювало зовнішню оцінку ефектив-
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ності превентивного контролю. Окрім того, в таких умовах не дотримувалася 

вимога "Головних принципів страхового регулювання і нагляду" Міжна-

родної асоціації страхових наглядів стосовно недопущення втручання у 

діяльність наглядових органів (інакше ефективність нагляду значно знижу-

ється) з боку вищих за рангом відомств.  

Неповною мірою виконувалася і вимога щодо забезпечення транспа-

рентності і передбачуваності діяльності наглядових органів, що спричиняло 

ініціативи багатьох учасників вітчизняного страхового ринку ініціювати і 

підтримувати прямі персональні контакти з чиновниками наглядового депар-

таменту Мінфіну. Це у свою чергу порушувало принцип, згідно з яким по-

будова ефективного, справедливого, надійного і стабільного страхового рин-

ку в інтересах страхувальника можлива, лише якщо всі учасники ринку 

отримують необхідну інформацію. 

І досі на вітчизняному страховому ринку відчувається низька ефектив-

ність міжвідомчої координації. 

На нашу думку, першочерговими завданнями нового регулятора стра-

хового ринку мають стати:  

 розроблення і реалізація стратегії розвитку страхового бізнесу; 

 встановлення єдиних вимог до стандартів надання страхових послуг; 

 гармонізація страхового законодавства з європейськими стандартами; 

 приведення статистичної і бухгалтерської звітності у відповідність з 

міжнародними стандартами; 

 вирішення методологічних питань, у тому числі відпрацювання кри-

теріїв і процедур оцінки страхових компаній, проведення їх постійного мо-

ніторингу; 

 посилення вимог до капіталізації з метою підвищення платоспромож-

ності страхових компаній, ліквідності їх активів, а також довіри до них з боку 

потенційних страхувальників; 

 розроблення й прийняття нормативних актів з перестрахування, ре-

зервів, посередників тощо.  

Відповідність сучасної вітчизняної системи страхового нагляду прин-

ципам його організації в міжнародній практиці проілюстрована в таблиці. 

Таблиця 

Організація страхового нагляду в міжнародній практиці і в Україні 

Міжнародна практика* Україна** 

Фінансування діяльності нагляду здій-

снюється за рахунок відрахувань від 

страхової премії, що збирається страхо-

виками за всіма чи певними видами 

страхування 

Фінансування за рахунок коштів 

Державного бюджету України 

Рівень оплати праці співробітників  

нагляду не нижчий, ніж середній, що 

склався в галузі 

Рівень оплати праці співробітників  

нагляду нижчий, ніж середній, що 

склався в галузі 

Орган нагляду організовано переважно 

як самостійний орган державного 

управління 

Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг України (далі – Комі-

сія) є центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом  
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Продовження таблиці 
Міжнародна практика* Україна** 

Нагляд наділено функціями здійснення 

перевірок діяльності страхових 

організацій "на місці" і здійснює їх як у 

міру потреби, так і в плановому порядку 

Комісія проводить самостійно чи разом з 

іншими уповноваженими органами виїзні 

та безвиїзні перевірки діяльності 

страховиків як у міру потреби, так і в 

плановому порядку 

Нагляд має право застосовувати до 

страховиків санкції у вигляді штрафів за 

виявлені правопорушення, у тому числі 

за несвоєчасно надану чи недостовірну 

звітність, недотримання нормативних 

вимог 

Комісія має право накладати штрафи 

відповідно до закону 

Функція нагляду, як правило, 

відокремлена від функції підготовки і 

прийняття нормативних документів, а 

також пропозицій з прийняття нових 

законів чи зміні чинних 

Поряд із функцією нагляду Комісія 

узагальнює практику застосування 

законодавства України з питань 

страхування, розробляє і вносить 

пропозиції щодо його удосконалення; 

встановлює критерії та нормативи щодо 

ліквідності, капіталу та 

платоспроможності, прибутковості, 

якості активів та ризиковості операцій, 

якості систем управління та 

управлінського персоналу, додержання 

правил надання страхових послуг;  

визначає у передбачених законом 

випадках порядок створення, 

формування і використання резервних та 

інших фондів  

Функції ліцензування, а також 

відкликання ліцензії звичайно 

виконуються вищим органом (Франція, 

Німеччина – мінфіном, при якому, але не 

в структурі якого діє страхнагляд) чи 

дорадчим органом при страхнагляді 

(Португалія)  

Комісія здійснює в установленому 

порядку ліцензування діяльності 

страховиків, затверджує ліцензійні умови 

провадження діяльності з надання 

страхових послуг і порядок контролю за 

їх додержанням 

* Теория и практика страхования: Учебное пособие. – М.: Анкил, 2003. – С. 211–212. 

** Оцінка автора. 

 
Державне регулювання страхової діяльності має здійснюватися шляхом 

реалізації як політики обмежень, так і політики стимулювання (рисунок). 

На сучасному етапі державна політика стосовно вітчизняного страхо-

вого ринку має бути комплексною і реалізовуватися на основі не стільки 

тактичних, скільки стратегічних цілей. Водночас багато аспектів державного 

регулювання ринку страхових послуг у теоретичному і методологічному пла-

нах досліджені недостатньо. 

Єдині принципи державного страхового нагляду слід розповсюдити на 

всю систему суб’єктів, діяльність яких пов’язана із здійсненням різних форм 

страхового захисту майнових інтересів громадян, підприємств, організацій і 

держави, на страхові компанії, інших професійних учасників страхового рин-

ку, страхових посередників, товариства взаємного страхування, страхових ак-
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туаріїв тощо. На всіх учасників даного ринку, що здійснюють комерційне, 

обов’язкове медичне, недержавне пенсійне страхування. 

Рисунок. Напрями державного регулювання страхової діяльності 

 

Причому контроль з боку страхового нагляду має носити всеохоплю-

ючий, постійний і послідовний характер, починаючи з реєстрації особи як 

професійного учасника страхування і закінчуючи припиненням його діяль-

ності. До сфери контролю повинні також входити плани розвитку страхового 

бізнесу, аналіз фінансового стану засновників, акціонерів, учасників, афільо-

ваних осіб, їх часток у статутному капіталі страхової компанії, реорганізація і 

ліквідація страховиків, жорсткий контроль за платоспроможністю і фінансо-

вою стійкістю. Страховий нагляд не має зводитися лише до застосування 

адміністративних і фінансових санкцій до професійних учасників ринку при 

порушенні ними законодавства про страхування, невиконанні вимог, що 

ставляться в порядку страхового нагляду. Він має бути спрямований також на 

вжиття заходів з попередження порушень законодавства про страхування, 

усунення порушень, виявлення неблагополучних у фінансовому відношенні 

страховиків, створення механізмів, спрямованих на попередження 

невиконання ними своїх зобов’язань, запобігання неспроможності, банкрут-

ству страхових компаній. 

З метою підвищення ефективності нагляду можливе використання 

прийнятої в ряді країн (США, Німеччина) системи "раннього попередження" 

фінансових проблем у страхових організаціях, заснованих на застосуванні 

індексів співвідношень між темпами зростання надходжень страхових пре-

мій, зростання капіталу і вільних активів страховика, коефіцієнтом витрат на 

ведення страхової справи, страховими виплатами, страховими резервами 

тощо [див. 1, с. 209]. Обраний перелік таких індексів дозволяє шляхом 

нескладного і швидкого аналізу виявити страховиків, що наближаються до 

критичних, з точки зору забезпечення фінансової стійкості, рівнів і вживати 

до них оперативні заходи впливу.  

Політика обмежень 

- встановлення правил ліцензування; 

- визначення мінімального розміру 

статутного капіталу; 

- встановлення правил розміщення 

страхових резервів; 

- визначення обґрунтованих тарифів 

для обов’язкового страхування; 

- контроль уповноваженими 

державними органами за дотриман-

ням учасниками страхового ринку 

нормативно-правових актів; 

- накладання санкцій на учасників 

страхового ринку, що не виконують 

установлені вимоги. 

 

Політика стимулювання 

- підвищення рівня оплати 

праці та пенсійного забезпечення; 

- сприяння зміцнення корпоративних 

фінансів;  

- запровадження стимулюючого 

оподаткування страхових компаній; 

- встановлення пільгового кредиту-

вання страхових компаній; 

- створення інвестиційно сприятли-

вого клімату для страхових компаній 

для фінансування пріоритетних 

галузей економіки держави. 

Державне регулювання страхової діяльності 
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Водночас у сфері державного регулювання страхового ринку належне 

місце має бути відведене й дотриманню за відповідних умов чіткої процедури 

банкрутства страховиків. У світі найбільш відомим є європейський підхід. 

Так, в ЄС нормативно-правова база у сфері ліквідації страхових компаній 

розроблялася у вигляді певних рекомендацій. Рекомендації ставили за мету 

створити правила, за якими заходи з реорганізації, що вживаються компе-

тентними органами країн-членів ЄС, були б спрямовані передусім на збере-

ження чи відновлення платоспроможності страхової компанії, на можливість 

уникнення банкрутства. Директиви не ставлять за мету уніфікувати законо-

давство країн ЄС, а забезпечити двостороннє визнання країнами заходів з 

реорганізації і ліквідації стосовно страхових компаній, а також необхідності 

співробітництва у цій сфері.  

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що в різних краї-

нах світу існують різні моделі державного регулювання. Але, незважаючи на 

різні підходи в міжнародній практиці страхового нагляду, ефективність робо-

ти регуляторів розвинутих країн світу є беззаперечною. Вона досягається 

шляхом стабільності страхового законодавства, суворої законодавчої регламен-

тації діяльності суб’єктів ринку, встановленні оптимального співвідношення 

пруденційного та інтегрованого регулювання, розробки та впровадження 

систем раннього попередження фінансових проблем у страховиків тощо.  

Всі ці підходи, системи та моделі регулювання є досить актуальними і 

для страхового ринку, системи державного нагляду в Україні. І від того, на-

скільки успішно ми зможемо перейняти європейський досвід у цій сфері, 

буде залежати розвиток страхування в нашій державі в найближчі роки. 
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