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Отже, аналіз основних показників розвитку ринку страхових послуг 

демонструє його малорозвиненість, неготовність адекватно пристосовуватись 

та міжнародних умов та адекватно реагувати на виклики глобалізації. Ситуація 

вимагає стимулювання розвитку збоку держави, а також його реформування, 

зокрема в напряму введення нових обов’язкових видів страхування – що стане 

поштовхом для розвитку ринку. Світові  тенденції ілюструють поглиблення 

глобалізації, а кореляція між станами фінансових ринків стає все більш 

помітною. Тому, для того, щоб вітчизняний ринок страхових послуг розвивався 

відповідним чином – необхідно стратегічно підходити до його розвитку, 

підтримувати світові стандарти. 
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ЗМІНИ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВ  В 

УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО РИНКУ ЄС 

Забезпечення стійкості страхового ринку і захист інтересів споживачів є 

терміновим завданням регулятивного органу будь-якої країни. Важливим 

чинником створення безпечного та стабільного ринку страхування є 
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платоспроможність страховиків. У країнах ЄС склався послідовний підхід, який 

передбачає комплексність заходів із її забезпечення.   

Діючі вимоги до платоспроможності страхових компаній в ЄС визначені 

у Директивах Ради ЄС. Перша Директива 73/239/ЕЕС від 24.07.1973 р. 

(Solvency I) стосувалась започаткування та ведення діяльності з прямого 

страхування, іншого, ніж страхування життя. Друга  Директива 79/267/EEC від 

05.03.1979 року стосувалась започаткування та ведення діяльності з прямого 

страхування життя, яка також поклала початок уніфікації законодавчих вимог 

національних регуляторів різних країн. 

Зазначені Директиви дали змогу усунути перешкоди ведення страхової 

діяльності, що стало поштовхом для формування єдиного ринку страхування на 

території держав-членів ЄС. Проте багато держав-членів зробили висновки про 

те, що чинні загальноєвропейські вимоги є недостатньо ефективними. У 

результаті окремі країни стали проводити власні реформи страхового 

регулювання, що порушило одноманітність законодавства та стало 

перешкоджати розвитку єдиного загальноєвропейського ринку страхування 

[11]. 

Відповідно до Розпорядження КМУ  «Про деякі питання проведення 

інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом» першочерговим завданням є забезпечення 

ефективної координації процесу реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції [4], яка визначена стратегічним завданням України. 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) розроблено проект Закону 

«Про страхування» з урахуванням того, що в додатку до розділу «Фінансові 

послуги» проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у переліку актів 

законодавства ЄС, які потребують імплементації у законодавство України, 

визначена Директива 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно 

започаткування та ведення діяльності зі страхування та перестрахування 

(Solvency II) з терміном її імплементації протягом 4 та 8 років після набуття 

чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  [1] 

Головна мета Solvency II – підвищення захищеності власників страхових 

полісів в ЄС. Під час запровадження цих умов враховано поточні результати в 

галузі страхування, управління ризиками, фінансового менеджменту, 

міжнародної фінансової звітності та ін. Однією з основних цілей є оцінка 

ризиків та визначення розміру капіталу [6]. Для вивчення питань, пов'язаних з 

введенням положень Директиви необхідно встановити: цілі і завдання Solvency 

II; модель Solvency II; вимоги до управління страховиками і перестраховиками; 

роль і завдання регулятора [1].  

Мета Solvency II – це захист інтересів застрахованих; забезпечення 

платоспроможності, пов'язаної з ідентифікацією ризиків; поліпшення 

управління ризиками в страхових компаніях; введення якісних і кількісних 

складових, що визначають рівень платоспроможності; гармонізація механізмів 

розрахунку і методів дії при визначенні рівня платоспроможності страхової 

компанії [3]. Завданнями Solvency II є інтеграція страхових і перестрахувальних 
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ринків країн ЄС; підвищення рівня захисту застрахованих; поліпшення 

міжнародної конкурентності страхових та перестрахових компаній країн ЄС; 

поліпшення якості законодавчої бази. Модель Solvency II побудована на оцінці 

ризиків: операційних, ринкових, кредитних, а також до класифікації висунутих 

вимог: кількісних та якісних вимог до прозорості страховика.  

Директива ЄС включає вимоги до управління страховиками і 

перестраховиками. У систему управління входять: управління організацією, 

управління ризиками, самооцінка ризиків і фінансової безпеки, внутрішній 

контроль, внутрішній аудит, актуарна функція, аутсорсинг.  

Страхова компанія на ринку має кілька сфер впливу: клієнти, брокери, 

агенти,  акціонери,  працівники; представники зовнішнього середовища: влада, 

нагляд, рейтингові агентства і партнери. Також страховики схильні до 

ризиків [11].  

Страховий нагляд включає верифікацію страхових компаній з високим 

ризиком діяльності; підвищення рівня гармонізації інструментів і методів 

нагляду між державами; перевірку рівня платоспроможності, розрахованої 

потреби застосування стрес тестів. 

Вимоги до страховиків за Solvency II: необхідність збільшення капіталів; 

організаційні зміни; введення нових механізмів управління ризиками; введення 

нових механізмів управління фінансами; збільшення відповідальності 

керівництва компанії. 

Основна мета нових вимог до платоспроможності Solvency II [12] – 

усунення розбіжностей між системами регулювання страхової діяльності країн-

членів ЄС та впровадження більш ефективного наглядового підходу. 

Одним із головних напрямків адаптації законодавства України до 

положень Директиви Solvency II [2] є запровадження вимог до 

платоспроможності страховиків, тобто здатності страхових компаній належним 

чином виконувати прийняті на себе зобов’язання. Режим платоспроможності 

повинен враховувати не лише достатність страхових резервів для виконання 

страхових зобов’язань, але також достатність власного капіталу для 

відшкодування непередбачуваних збитків за ризиками, які не покриті 

страховими резервами.  

У теперішній час в Україні діє система вимог до платоспроможності 

страховиків відповідно до Solvency I [8]. Така система показала свою 

неспроможність відповідати тим ризикам, з якими стикаються страхові 

організації як в Україні, так і в усьому світі. По-друге, порівнюючи вимоги до 

визначення нормативної платоспроможності більшості розвинених країн, 

можна стверджувати, що вони є набагато жорсткішими порівняно з 

українськими. Тому впровадження вимог Директиви істотно вплине на деякі 

страхові організації з незначним рівнем капіталізації, а також з обмеженим 

доступом до джерел фінансових ресурсів.  

За  Директивою ЄС  Solvency II розмір статутного капіталу повинен бути 

не меншим ніж 2,2 млн. євро для страхових компаній, які займаються загальним 

страхуванням і 3,2 млн. євро – для страхових компаній, що займаються 

страхуванням життя [5]. Впровадження методики Solvency II має суттєві  
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переваги і в перспективі може значно підвищити стійкість страхових компаній. 

Особливістю нової розробленої системи є зміна підходу до оцінки 

платоспроможності, яка відповідно до  Solvency II розраховується на основі 

індивідуальних ризиків страхової компанії. У зв’язку з цим, діюча в Україні 

система регулювання платоспроможності не є тотожною [10]. 

Ймовірно, за умови впровадження пруденційних нормативів, величина 

вимог до розміру власного капіталу страховиків зросте [12]. Однак, фінансовим 

установам, які дотримуються консервативної інвестиційної політики та 

спеціалізуються на видах страхування з невисоким рівнем збитковості, буде 

потрібно резервувати капітал  меншого  розміру.  

Проект нової редакції Закону України «Про страхування» [7] враховує 

базові рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради 

від 25 листопада 2009 року «Про початок і ведення діяльності у сфері 

страхування і перестрахування, включаючи платоспроможність II». З 

прийняттям нової редакції Закону буде впроваджено новий порядок 

законодавчого регулювання страхової (перестрахової) та посередницької 

діяльності в страхуванні як резидентами, так і нерезидентами, на території 

України. 

Найбільш беззастережним ефектом введення положень Директиви 

Solvency II стане поява вимог до капіталу для покриття інвестиційних ризиків, 

що спонукатиме страховиків до перегляду інвестиційних стратегій та відмови у 

інвестування у високоризикові активи, відбудеться підвищення якості 

страхових послуг; послідовний перехід до системи пруденційного нагляду за 

страховою діяльністю. 
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МІЖНАРОДНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

Досвід розвинених країн доводить, що інститут страхування ефективно 

сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем через механізм 

страхового захисту майнових інтересів юридичних осіб та фізичних осіб. 

Страхування є важливим чинником економічної безпеки як на макро-, так і на 

мікрорівні, адже дає можливість забезпечити відшкодування збитків у разі 

настання негативних подій, визначених як срахові випадки. Крім того, страхові 

резерви є потужним інвестиційним джерелом, а страхові компанії – активними 

суб’єктами інвестиційної діяльності. В той же час страховий ринок України 

виконує свої соціально-економічні функції лише частково, а процес його 

формування не можна вважати завершеним. За оцінками експертів, покриття 

страхового поля в Україні становить 3–5%, тоді як у країнах Західної Європи – 

понад 90%. Це свідчить про наявність в Україні великих невикористаних 

резервів розвитку страхового ринку...[2, с. 31]. За  попередніми даними,  


