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Страховий ринок перебуває у процесі становлення

Непрозорість 

ринку

Концентрація 

ринку

Невиконання 

страхових 

зобов’язань

Неможливість 

захисту споживачів 

від систематичних 

порушень

Уникнення від 

оподаткування

Відсутність прозорості страхового ринку, невиконання страхових зобов'язань, низька інституційна 

спроможність  регулятора, уникнення від оподаткування, низький рівень довіри населення до 

страхування — є одними з основних проблем на страховому  ринку  України

!

Основні 

проблеми 

страхового  

ринку України

Низький рівень 

довіри населення 

до страхування 
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Фінансовий та страховий ринки потребують якісні зміні у 

регулюванні та нагляді

Національний 

банк України

Законопроект 

2413а

Регулятори 

фінансового 

ринку

Законопроект 

2456д

Установа 

фінансового 

омбудсмена

Законопроект

8055

Фінансові 

установи

Пруденційний нагляд Регулювання поведінки на ринку

Захист прав 

споживачів

фінансових 

послуг

Позасудове 

вирішення 

спорів між 

споживачами та 

фінансовими 

установами

Кодекс 

ринкової 

поведінки,

підвищення 

кваліфікації 

персоналу

Страхові 

компанії

Законопроект

Про страхування

Правозастосу-

вання у сфері 

страхування

Ризик-

орієнтований 

нагляд

Незалежний та 

спроможний 

регулятор

Ключовим елементом реформи є поступове запровадження нового регулювання для 

страхового сектору, спрямоване на 1) забезпечення більшої прозорості сектору, 2) дотримання 

учасниками ринку належних та добросовісних практик роботи, 3) підвищення захисту споживачів 

страхових послуг, 4) запровадження рівних умов діяльності та 5) розбудові конкурентного 

середовища на страховому ринку.

!
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Поетапність та поміркованість у впровадженні нових 
вимог забезпечить достатньо часу для адаптації

Перехідний період
Адаптаційний 

період 
Розвиток ринку НФУ

Створення нового 

функціоналу в НБУ та 

НКЦПФР

Оцінка ринку НФУ

Поступове 

впровадження 

комплексного плану дій 

щодо регулювання НФУ

2019 2020 2021                          …2025

Доопрацювання та 

прийняття ПЗУ 8415

Про посилення 

повноважень 

регулятора

Передача функцій 

від НКФП до НБУ та 

НКЦПФР

Білі книги щодо 

регулювання окремих 

сегментів ринку НФУ

Розробка нових 

регуляторних актів:

✓ Ліцензійні вимоги

✓ Вимоги до капіталу, 

резервів

✓ Вимоги до розкриття 

інформації 

✓ Кваліфікаційні вимоги

Розробка 

комплексного плану 

дій щодо 

регулювання НФУ

(разом з ринком та 

експертами)

ІІ рівень пенсійної  

реформи та соціальний 

захист населення

Конкурентоспроможний

та прозорий фінансовий 

ринок, поліпшений 

інвестиційний клімат

Розвиток 

інфраструктури та 

посередників

Захист прав споживачів 

фінансових послуг, 

кредиторів та інвесторів

1 рік після 

прийняття ПЗУ 2413а 
+1 рік 3 - 4 роки на 

впровадження змін
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Проект Білої книги – лише початок для обговорення 
майбутнього регулювання та точок розвитку 
небанківського фінансового ринку

• Публікація – 22 жовтня 2018

• Пряме посилання на офіційному веб-порталі НБУ: 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80189428

• Презентація ринку – 31 жовтня 2018

• Не є нормативним документом

• Це концептуальне бачення НБУ щодо основних 

принципів та підходів до нового регулювання 

небанківського фінансового ринку, а саме щодо 

сегментації ринку, ліцензування та пруденційного

нагляду, звітування, перевірок, корпоративного 

управління та захисту прав споживачів

• Відкрита для коментарів та пропозицій з боку 

учасників ринку, експертів

• Всі напрацювання та точки зору учасників будуть 

використані для розробки ефективного регулювання
5
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Бачення майбутнього регулювання страхового ринку  
– прозора сегментація ринку з урахуванням джерел 
залучення коштів та можливості поєднання фінпослуг

✓ Гармонізація регуляторних вимог відповідно до 

найкращих світових практик та директив ЄС:

✓ Поетапне  впровадження нової моделі  

регулювання  страхового сегменту

✓ Директиви Solvency II та Про страхову

дистрибуцію, інші  директиви ЄС, принципи IAIS,

стандарти IFRS

Поступове 

впровадження вимог 

законодавства ЄС

✓ додатковим видом діяльності для страховиків 

планується передбачити надання гарантій

✓ для страховиків, які здійснюють страхування життя 

– можливість надання кредитів своїм 

страхувальникам

Можливість 

поєднання 

фінансових послуг

Регулювання у страховому секторі буде 

здійснюватися з урахуванням стандартів ЄС за 

сегментами:

✓ Страхові компанії 

✓ Страхові посередники

Чітка 

сегментація ринку
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Бачення нового регулювання страхового ринку: 
гнучкий підхід до ліцензування та ризик-орієнтований 
нагляд

▪ єдина процедура для доступу на ринок

▪ сутнісний підхід до оцінки ділової репутації, 

структури власності та джерел коштів для 

започаткування бізнесу, професійної придатності

▪ перевірка наявності початкового капіталу

▪ оцінка бізнес-плану

▪ оцінка системи корпоративного управління

▪ спрощені вимоги для отримання наступних ліцензій

Гнучкий підхід до 

ліцензування 

Ризик-орієнтований 

пруденційний 

нагляд 

✓ Запровадження ризик- орієнтованого нагляду за 

страховиками 

✓ Пропорційний підхід до регулювання: можливість 

застосування спрощених вимог Solvency ІІ з 

урахуванням ризиків діяльності страховика

✓ Система обов’язкових та добровільних вимог

✓ Пропорційний підхід: повна або спрощена моделі 

корпоративного управління

✓ Перегляд ролі та функцій наглядових рад, 

внутрішнього аудиту, комплаєнсу та управління 

ризиками

Корпоративне 

управління
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Бачення нового регулювання страхового ринку: 
прозора звітність та захист прав споживачів

✓ Створення однакових правил та покращення конкуренції 

для всіх страхових посередників 

✓ Робота зі страховими компаніями з метою підвищення 

якості надання фінансових послуг, кваліфікації їх 

персоналу

✓ Надання інформаційно-консультаційних роз’яснень для 

споживачів

✓ Створення фонду гарантування страхових виплат за 

договорами страхування життя

Ринкова 

поведінка та 

захист прав 

споживачів 

✓ Перегляд підходів до подання звітності

✓ Ризик-орієнтований підхід до інспектування

✓ Єдиний підхід до застосування заходів впливу для 

страховиків та інших сегментів НФУ

Подання звітності, 

перевірки та 

правозастосу-

вання 
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Запровадження нової моделі регулювання ринку 
фінансових послуг першочергово потребує 
докорінного перегляду Закону про фінансові послуги

Конституція України

Цивільний кодекс України

ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг»

ЗУ «Про Національний 

банк»

ЗУ «Про 

Національну 

комісію з цінних 

паперів та 

фондового ринку»

Пропозиції:
1. Терміни, загальні для всіх ринків фінансових 

послуг, що узгоджені з законодавством ЄС

2. Невиключний («відкритий») перелік 

фінансових послуг

3. Уніфіковані вимоги до надавачів фінансових 

послуг

4. Уніфіковані вимоги до розкриття інформації та 

договорів з клієнтами

5. Уніфіковані вимоги до регулювання та нагляду 

за надавачами фінансових послуг

НБУ НКЦПФР

ТО ВЕ

Конституція України

Цивільний кодекс 

України

Господарський кодекс 

України

ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг»

ЗУ «Про 

Національний 

банк»

ЗУ «Про фінансові 

послуги та державне 

регулювання ринків 

фінансових послуг»

ЗУ «Про державне 

регулювання ринку 

цінних паперів в 

Україні»

Недоліки:

1. Ризик конфлікту між повноваженнями щодо 

регулювання банків та НФУ

2. Недостатні повноваження регулятора

3. Вимоги до авторизації та діяльності надавачів 

фінансових послуг не відповідають директивам ЄС

НБУ Нацкомфінпослуг НКЦПФР

AS IS
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Цільова архітектура законодавства про фінансові 
послуги зберігає секторальний підхід до правового 
регулювання діяльності фінансових установ

ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг»

Основні блоки комплексного 

законодавства (стосується всіх фінансових 

послуг та надавачів фінансових послуг)

ЗУ «Про кредитні установи»

ЗУ «Про кредитні спілки»

ЗУ «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні»

ЗУ «Про страхування»

Підзаконні НПА щодо регулювання 

діяльності фінансових компаній

Спеціальні закони (підзаконні НПА) про 

нові види фінансових послуг

Бухгалтерський облік та фінансова 

звітність

Зовнішній аудит

Корпоративне управління

Валютне регулювання

Гарантування вкладів

Банкрутство

Захист прав споживачів

Повноваження регулятора

Вимоги до регулювання ведення бізнесу

Вимоги до пруденційного нагляду

Умовні позначення

10



Ризик –

орієнтований 

підхід до нагляду

Покращення звітності 

та розкриття 

інформації

Чітка та прозора 

структура 

власності

Запровадження  

регулювання 

відповідно до  

законодавства ЄС 

Довіра споживачів до 

страхових послуг

Зростання рівня 

проникнення 

страхових послуг

Усунення схем 

податкової 

оптимізації

Зростання частки 

в активах 

фінансового 

сектору та у ВВП

Джерела коштів 

для ведення 

бізнесу 

Що дасть нове регулювання страховому ринку?

! Страховики мають стати ефективним елементом фінансової екосистеми держави та 

сприяти її макроекономічній стабільності 

Ринкове 

конкурентоспроможне   

середовище 
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Ваші коментарі, зауваження та пропозиції надсилайте на 

адресу: NBFI@bank.gov.ua
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НБУ відкритий для Ваших ідей, ініціатив та пропозицій:

Михайло Відякін

Заступник директора Департаменту 

стратегії та реформування

Mykhailo.Vidiakin@bank.gov.ua

www.bank.gov.ua

Слідкуйте за новинами НБУ: 

• facebook.com/NationalBankOfUkraine

• twitter.com/NBUkraine

• youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ

• instagram.com/national_bank_of_ukraine/

• flickr.com/photos/134562672@N08

UA: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64754192

EN: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64754196

Стратегія НБУ


