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ОСНОВНІ ЗМІНИ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ  
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ

MAIN CHANGES IN STATE REGULATION OF INSURANCE COMPANIES: 
PREREQUISITES AND THEIR CONSEQUENCES

АНОТАЦІЯ
В умовах ринкової економіки для ефективного функці-

онування та динамічного розвитку страхових компаній над-
звичайно важливими є законодавча база та динаміка її вдо-
сконалення. Важливість дослідження змін у законодавчій базі 
та регулювання страхової діяльності з позиції узгодження 
інтересів усіх учасників страхової діяльності визначають ак-
туальність вибраної теми. У статті досліджено основні зміни 
в державному регулюванні страхової діяльності в Україні та 
нововведення в законодавчій базі. Увагу сконцентровано на 
змінах, які найбільше вплинуть на діяльність страхових ком-
паній. Визначено основні проблеми в державному регулюванні 
страхової діяльності. Проведено аналіз основних нововведень 
та їхній вплив на діяльність страхових компаній у майбутньому. 
Запропоновано шляхи вирішення проблем та вдосконалення 
законодавчої бази.

Ключові слова: державне регулювання страхової ді-
яльності, страхова компанія, статутний фонд страховика, 
обов’язкове страхування відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, ліцензування страхової діяльності.

АННОТАЦИЯ
В условиях рыночной экономики для эффективного функ-

ционирования и динамичного развития страховых компаний 
чрезвычайно важны законодательная база и динамика ее усо-
вершенствования. Важность исследования изменений в зако-
нодательной базе и регулирование страховой деятельности с 
позиции согласования интересов всех участников страховой 
деятельности определяют актуальность выбранной темы.  
В статье исследованы основные изменения в государственном 
регулировании страховой деятельности в Украине и нововве-
дения в законодательной базе. Внимание сконцентрировано 
на изменениях, которые больше всего повлияют на деятель-

ность страховых компаний. Определены основные проблемы 
в государственном регулировании страховой деятельности. 
Проведен анализ основных нововведений и их влияние на де-
ятельность страховых компаний в будущем. Предложены пути 
решения проблем и усовершенствования законодательной 
базы.

Ключевые слова: государственное регулирование стра-
ховой деятельности, страховая компания, уставный фонд 
страховщика, обязательное страхование ответственности 
владельцев наземных транспортных средств, лицензирование 
страховой деятельности.

ANNOTATION
At the present stage of the existence of insurance in Ukraine 

there are a number of obstacles to the active and rapid develop-
ment and spread of the population. The main reason is the weak 
legal framework for regulating insurance activities in Ukraine.  
In a market economy, the legal framework and the dynamics of its 
improvement are extremely important for the effective functioning 
and dynamic development of insurance companies. It is also im-
portant to understand that currently only compulsory types of in-
surance are developed in Ukraine, and voluntary insurance is less 
popular. It is at the legislative level that this trend can be reversed 
by introducing appropriate legislation that will not burden the pop-
ulation financially, but will build a foundation for reliable insurance 
protection and development of insurance companies. The impor-
tance of studying changes in the legal framework and regulating 
insurance activities from the standpoint of reconciling the interests 
of all participants in insurance activities determines the relevance 
of the chosen topic. The article examines the main changes in the 
state regulation of insurance activities in Ukraine, and innovations 
in the legislation. Many important changes have been made in the 
field of insurance over the last few years. The body of supervi-
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sion and regulation of insurance activity was changed, the pro-
cess of supervision over the activity of insurance companies was 
improved. Attention is focused on the changes that will have the 
greatest impact on the activities of insurance companies. Name-
ly, the changes in legislation that in the future may lead to radi-
cal changes in the field of insurance. The main problems in the 
state regulation of insurance activities are identified. At the present 
stage of development of the insurance industry, we are entering an 
era when people are beginning to realize the need for insurance 
in various spheres of life. However, the legal framework was not 
ready for such a rapid development and in the processes of active 
development there were weaknesses, such as low insurance cov-
erage of clients, and a difficult procedure for obtaining insurance 
benefits. An analysis of the main innovations and their impact on 
the activities of insurance companies in the future. Ways to solve 
problems and improve the legal framework are proposed.

Key words: state regulation of insurance activity, insurance 
company, statutory fund of the insurer, compulsory liability insur-
ance of owners of land vehicles, licensing of insurance activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Основна проблема регу-
лювання впливу держави на діяльність ринку 
страхових компаній – реформування застарілої 
законодавчої бази, тому сьогодні поліпшення 
вітчизняного ринку страхування можливе в 
разі підвищення ефективності державного регу-
лювання страхової діяльності, яке є важливим 
чинником успішного розвитку всіх сфер еконо-
мічної системи держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженням 
проблем державного регулювання страхової ді-
яльності та реформування законодавчої бази у 
сфері страхування займалися такі вчені та на-
уковці, як: В. Базилевич, А. Баранов, Н. Вну-
кова, К. Воблий, О. Гаманкова, Т. Гварліані, 
В. Дорофієнко, А. Дєгтяр, О. Залєтов, О. За- 
руба, М. Клапків, О. Мурашко, Л. Нечипорук, 
С. Осадець, Л. Рейтман, Т. Стецюк, К. Турбіна, 
В. Фурман, О. Чилікін, В. Шахов, Я. Шумелда, 
Р. Юлдашев, Н. Федорова, А. Нечипоренко.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті – дослідити останні зміни 
та нововведення у сфері державного регулюван-
ня страхової діяльності в Україні, проаналізу-
вати вплив цих змін на діяльність страхових 
компаній та захист страхувальників, подати 
шляхи вирішення проблем, які виникнуть у 
процесі дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Невід’ємним компонентом вияв-
лення суті та ролі державного регулювання 
страхової діяльності для економіки країни є 
відповідні його функції Згідно із ЗУ «Про стра-
хування», питання державного регулювання 
страхового ринку необхідно розглядати у трьох 
аспектах: прийняття базових законів і норма-
тивно-правових актів; створення спеціального 
нагляду за відносинами страхування відповід-
но до інтересів страхувальників та загальних 
економічних потреб; забезпечення ефективної 
стратегії розвитку страхового ринку [1].

Державне регулювання страхової діяльності 
здійснюється за допомогою методів, форм та ін-
струментів, які становлять механізм державно-
го регулювання страхової діяльності. 

Прийнято виокремлювати дві основні гру-
пи методів державного регулювання: прямі та 
непрямі. Прямі методи регулюють страховий 
ринок через безпосередній вплив суб’єкта регу-
лювання на об’єкт, реалізацію конкретних ін-
струментів, спрямованих на регулювання стра-
хового ринку. До них відносяться правові та 
адміністративні методи регулювання [2].

Непрямі методи – це методи, які можуть 
впливати на страховий ринок опосередковано, 
через вплив на інші сфери економіки. До цих 
методів варто віднести здійснення оподатку-
вання, пільгового та валютного регулювання, 
створення належних умов для інвестування. 
Ключовими інструментами, які застосовуються 
у разі застосування непрямих економічних ме-
тодів, є встановлення податків та зборів, субси-
дій, валютного курсу та ін. [3, с. 66]. 

Згідно із законом, нагляд і регулювання 
ринку страхових, лізингових і факторингових 
компаній, кредитних спілок, бюро кредитних 
історій, ломбардів та інших фінансових компа-
ній з 1 липня 2020 р. перейдуть до НБУ, тоді 
як НКЦПФР займеться регулюванням недер-
жавних пенсійних фондів і фондів фінансуван-
ня будівництва, а також фондів операцій із не-
рухомістю. Як повідомляло УНІАН, регулятори 
фінансового ринку України не очікують масо-
вих банкрутств гравців страхового ринку з на-
бранням чинності закону про «спліт» у липні 
2020 р., бо сам по собі «спліт» ніяких проблем 
для ринку не передбачає [4, с. 66].

Згідно з чинним законодавством, виділяють 
такі форми здійснення державного нагляду: 

– ліцензійну – формування інституту стра-
ховиків через отримання відповідних ліцензій; 

– контрольну – предметами контролю є фі-
нансові операції, пов’язані з формуванням стра-
хових резервів та розміщенням активів, розмір 
статутного капіталу, наявність у страховій ком-
панії гарантійного фонду й вільних резервів, а 
також відповідність діяльності виданій ліценції; 

– статистичну, здійснювану на основі пере-
вірки фінансової звітності, наданої страхови-
ком [5, с. 128].

Після того як усі повноваження в державно-
му регулюванні страхової діяльності остаточно 
перейшли до Національного банку України, він 
активно почав вносити зміни у страхове зако-
нодавство. Першим кроком став проєкт закону 
№ 5315 «Про страхування». Цей документ ви-
кладав у новій редакції чинний застарілий про-
фільний закон і містив норми щодо діяльності 
страховиків та норми, які стосуються договорів 
страхування, посередників та взаємодії зі спо-
живачами страхових продуктів.

Новий закон про страхування був спрямова-
ний на те, щоб підвищити прозорість, капіталі-
зацію та стійкість страхового ринку.
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Першим процесом, що зазнав змін, стало лі-
цензування страхової діяльності. Новий закон 
дасть змогу Національному банку перейти від 
ліцензування окремих видів страхування до лі-
цензування за класами страхування. 

Це відповідає усталеній міжнародній прак-
тиці. Страхова компанія, що отримає ліцензію 
на страхування за класами страхування жит-
тя (life-страхування), не зможе бути ліцензо-
ваною для здійснення страхування за класами 
страхування іншими, ніж страхування життя 
(non-life-страхування), і навпаки. Закон перед-
бачає можливість зміни обсягу ліцензії – до-
давати додаткові класи (ризики в межах кла-
сів) страхування до вже існуючих у страховика  
та/або поєднувати діяльність із вхідного пере-
страхування з прямим страхуванням. Також 
страховик може звузити обсяг власної ліцензії. 
Загалом у межах life-страхування законом ви-
діляється п’ять класів страхування, non-life-
страхування – 18 класів [6].

Також Національний банк України в 2021 р. 
прийняв дві постанови, які регулюють процес 
ліцензування страхової діяльності.

Наступними елементами страхової діяльнос-
ті, що зазнали змін, стали мінімальний розмір 
статутного фонду страхової компанії, а також 
нові вимоги до платоспроможності страховика.

До даного нововведення мінімальний роз-
мір статутного фонду повинен був становити 
1 млн євро для страхових компаній, які займа-
ються страхуванням non-life, і 1,5 млн євро – 
для страхових компаній, які займаються стра-
хуванням життя. Після прийняття нового 
законодавства встановлюється диференційова-
ний підхід до розміру статутного капіталу стра-
ховиків: 32 млн грн для страховиків non-life 
та 48 млн грн – для компаній зі страхування 
життя. 

Також даний закон установлює диферен-
ційований підхід до вимог до платоспромож-
ності – Solvency I (спрощений) та Solvency ІІ  
(базовий). Страховик повинен виконувати ви-
могу щодо мінімального капіталу (Minimum 
Capital Requirements, MCR) та капіталу плато-
спроможності (Solvency Capital Requirements, 
SCR). Нові вимоги до капіталу будуть запрова-
джуватися поетапно [6].

Мінімальний капітал розраховується у та-
кий спосіб, щоб забезпечити покриття неочіку-
ваних збитків від ризиків, які приймає на себе 
страховик у процесі діяльності зі страхування, 
упродовж наступних 12 місяців з огляду на 
ймовірність їх настання. Вимоги до капіталу 
платоспроможності розраховуються виходячи 
з припущення про вищу ймовірність реалізації 
ризиків страховика, якщо порівняти з вимога-
ми до розміру мінімального капіталу. 

Згідно з даними сайту forinsurer.com, від по-
чатку 2021 р. кількість страхових компаній на 
території України зменшилася на 27 одиниць. 
Із 208 компаній на початок року до середини 
року зменшилася до 181. Із цих 208 компа-

ній лише 20 займалися страхуванням життя.  
За перше півріччя 2021 р. кількість компаній, 
що займаються страхуванням життя, зменши-
лася лише на одну і станом на 01.07.2021 ста-
новить 19 компаній.

Дана статистика свідчить про те, що ве-
лика кількість компаній не змогла відповіда-
ти новим вимогам страхового законодавства.  
Як наслідок, 27 компаній були змушені поки-
нути страховий ринок або переглянути свої ак-
тиви і виправити помилки, щоб у майбутньому 
повернутися на своє місце.

Наступною важливою зміною у страховому 
законодавстві стало запровадження державної 
підтримки у сфері страхування аграрної про-
дукції.

Зміни до Закону України «Про страхування» 
мають на меті визначити механізм надання дер-
жавної підтримки сільськогосподарським това-
ровиробникам для страхування сільськогоспо-
дарської продукції.

Зокрема, законом пропонується внести зміни 
до Податкового кодексу України в частині збіль-
шення ставки податку на дохід за договорами 
страхування сільськогосподарської продукції на 
0,5 відсоткових пункти з метою спрямування у 
подальшому цих коштів на підтримку страху-
вання сільськогосподарської продукції [1].

Також передбачається внести зміни до За-
кону «Про особливості страхування сільсько-
господарської продукції з державною підтрим-
кою», якими визначаються: механізм надання 
державної підтримки сільськогосподарським 
товаровиробникам для страхування сільсько-
господарської продукції; учасники ринку стра-
хування сільськогосподарської продукції з дер-
жавною підтримкою, вимоги до них, їхні права 
та обов’язки; об’єкти страхування, страхові 
продукти, страхові ризики, страхові випадки, 
вимоги до договорів страхування з державною 
підтримкою; інформаційне забезпечення стра-
хування сільськогосподарської продукції з дер-
жавною підтримкою.

Сьогодні ринок страхування сільсько-
господарської продукції становить близько 
250 млн грн страхових премій. Основною при-
чиною такого низького показника є занадто ве-
ликі суми страхових премій, які повинні спла-
чувати підприємці. Тобто не кожен виробник 
може дозволити собі виділити велику суму ко-
штів для страхування своєї продукції. У дано-
му ж Законі прописано всі аспекти страхування 
сільськогосподарської продукції, а також мож-
ливість отримання від держави компенсацію до 
80% суми страхової премії. 

Запровадження державної підтримки агро-
страхування забезпечить лише у 2021 р. зрос-
тання ринку страхування сільськогосподар-
ської продукції до 1,4 млрд грн, що забезпечить 
додаткові надходження до державного бюджету 
лише із цього податку близько 40 млн грн [7].

І остання зміна, яка лише перебуває на ета-
пі проєкту, – зміна у Законі «Про обов’язкове 
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страхування цивільно-правової відповідальнос-
ті власників наземних транспортних засобів». 

Модернізувати законодавство потрібно в пер-
шу чергу для підвищення рівня захисту потер-
пілих у ДТП, щоб він поступово наближався до 
європейських стандартів.

Зараз МТСБУ обмежена тим, що, згідно із 
законом, підвищувати страхові суми можна 
тільки відповідно до показників інфляції. Хоча 
за ініціативою страховиків регулятор постій-
но збільшує страхові суми, потрібно докорінно 
змінювати підхід, особливо в частині виплат за 
шкоду життю і здоров'ю [7].

Уже в перший рік після прийняття нового 
закону страхові суми мають становити:

– за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю, – 
1 млн грн на одного потерпілого (5 млн грн на 
один страховий випадок);

– за шкоду, заподіяну майну, – 500 тис грн на 
одного потерпілого (2,5 млн грн на один страхо-
вий випадок) [7].

Даний законопроєкт спрямований на збіль-
шення суми страхового відшкодування в ре-
зультаті ДТП, адже зараз сума відшкодування 
збитків, завданих здоров’ю третіх осіб, стано-
вить лише 260 тис грн, що катастрофічно мало, 
оскільки ціни на медичні послуги в даний мо-
мент набагато вищі. Сума відшкодування збит-
ків, завданих транспортним засобам та місце-
вості, зараз становить лише 130 тис грн, чого 
може й вистачає за незначних ДТП, проте коли 
завдано шкоди більше ніж одному транспорт-
ному засобу, виникають сумніви, чи вистачить 
даної суми для покриття збитків.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Підсу-
мовуючи всі зміни в страховому законодавстві, 
можна акцентувати увагу на підвищенні на-
дійності на платоспроможності страхових ком-
паній. Також зміни торкнулися й підвищення 
захисту страхувальників у таких видах страху-
вання, як ОСЦПВ та агрострахування. 

Проте в законодавчій базі залишається ще 
низка питань, які потребують негайних рішень 
у майбутньому. На нашу думку, однією з голо-
вних проблем залишається обов’язкове медич-
не страхування. Національному банку, а також 

іншим органам влади необхідно побудувати 
тверде законодавче підґрунтя для введення в 
майбутньому обов’язкового медичного страху-
вання.
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