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Постановка проблеми. Актуальність теми до-
слідження полягає в активізації євроінтеграційних 
процесів та необхідності реорганізації національ-
ного страхового ринку для забезпечення страховика-
ми належної якості послуг. У розвинених країнах 
світу страховий ринок розвивається паралельно 
з пріоритетними галузями економіки і функціонує 
під впливом синергії. В Україні ринок страхових по-
слуг розвинутий недостатньо. Піднесення страхуван-
ня дозво лить не тільки підвищити стійкість ринку 
фінансових послуг, але й стимулюватиме подолання 
кризи в економіці. 

Функціонування та стан розвитку страхового 
ринку є важливим фактором для розвитку соціально-
економічної сфери, між тим  використання  все більш 
складних фінансових  інструментів підвищує ризик 
діяльності страхових компаній.  

Провідним фактором безпечного страхування, за 
визначенням польських науковців, є платоспромож-
ність страховика, яка відзначається рівновагою між 
його активами і зобов’язаннями [1]. Цьому сприяти-
ме введення пруденційних нормативів за стандарта-
ми регулювання в ЄС [2]. 

Згідно з Концепцією запровадження пруденцій-
ного нагляду за небанківськими фінансовими уста-
новами  в Україні пруденційний нагляд – це система 
наглядових процедур державними регуляторами  за 
дотриманням фінансовою установою пруденційних 
правил, яка дозволяє зменшити наглядове наванта-

ження на фінансові установи, діяльність яких не несе 
загрози невиконання зобов’язань перед наявними 
клієнтами, і посилити наглядові процедури  за уста-
новами, діяльність яких є чи може бути загрозою для 
виконання таких зобов’язань [3]. 

Перспективним завданням є регулювання стра-
хового ринку з урахуванням норм законодавства кра-
їн ЄС. Питання адаптації норм функціонування рин-
ку страхових послуг до норм права ЄС в Україні за-
лишається відкритим. 

Метою є теоретичне обґрунтування і пошук на-
прямів адаптації регулювання ринку страхових по-
слуг до норм законодавства Європейського Союзу.  
Відновлення та подальший розвиток українського 
страхового ринку в умовах євроінтеграції потребують 
доповнення існуючої законодавчої бази у сфері стра-
хування постановами та директивами ЄС, у зв’язку 
з чим Верховна Рада України розробила проект змін 
до Закону України «Про страхування» [4]. 

Об’єктом дослідження є економіко-правові ас-
пекти регулювання  ринку страхових послуг. 

Аналіз останніх досліджень. Слід  відзначити 
недостатній рівень наукових досліджень щодо на-
прямів адаптації українського законодавства у сфері 
страхового ринку до норм законодавства Європей-
ського Союзу. Це поодинокі статті, серед яких слід 
відзначити польського дослідника Р. Пукалу [1; 5], 
українських науковців М. В. Мниха [6], Т. А. Гово-
рушко [7] та ін.
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Виклад основного матеріалу. Запровадження 
умов для поступової інтеграції України до ринку ЄС 
передбачено в додатку до розділу «Фінансові послу-
ги» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [8]. 
У ЄС встановлено спеціальні директиви, які регулю-
ють ринок фінансових послуг та його учасників. 
Щодо ризикового страхування в Європейському Со-
юзі діє перелік директив, які розглядають загальні 
принципи організації різних його видів [9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18].

У сучасних умовах глобалізації, а також з точки 
зору необхідності в Україні адаптувати вітчизняне 
законодавство в різних сферах економіки до норм 
Європейського Союзу важливим постає питання 
адаптації норм регулювання страхових ринків як 
інфраструктурної складової функціонування товар-
них ринків до змін  в економіці. 

Аналіз норматив но-правової бази країн ЄС по-
казує, що Євро пейським співтовариством у теперіш-
ній час  створено критерії регулювання страхового 
ринку за такими напрямами: страхові послуги, стра-
хове посеред ництво, страховий нагляд, захист прав 
спожива чів, ліквідація страхових компаній та їх 
плато спроможність.

Ще 1994 р. Україна взяла на себе зобов’язання 
поступового приведення національного законодав-
ства у відповідність до законодавства ЄС у визна-
чених сферах, зокрема у сфері страхування [19].  
Питання щодо формування ефективної моделі дер-
жавного регулювання страхової діяльності в Україні 
відповідають Реформі фінансового сектору України 
[20], Стратегії реформування системи захисту прав 
споживачів на ринках фінансових послуг на 2012–
2017 роки [21]. 

Проте основні засади побудови та регулювання 
вітчизняної системи страхування потребують аналі-
зу досвіду розвинених європейських країн.

При дослідженні позитивних і негативних аспек-
тів, можливостей та загроз для страхового ринку 
України при вступі до ЄС слід зазначити, що ство-
рення нормативно-правової бази, адаптованої до 
норм ЄС (адаптація законодавства України до зако-
нодавства ЄС та гармонізація вітчизняних технічних 
стандартів із світовими та європейськими), є пріори-
тетним напрямом на шляху до ефективної інтеграції 
до ЄС [22].

Для аналізу позитивних та негативних сторін 
членства в ЄС, визначення пріоритетних варіантів 
вирішення проблем, пов’язаних із загрозами, засто-
совано метод SWOT-аналізу [23; 24]. На  його основі 
зроблено висновок, що адаптація нормативного ре-
гулювання страхового ринку України до норм ЄС 
стане стимулом для реалізації потенційних можли-
востей, створення стабільного вітчизняного законо-
давства, розбудови страхового ринку відповідно до 

європейських стандартів якості надання страхових 
послуг. Однак зазначені варіанти необхідно структу-
рувати та визначити пріоритетність їх вирішення.

Страховий ринок України перебуває на етапі 
формування, поступово адаптуючись під вимоги 
європейського та світового ринків. Для цього укра-
їнському страховому ринку необхідно підключатися 
до зарубіжного страхового досвіду та змінювати 
власні моделі функціонування. Одним із таких варі-
антів є співпраця України у сфері страхування з кра-
їнами ЄС. Разом з тим необхідно враховувати загро-
зи, які стримують курс на євроінтеграцію та гальму-
ють розвиток страхового ринку [24]. Це, зокрема, 
складність розрахунків щодо визначення показника 
необхідного платоспроможного капіталу; недостат-
ність кваліфікованих фахівців, які можуть трансфор-
мувати українську звітність до МСФЗ; неспромож-
ність кожної страхової компанії мати необхідну для 
даного процесу систему програмного забезпечення 
та ін.

В умовах глобалізації еконо міки державне регу-
лювання страхової діяльності передбачає захист ін-
тересів споживачів стра хових послуг, підтримку  
національних стра ховиків та інших професійних 
учас ників.

Саме із цієї причини в розвинутих країнах світу 
приділяють велику увагу впрова дженню пруденцій-
ного страхового нагляду, який є складовою загальної 
системи нагляду, що проводять органи, які здійсню-
ють державне регулювання ринків фі нансових по-
слуг. Він базується на регулярному проведенні оцін-
ки загального фінансового ста ну страховика, резуль-
татів діяльності системи та якості управління нею, 
дотриманні обов’язкових нормативів та інших по-
казників і вимог, що обмежують ризики за операція-
ми з фі нансовими активами. 

Пруденційний страховий нагляд передбачає вста-
новлення вимог до фінансової стабільності страхо-
виків, що покликана сприяти ефективно му й стабіль-
ному функціонуванню страхового ринку у звичайний 
час і управляти ситуацією при виникненні загрози 
фінансової кризи. Осно вою пруденційного страхово-
го нагляду є пруден ційні нормативи.

Основним між народним документом, що регла-
ментує пру денційний нагляд, є Директива Європей-
ського Парламенту та Ради № 2009/138/ЄС від 
25 лис топада 2009 р., щодо заснування та здій с нен ня 
діяльності зі страхування та перестрахування 
(Solvency II) [18]. 

Структура Solvency II складається з трьох Pillar 
[6; 25]: I Pillar – це фінансові вимоги: оцінка активів 
і пасивів; розрахунок вартості капіталу; технічні 
резерви; мінімальний капітал платоспроможності 
(MCR); очікуваний капітал платоспроможності 
(SCR); стандартна і внутрішня модель; кореляція 
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і диверсифікація; II Pillar – це контроль і нагляд: про-
цес нагляду (SRP); внутрішня оцінка ризиків 
(ORSA); система управління ризиками; власні капі-
тали; сapital Add-On; нагляд над групами; III Pillar – 
це ринкова дисципліна: прозорість; публічність ін-
формації; інформація щодо системи управління ри-
зиками (зовнішня і внутрішня); інформація для 
акціонерів; ризики, пов’язані з репутацією; фактор 
конкуренції.

Провідними вимогами Директиви є управління 
організацією, ризиками, поточна самооцінка ризиків 
та фінансової безпеки, внутрішній контроль та аудит, 
аутсорсинг згідно зі статтями 11–12. Значне місце 
приділяється стрес-тестуванню, вимоги до капіталу 
для страхових компаній non-life, 3,2 mln euro, life, 
2,2 mln euro, для перестрахових – 3,2 mln euro. При 
оцінці платоспроможності розраховуються два по-
казники: необхідного платоспроможного капіталу та 
розміру ліквідних активів, які не є резервами [26]. 

Перехід на Solvency ІІ є переходом до економіч-
ної, побудованої на ризику, моделі регулювання. Цей 
процес  має на меті вдосконалити техніки ризик-ме-
неджменту страховиків, він також повинен створити 
умови, які б більш точно відображали ризики, що 
створюються страхувальниками.

Необхідний рівень капіталу може розглядатися 
як друга лінія захисту платоспроможності страхової 
компанії та її страхувальників. Перша лінія захис-
ту – безперервне управління ризиком. Якщо про-
блеми в окремій компанії мають розвиток, вони не 
можуть бути попереджені за рахунок ризик-менедж-
менту, тоді потрібен капітал для покриття фінансо-
вих втрат, які виникли. З цього випливає, що для 
органу нагляду для задоволення більш низькою су-
мою вимог до капіталу при особливому підході до 
компанії потрібні гарантії, що певне джерело ризику 
під контролем, його вплив значно знижено, а тому 
вимоги до капіталу можуть бути нижчими. Тому при 
схваленні використання компанією вдосконаленого 
або своєрідного підходу орган нагляду повинен під-
твердити, що компанія використовує належні про-
цеси ризик-менеджменту разом з належною струк-
турою звітності.

Поняття «пруденційний нагляд» розглядається як 
попередній нагляд, що дозволяє реєструвати потен-
ційні можливості ускладнень і проблем у діяльності 
страхових компаній, який базується на перевірці 
фінансової звітності [27].

Роль необхідного капіталу – гарантувати спожи-
вачам страхових послуг, що у разі несприятливих 
умов страхові зобов’язання будуть виконані, тобто, 
незважаючи на ризики, залишиться достатньо акти-
вів для покриття технічних резервів. 

У теперішній час в Україні платоспроможний 
капітал розраховується як перевищення фактичного 

запасу платоспроможності над нормативним. Так, 
ст. 30 Закону України «Про страхування» від 
07.03.1996 р. №85/96-ВР визначено умови забезпе-
чення платоспроможності страховика [28], що не 
відображає сучасних вимог ЄС.

При розрахунку платоспроможного капіталу повин-
на запроваджуватися методологія Solvency II, згідно 
з якою на першому етапі оцінюється поточний стан 
ризику та визначається його категорія, після чого оці-
нюється сукупний ризик [29]. Незважаючи на це, кож-
на країна ЄС має адаптовану модель регулювання 
страхової та перестрахової діяльності відповідно до 
своїх особливостей (див. таблицю).

Використання Solvency II  
при регулюванні страхових та перестрахових 

компаній у практиці країн ЄС

Ліцензування Фінансові звіти Платоспро-
можність 

ст. 17, 18 ст. 52, 259 ст. 235
Іспанія

Умови для 
отримання ліцен-
зії: прогноз на 
3 роки, мінімаль-
ний капітал, 
вимоги до 
акціонерів

Щорічний, 
аудиторський та 
звіт директора 
страхової компа-
нії, статистична 
інформація  

Відсутність 
відмінності 
при розрахун-
ку платоспро-
можності та 
відсутність 
вимог до її 
запасу 

Франція
Відсутність 
ліцензування для 
перестраховиків,  
постійний нагляд 
та контроль 
страхових та 
перестрахових 
компаній конт-
ролюючим 
органом

Філії іноземних 
компаній не 
підлягають 
нагляду конт-
ролюючих 
органів, дочірні 
компанії є 
окремим видом 
діяльності 
перестраховиків 

Перестрахови-
ки не дотриму-
ються вимог 
щодо плато-
спроможності 
та не повинні 
покривати 
технічне 
забезпечення

Німеччина
Перестрахові 
компанії не 
підлягають 
ліцензуванню та 
майже не конт-
ролюються 
відповідними 
органами

Перестрахові 
компанії надають 
такі самі звіти, 
що й прямі 
страховики, 
а також інвести-
ційний звіт 

Відсутність 
встановленого 
запасу плато-
спроможності, 
важливу роль 
відіграють 
директиви

На підставі даних таблиці видно, що особливіс-
тю використання Solvency II є адаптивність до кож-
ної країни. Такі країни, як Франція та Німеччина, 
потребують корегування діяльності у сфері пере-
страхування, адже наявність відповідних органів та 
постійний конт роль за діяльністю перестраховиків 
захищає власників страхових полісів та бенефіціан-
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тів, на що й спрямована основна мета регулювання і 
нагляду.

Перевагою українського законодавства над євро-
пейським вважається  приділення особливої уваги 
характеру та порядку здійснення страхових виплат. 
Solvency II хоча встановлює умови для деяких аспектів 
страхових виплат, проте окрім неї питання регулюван-
ня виплат встановлено тільки для кредитних угод.

Для страхових компаній, запас платоспромож-
ності яких значною мірою відрізняється від норма-
тивів Solvency II, нарощувати капітал необхідно по-
ступово, насамперед через зниження ринкового ри-
зику та ризику страхування іншого, ніж страхування 
життя та здоров’я. Вітчизняні страхові компанії мо-
жуть активно використовувати для цього перестра-
хування.

Практичне значення положень, обґрунтувань і ви-
сновків дослідження полягає у можливості його засто-
сування у практичній діяльності страхових ринків: 
визначення основних засад європейського страхування, 
характеристика українських нормативно-правових ак-
тів та обґрунтування основних переваг та недоліків, 
узагальнення й порівняння нормативно-правових баз 
для відповідності поточним вимогам ЄС у сфері стра-
хування.

Висновки. Україна має поступово адаптувати 
своє законодав ство, що регулює страховий ринок, до 
вимог ЄС. У цьому контексті важливе значення для 
євроінтеграційних процесів України має прийняття 

Концепції запровадження пруденційного нагля ду за 
небанківськими фінансовими установами та Про-
грами розвитку системи пруденційного нагляду за 
небанківськими фінансовими устано вами та персо-
нальної професійної відповідальності. Визначено, 
що у світовій практиці відсутнє усталене регулятор-
не визначення пруденційного нагляду. 

Пріоритетним завданням діяльності фінансових 
установ є під вищення довіри споживачів до ринків 
фінан сових послуг, зокрема страхових компаній, які 
мають активніше користуватися банківськими по-
слугами для збереження вартості залучених коштів. 
Для цього банки мають розробити спеціальні банків-
ські програми для страхових компаній, які передба-
чатимуть невисокий рівень доходу та ризику, проте 
сприятимуть  збереженню вартості наявних активів. 
Це не тільки знизить ринковий ризик страховиків 
в Україні, а й залучить вільні кошти.

Удосконален ня системи захисту прав спожива-
чів на ринках фінансових послуг позитивно вплине 
на загальну економічну ситуацію в державі, оскіль-
ки віднов лення довіри до фінансових установ спри-
ятиме залученню до фінансового сектору заоща-
джень населення, а належне використання його 
мож ливостей для задоволення соціальних потреб 
громадян – зменшенню наванта ження на державні 
фінанси, що дасть можли вість спрямовувати ви-
вільнені ресурси на ви ко нання завдань економічно-
го розвитку. 
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АДАПТАЦИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА СТРАхОВЫх УСЛУГ 
С УЧЕТОМ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС

В статье проанализированы направления адаптации нормативного регулирования рынка страховых услуг 
в соответствии с законодательными требованиями ЕС. Отмечено место пруденциального надзора в системе госу-
дарственного регулирования страховой деятельности. Рассмотрены возможности внедрения требований к плате-
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жеспособности страховых компаний Украины на основе Директивы ЕС Solvency II. Рассмотрен опыт других стран 
по внедрению пруденциального надзора. На основе SWOT-анализа установлено, что адаптация нормативного 
регулирования страхового рынка Украины к нормам ЕС станет стимулом для реализации потенциальных возмож-
ностей, создания стабильного национального законодательства, развития страхового рынка в соответствии с ев-
ропейскими стандартами качества услуг.

Ключевые слова: адаптация нормативного регулирования, страховой рынок, нормы права ЕС, пруденциальные 
нормативы, Solvency II.
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adaPtatIon oF tHe ReGULatIon oF tHe InsURance seRvIces wItH accePtance 
oF tHe eU LeGIsLatIon

Problem setting. Activation of European integration processes in the insurance market requires the reorganization 
of the national insurance market to provide insurers with the proper quality of services. The leading factor in safe insurance 
is the solvency of the insurer, which is marked by a balance between its assets and liabilities, which will be facilitated by 
the introduction of prudential norms according to EU regulatory standards. 

Using prudential rules reduces supervisory burden on financial institutions. A promising task is to regulate the 
insurance market, taking into account the norms of the legislation of the EU countries. The issue of their adaptation to the 
functioning of the insurance services market in Ukraine remains open.

target of research. The aim is theoretical substantiation and search of directions of adaptation of regulation of the 
insurance services to the norms of the legislation of the European Union.

analysis of resent researches and publications. It is noted insufficient level of scientific research in the areas of 
adaptation of Ukrainian legislation in the field of insurance market to the norms of EU legislation. These are articles by 
R.Pukały, M.V.Mnicha, T.A.Govorushko and others.

article’s main body. The introduction of the conditions for the gradual integration of Ukraine into the EU market is 
stipulated by the Association Agreement between Ukraine and the EU. An analysis of the legal framework of the EU states 
that the EU has created modern criteria for regulating the insurance market in the following areas: insurance services, 
insurance mediation, insurance supervision, consumer protection, liquidation of insurance companies and their ability to 
pay. The introduction of prudential supervision is part of the overall supervisory system.

The transition to Solvency II is the transition to an economic, risk-based, regulatory model that includes requirements 
for managing the organization, current self-assessment of risks and financial security, internal control, audit, etc.

conclusions and prospects for the development. Ukraine should gradually adapt its legislation regulating the 
insurance market to the requirements of the EU through the introduction of prudential supervision standards. The priority 
task of the insurers is to increase consumer confidence in financial services markets. Improving the protection of the rights 
of policyholders will have a positive impact on the overall economic situation in the state and will contribute to reducing 
the burden on public finances.

Keywords: adaptation of regulation, insurance market, EU law, prudential standards, Solvency II.


