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РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

INSURERS REGULATION: 
FOREIGN EXPERIENCE

У статті здійснено співставлення державного регулювання діяльності 
страхових компаній країн засновників Євразійського економічного союзу, а 
саме: Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російській Федерації. 
Проведено порівняння з державним регулюванням страховиків  в Україні. 
Проаналізовано вимоги до допуску страхових компаній на ринок,  їх спільні 
та відмінні риси в залежності від країни.   

In the article the comparison of state regulation of insurance companies of the 
founders of the Eurasian Economic Union is made, namely: Belarus, Kazakhstan 
and Russia. A comparison of state regulation of insurance companies in Ukraine is 
done, namely the admission requirements for insurance companies in the market. 
The differences in regulatory requirements are analyzed in order to study foreign 
experience of the countries, which are characteristic of market transformation 
processes in the economy and joining the world economic system.

The review of scientific sources in this area reveals: leading Ukrainian sci-
entists have studied the state regulation of insurance companies. However, the 
issue of state regulation of insurance companies in transition economies was 
given to a small number of studies. Over the past decade, the market environment 
is changing, the state regulation of insurance companies in the world changes 
in the direction of increasing regulatory requirements. These changes affect 
the activity of insurance companies and the effectiveness of state regulation of 
their activities.   

The analysis of ordering insurance legislation is done. The admission require-
ments for insurance companies in the market are considered, depending on the 
studied country. The requirements for the minimum share capital are analyzed, 
qualification and safety requirements for the managers and chief accountants 
of insurance companies. The National specifics licensing are investigated and 
also the requirements for risk management and requirements to founders of the 
insurance company.  

It may be noted that in Belarus, Kazakhstan, Russian Federation and Ukraine, 
at first glance, there are common approaches to the state regulation of access 
to the market of insurance companies, but their detailed examination shows the 
presence of significant differences that lead to the formation of separate national 
insurance systems. In Ukraine, considering the transformation of the national 
economy and harmonization the legislation with EU, it is necessary to raise the 
bar for the minimum size of share capital for companies engaged in types of in-
surance other than life insurance. To expand the range of people, that fall under 
management team and establish qualification requirements to them, that will 
increase the professionalism of the personnel of the insurer.
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Постановка проблеми. Проблема 
формування та подальшого розвитку 
страхового ринку є особливо акту-
альною для країн, де відбуваються 
кардинальні зміни в економічній 
системі. До таких країн відноситься 
країни СНД та Україна, для яких є 
характерними ринкові трансформа-
ційні процеси в економіці та приєд-
нання до системи світових господар-
ських зв’язків. Формування страхо-
вого ринку та державне регулювання 
діяльності страхових компаній в 
цих країнах починалось в один і той 
же історичний момент – з визнання 
незалежності, але підґрунтям були 
подібні соціально-економічні умо-
ви. Кожна країна формувала власні 
регулятивні вимоги щодо допуску 
компаній на страховий ринок. Визна-
чення спільних рис та відмінностей 
є актуальним питанням. 

Аналіз останніх публікацій. 
Проблеми державного регулювання 
діяльності страхових компаній та його 
вдосконалення досліджували провідні 
українські вчені: В. Базилевич, Н. 
Внукова, О. Гаманкова, О. Залєтов, Л. 
Шірінян, В. Фурман та інші науковці. 
Водночас слід відмітити недостатню 
кількість вітчизняних досліджень 
щодо державного регулювання діяль-
ності страхових компаній в зазначе-
них країнах в посткризовий період, 
що набуло особливої актуальності 
після посилення регуляторних вимог 
в розвинених країнах внаслідок кризи 
2007–2008 років. 

Метою статті є дослідження 
практики державного регулювання 
діяльності страхових компаній в 
країнах, засновниках Євразійського 
економічного союзу та порівняння 
його з Україною. 

Результати дослідження. Страхо-
вий ринок досліджуваних країн, до 
яких належить Україна, Республіка 
Білорусь, Республіка Казахстан та 
Російська Федерація, на відміну 

від ринків розвинутих країн, зна-
ходиться на стадії формування. В 
цих країнах відбуваються процеси 
формування системи державного 
регулювання діяльності страхових 
компаній з орієнтацією на міжна-
родні стандарти, що висуваються 
Європейським Союзом, Світовою 
Організацією Торгівлі, іншими між-
народними організаціями та профе-
сійними асоціаціями. 

Державне регулювання діяльності 
страхових компаній повинно розгля-
датися як складна динамічна система 
з використанням відповідних інстру-
ментів для підвищення ефективності 
страхової діяльності та економіки 
України в цілому. Одним з теоретич-
них питань є визначення поняття 
«державного регулювання діяльності 
страхових компаній».

Державне регулювання діяльно-
сті страхових компаній можна ви-
значити, як здійснення державою 
комплексу заходів, спрямованих на 
скерування діяльності страхових 
компаній в напрямі, необхідному 
для досягнення поставлених держа-
вою цілей. 

Існуючі моделі державного регу-
лювання діяльності страхових ком-
паній певною мірою універсальні і 
водночас значно різняться в наці-
ональних економічних системах. 
При цьому універсальність таких 
моделей полягає у: 

 формуванні галузевого страхо-
вого законодавства;

 виокремленні спеціальної регу-
люючої структури органів страхового 
нагляду;

 встановленні правил і критеріїв 
допуску до ведення страхових опера-
цій;

 здійсненні контролю за поточ-
ною діяльністю страхових компаній і 
посередників;

 наявності податкового регулю-
вання [1, с. 116]. 
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Сформоване законодавство в до-
сліджуваних країнах відрізняєть-
ся за формою та змістом, має свої 
специфічні ознаки, в той же час 
простежуються загальні підходи до 
регулювання страховиків. Спеціальне 
законодавство, коли в одному законі 
виписують єдині правила регулюван-
ня діяльності на ринку, присутнє в 
Республіці Казахстан, Російській 
Федерації та Україні. Якість базово-
го закону про страхування в кожній 
країні різна, так в Україні, як зазна-
чає О. Журавка [2, с. 69], «відсутні 
чіткі визначення основних понять. 
Окремі питання страхування регу-
люються не базовим законом, а ін-
шими». Але наявність такого закону 
має позитивне значення для розвитку 
страхування в державі. 

В законодавстві вказаних країн 
виділено органи, які здійснюють 
регулювання та нагляд за страхови-
ми компаніями, сформовано вимоги 
до компанії, що виходить на ринок 
(розмір статутного капіталу та ін.) та 
встановлено нормативи, яких компа-
нії повинні дотримуватися в процесі 
роботі. 

В досліджуваних країнах різні тен-
денції в побудові органів страхового 
регулювання та нагляду. В Республі-
ці Казахстан та Російській Федерації 
регулювання та нагляд за страховим 
ринком передано Національному 
(Центральному) банку. Головною 
причиною прийняття такого рішення 
є високий рівень системного ризику 
на фінансовому ринку. В Республіці 
Білорусь функції органу регулюван-
ня та нагляду виконує Міністерство 
фінансів, нові види обов'язкового 
страхування та розміри страхових 
внесків та страхових тарифів за 
обов'язковими видами страхування 
встановлюються указами президен-
та Республіки Білорусь, порядок 
інвестування та розміщення коштів 
страхових резервів затверджує Рада 
Міністрів Республіки Білорусь. Мі-
ністерство фінансів Республіки Біло-
русь узагальнює практику страхової 
діяльності, аналізує та оприлюднює 
на сайті міністерства показники роз-
витку страхової галузі. Крім того, Ре-

спубліка Білорусь є єдиною країною, 
де орган регулювання та нагляду на 
своїй офіційній сторінці в мережі 
Інтернет оприлюднює результати ді-
яльності кожної страхової компанії, 
що працює на ринку.

В Україні на сьогодні функції ре-
гулювання та нагляду виконує Націо-
нальна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг (Нацкомфінпослуг). За-
конопроектом «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо консолідації функцій із держав-
ного регулювання ринків фінансових 
послуг» [3], поданим у липні 2015 
року Президентом України, пропону-
ється ліквідувати Нацкомфінпослуг, 
а контроль над страховим ринком 
передати Національному банку Укра-
їни. Практична реалізація вказаної 
реорганізації може мати як негативні 
«в умовах, коли страхування займає 
менше 5 % активів банківського сек-
тора, йому навряд чи буде приділя-
тися належна увага з боку НБУ» [4], 
так і позитивні наслідки, оскільки 
посилиться контроль за небанківськи-
ми фінансовими групами, до складу 
яких входять страхові компанії, міні-
мізується можливість використання 
різних схем фінансових потоків між 
банками та страховими компаніями 
по уникненню банками фінансової 
відповідальності, підвищиться ефек-
тивність державної регуляторної по-
літики. 

Державне регулювання допуску 
страхових компаній на ринок в дослі-
джуваних країнах достатньо розвине-
не. Надання страхових послуг стра-
ховими компаніями здійснюється 
на основі отриманої ліцензії. Аналіз 
вимог щодо створення страхової ком-
панії та ліцензування її діяльності 
дозволив виділити наступне: Респу-
бліка Казахстан – єдина країна, в 
якій при започаткуванні страхового 
бізнесу держава вимагає від суб’єкта 
господарювання створення системи 
оцінки та управління ризиками, яка 
відповідає вимогам Національного 
Банку. Запровадження концепції 
ризик-менеджменту в управлінні 
страховою компанією є державною 
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вимогою, а не тільки ініціативою 
керівництва окремих компаній. 
Регулятор використав найкращу 
практику розвинених країн, де, як 
свідчать результати опитувань 63 
страхових компаній 8 країн Європи, 
державний орган страхового нагляду 
зіграв ключову роль у запроваджен-
ні в діяльність страхових компаній 
процедур оцінки та управління ризи-
ками [5]. В країнах прослідковується 
національна специфіка щодо ліцензу-
вання. Кожна країна прийняла наці-
ональну класифікацію форм та видів 
страхування, що ліцензуються, яка 
має як загальні риси, так і відмін-
ності. В трьох країнах ліцензуються 
види страхування, а в Російській 
Федерації – види діяльності, а види 
страхування визначаються страхо-
виком самостійно у спеціальному 
повідомленні до Центрального банку. 
Всі країни висувають спеціальні умо-
ви щодо ліцензування обов’язкового 
страхування.

Своєрідним «буфером», який доз-
воляє кожній страховій компанії 
виконати взяті на себе зобов’язання 
при дефіциті технічних резервів є 
власний капітал. Кожна країна ви-
суває вимоги до обсягу статутного 
капіталу для компаній, які виходять 
на страховий ринок, як невід’ємної 
частини власного капіталу. Вирі-
шальну роль статутного капіталу 
підкреслює О. Гаманкова: «статут-
ний капітал не тільки є чинником 
забезпечення платоспроможності 
страхової компанії. Він також ство-
рює фінансову основу для її подаль-
шого розвитку» [6].

Порівняльна характеристика вимог 
до мінімального розміру статутного 
капіталу страхових організацій в 
Україні, Російській Федерації, Рес-
публіці Білорусь та Республіці Казах-
стан наведена в табл. 1. 

В Республіці Казахстан та Ро-
сійській Федерації спостерігається 
більша диференціація вимог до ста-
тутних капіталів страхових компаній, 
залежно від виду діяльності страхови-

ка. Україна та Республіка Білорусь 
однаково диференціюють страхові 
компанії за сферами діяльності: стра-
хування життя та види страхування 
інші, ніж страхування життя. Крім 
того, вимоги до розміру капіталу 
висуваються в однакових одиницях 
виміру – євро, що вимагає від керів-
ництва компанії постійно слідкувати 
за виконанням вимог мінімального 
розміру статутного капіталу, особливо 
при девальвації національної валюти. 
Девальвація національної валюти в 
Республіці Казахстан та Російській 
Федерації привела до суттєвого змен-
шення рівня мінімальних вимог до 
статутних капіталів страховиків в 
перерахунку до євро.

При порівнянні вимог до мінімаль-
ного розміру статутного капіталу1 
встановлено, що в Україні найниж-
чий рівень вимог до страховика, 
який займається видами страхування 
іншими, ніж страхування життя, 
та найвищий до страховика, який 
займається страхуванням життя. 
Серед інших порівнюваних країн 
найбільш жорсткі вимоги до розміру 
статутних капіталів страховиків спо-
стерігаються у Республіці Білорусь. 
Необхідно відмітити спільну вимогу, 
що об’єднує країни щодо формування 
статутного капіталу страховика - це 
обов’язковість сплати статутних вне-
сків власними ресурсами та заборону 
використовувати на ці цілі запозичені 
кошти. При цьому присутня відмін-
ність у складі власних ресурсів: гро-
шові кошти; грошові кошти та цінні 
папери, що випускаються державою; 
грошові кошти та основні засоби. 

В досліджуваних країнах дозво-
лено іноземним інвесторам вкладати 
грошові кошти в статутні капітали 
страховиків. Деякі країни обмежують 
частку іноземних коштів (наприклад, 
Республіка Білорусь), деякі не мають 
подібної практики та дозволяють від-
криття філій нерезидентами (напри-
клад, Україна). Також помітні суттєві 
відмінності, щодо складу засновників 
страхової компанії, їх діяльності, 

1 в країнах, де вимоги висуваються в національний валюті, було проведено перерахунок 
по офіційному курсу євро до національної валюти станом на 20.07.2016 р.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика вимог до мінімального розміру статутного 

капіталу страхових організацій в Україні, Російській Федерації,  
Республіці Білорусь та Республіці Казахстан [7-11].

Країна Вимоги до мінімального розміру статутного капіталу

Україна

1 млн євро (за валютним обмінним курсом валюти України) – для страхови-
ка, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя; 
10 млн євро (за валютним обмінним курсом валюти України) – для страхо-
вика, який займається страхуванням життя

Російська 
Федерація

60 млн рублів – для здійснення виключно медичного страхування; 
120 млн рублів – для здійснення ризикового страхування без страхування 
життя та перестрахування; 
240 млн рублів – для здійснення страхування життя, а також страхування 
життя в поєднанні зі страхуванням від нещасних випадків і хвороби; 
480 млн рублів – для здійснення перестрахування, а також страхування в 
поєднанні з перестрахуванням.

Республіка 
Білорусь

Для новостворених страховиків -5 млн. євро.
Для страховиків створених до 01.07.2014 року:
до 1 травень 2016 року:
3,25 млн євро – для страхових організацій, що здійснюють види страхуван-
ня, що не відносяться до страхування життя;
3,5 млн євро для страхових організацій, що здійснюють види страхування, 
що відносяться до страхування життя.
до 1 травень 2017 року:
5 млн євро – для страхових організацій, що здійснюють види страхування, 
що не відносяться до страхування життя;
5 млн євро – для страхових організацій, що здійснюють види страхування, 
що відносяться до страхування життя

Республіка 
Казахстан

 для новостворюваної страхової (перестрахувальної) організації:
 1,1 млрд. тенге – при отриманні ліцензії по галузі «загальне страхування»; 
 1,2  млрд. тенге – при отриманні ліцензії по галузі «страхування життя»;
1,2  млрд. тенге – при отриманні ліцензії по галузі «загальне страхування» 
та ліцензії з перестрахування;
1,3  млрд. тенге – при отриманні ліцензії по галузі «страхування життя» та 
ліцензії з перестрахування;
1 млрд. тенге – при отриманні ліцензії з перестрахування із здійсненням 
перестрахування як виключного виду діяльності;
1,6  млрд. тенге – при отриманні ліцензії в галузі «загальне страхування» 
по класу «іпотечне страхування»

фінансовому положенню, тощо. Так 
в Республіці Казахстан юридичні 
особи-нерезиденти повинні підтвер-
дити свій фінансовий стан наявністю 
рейтингу не нижче законодавчо вста-
новленого у визначених рейтингових 
агентствах, а для учасників істотної 
участі (по класифікації національного 
законодавства - великих учасників) 
встановлені спеціальні вимоги. В Ро-
сійській Федерації відсутні спеціальні 
вимоги до засновників страховика 
(окрім документальної згоди регуля-
тора країни розташування іноземного 
інвестора, якщо його частка участі у 
страховика більше 49% та дворічного 
стажу у сфері особистого страхування 
для ліцензіатів на обов’язкове дер-
жавне страхування), а фінансовий 
стан юридичних осіб підтверджується 
аудиторським звітом за останній звіт-

ний період і тільки в тому випадку, 
якщо ці підприємства підпадають 
під обов’язковий аудит. Юридичні 
особи в Республіці Білорусь можуть 
бути засновниками страховика при 
наявності трирічного терміну при-
буткової діяльності, що передує даті 
подання документів на реєстрацію. В 
Україні повинно були не менше трьох 
засновників страхової компанії та 
юридична особа, яка займалась інши-
ми видами діяльності не може вийти 
на страховий ринок. 

Успіх будь-якої бізнес-структури 
залежить від її керівника, тому всі 
країни висувають вимоги до профе-
сіоналізму керівника та головного 
бухгалтера страхової компанії. Порів-
няння кваліфікаційних вимог до вка-
заних спеціалістів в досліджуваних 
країнах представлено в табл.2.
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Таблиця 2

Порівняльна характеристик кваліфікаційних та запобіжних вимог  
до керівників та головних бухгалтерів страхових організацій в Україні, 

Російській Федерації, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан [9-13].

Країна
Кваліфікаційні та запобіжні вимоги

Керівники Головні бухгалтери

Україна

Повна вища освіта, складений 
екзамен на відповідність знань 
професійним вимогам, стаж роботи 
на керівних посадах не менше двох 
років із загального 5-річного стажу 
і не менше одного року на ринках 
фінансових послуг. Бездоганна 
ділова репутація.

Базова або повна вища освіта, 
складений екзамен на відповідність 
знань професійним вимогам, 
стаж роботи на керівних посадах, 
пов’язаних з бухгалтерською 
або фінансовою діяльністю 
не менше трьох років. 

Протягом останніх п’яти років не займати вищі посади у фінансовій уста-
нові, яку визнано банкрутом, піддано процедурі примусової ліквідації або 
у якої відсторонено керівництво від управління та призначено тимчасову 
адміністрацію. Відсутність непогашеної або не знятої судимості та заборони 
на діяльність.

Російська 
Федерація

 Вища освіта, стаж роботи в якості 
керівника підрозділу страховика або 
іншої фінансової установи не менше 
двох років. 

Вища освіта, стаж роботи по спе-
ціальності у страховика або пере-
страховика не менше двох років із 
останніх п’яти. 

Відсутність непогашеної або незнятої судимості за злочин у сфері економіки 
або за злочин проти державної влади, не мати незавершеного терміну адмі-
ністративного покарання у вигляді дискваліфікації, не бути вищими поса-
довими особами фінансових установ, яким були анулюванні ліцензії, якщо 
з дня анулювання пройшло менше трьох років.

Республіка 
Білорусь

Вища економічна або юридична осві-
та, стаж роботи не менше 3 років в 
страховій, банківській чи фінансовій 
сфері не враховуючи стажу роботи в 
якості страхового агента.

Вища економічна освіта, стаж ро-
боти за фахом бухгалтера не менше 
п’яти років. 
З 1 січня 2017 року: наявність сер-
тифіката професійного бухгалтера, 
стаж роботи за фахом бухгалтера у 
страховика не менше двох років.

Знання основ цивільного законодавства та інших нормативних правових ак-
тів у галузі страхування; загальних принципів організації бухгалтерського 
обліку в страхуванні; основ трудового законодавства; основ діловодства.
Відсутність непогашеної або не знятої судимості; 
не мати протягом року адміністративного правопорушення в галузі фінан-
сів, підприємницької та іншої господарської діяльності; 
не бути вищими посадовими особами юридичної особи, визнаної банкрутом 
або ліквідованої за рішенням господарського суду або реєструючого органу. 
Співбесіда та отримання підтвердження професійної придатності в атеста-
ційній комісії Міністерства фінансів Республіки Білорусь. 

Республіка 
Казахстан

Вища освіта, стаж роботи не менше 3 років в міжнародних фінансових ор-
ганізаціях або у фінансових компаніях чи в регулівному органі. Відсутність 
непогашеної або не знятої судимості. Бездоганна ділова репутація. Пре-
тендент не займав вищі посади у фінансовій організації протягом року, що 
передує прийняттю рішення уповноваженим органом про анулювання лі-
цензії, визнання банкрутом, примусової її ліквідації. Термін обмеження діє 
протягом п’яти років від дати прийняття відповідного рішення уповноваже-
ним органом. Уповноважений орган не відкликав згоду на посаду у особи, 
яка є здобувачем у страховика протягом останніх дванадцяти місяців. 
Узгодження уповноваженим органом осіб на вищі посади у страховика.

Всі країни до перших посадових 
осіб страховика висувають вимоги 
щодо вищої освіти та стажу роботи 
(від двох до п’яти років), а також ви-
моги щодо ділової репутації і строкові 
обмеження при її втраті. Однак крите-
рії професійної придатності дуже різні 

по країнах, як і перелік керівників. 
Кваліфікаційні вимоги висуваються 
також до окремих категорій спеці-
алістів: в Республіці Білорусь – до 
замісників керівників страховика та 
керівників філіалів, представництв, 
інших відокремлених підрозділів 
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страховика, в Україні – до кваліфі-
кації працівника, відповідального за 
проведення внутрішнього фінансового 
моніторингу, страхових актуаріїв, в 
Російській Федерації – до страхових 
актуаріїв, внутрішніх аудиторів, в 
Республіці Казахстан – до членів 
ради директорів, членів правління, 
керівників, які наділені правом під-
пису документів, щодо страхової та 
інвестиційної діяльності, до страхо-
вих актуаріїв.

Дослідження законодавчих вимог 
щодо страхування виявило наступні 
відмінності в системі регулювання 
допуску компаній на національний 
страховий ринок: неоднорідна класи-
фікація видів страхування, яка має 
відмінності від європейської (Респу-
бліка Казахстан започаткувала євро-
пейську класифікаційну систему), різ-
ні умови створення страхової компанії 
та вимоги до її засновників; розбіж-
ності у колі керівних осіб та у квалі-
фікаційних і запобіжних вимогах до 
їх професіоналізму; різнонаповнений 
пакет документального забезпечення 
для ліцензіатів; різнонапружена про-
цедура отримання ліцензії. 

ВИСНОВКИ
Україна займає проміжне місце 

між ліберальною системою (Російська 
Федерація) допуску страхових компа-
ній на страховий ринок та більш жор-
сткою системою створеною у Республі-
ці Казахстан та Республіці Білорусь. 
Для України, яка сьогодні здійснює 
глибоку трансформацію національ-
ної економіки та гармонізує свої 
законодавство з ЄС для збільшення 
капіталізації страховиків необхідно 
підняти планку мінімального розміру 
статутного капіталу для компаній, 
які займаються видами страхування 
іншими, ніж страхування життя. 
Розширити кола осіб, які підпадають 
під керівний склад (членів правління 
чи аналогічного органу, керівників 
філій, осіб, які керують та контро-
люють інвестиційну діяльність) та 
започаткувати до них кваліфікаційні 
вимоги, що сприятиме підвищенню 
професіоналізму особового складу 
страховика.
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