
Проєкт Положення 
про обов’язкові критерії і нормативи достатності 
капіталу та платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості 
операцій страховика

м. Київ, 29 грудня 2020 року

! Ця презентація підготовлена виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього
регулювання. Жодне положення, зазначене у цій презентації, не слід розуміти як конкретну вимогу, що
міститься у проєкті регуляторного акта. Для отримання інформації щодо змісту конкретних положень
проєкта необхідно ознайомитись з проєктом регуляторного акта на сторінці офіційного
інтернетпредставництва Національного банку України. Бачення майбутнього регулювання, що
міститься у цій презентації, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого
опрацювання та обговорення з учасниками ринків фінансових послуг

Департамент методології регулювання діяльності 
небанківських фінансових установ



прийняте Нацкомфінпослуг в 2018 р.

Особливості чинного регулювання

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності,
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика № 850
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Визначено перелік 
прийнятних активів

Встановлено 
нормативи 

платоспроможності та 
достатності капіталу

Визначено норматив 
ризиковості 

операцій

Визначено норматив 
якості активів

Встановлено нормативи 
платоспроможності та 
достатності капіталу 

власника істотної участі

• забезпечення прозорого нагляду за діяльністю страховиків 
• забезпечення стабільності діяльності страховиків  



Розподіл страховиків за групами суспільної важливості та рівнем 
платоспроможності станом на 30 вересня 2020 року
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25 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

23,5%

68 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

12,9%

61 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

1,9%

12 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

61,7%
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6 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

94%

5 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

5,5%

6 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

0,5%

2 СК
частка 
ринку в 
частині 

страхових 
резервів 

становить 

0,01%



Структура прийнятних активів страховиків для виконання вимог до нормативу платоспроможності та 
достатності капіталу (30.09.2020), млн грн

Структура прийнятних активів страховиків

 У страховиків 1-го рівня суспільної важливості понад 60% припадає на депозити та ОВДП, на 3-му
та 4-му рівні – до 30%

 Страховики 1-го рівня суспільної важливості не вкладають у нерухомість (4%). У страховиків 4-го
рівня – 40%
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Депозити Державні цінні папери Залишки в МТСБУ

Поточні рахунки Права вимоги до перестраховиків Дебіторська заборгованість

Нерухоме майно ІНШІ



Завдання проєкту положення 

Оновлення термінології

Виникає потреба в удосконаленні положення, що регулює 
діяльність страховиків в частині забезпечення 

платоспроможності та достатності капіталу
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Зниження рівня ризиковості 
операцій страховиків

Вдосконалення якості активів 
страховиків

Підвищення вимог до 
диверсифікації та ліквідності 

активів 

Страховики



Нерухомість та земельні ділянки
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земельна 
ділянка

виключається з 30.06.2021 р.

Нерухомість
(придбання та/або дооцінка)

! Встановлені вимоги щодо підтвердження

вартості майна не застосовуються, якщо розмір
такої дооцінки протягом року сукупно < 10%
вартості майна на початок року

прийнятний актив 

100% 25%
звіт про оцінку майна
рецензія на звіт про 
оцінку майна
аудиторський звіт 

звіт про оцінку майна
рецензія на звіт про 
оцінку майна



Цінні папери
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прийнятний актив 

сукупний ліміт 3%

застосовується до:
• акцій та облігацій українських

емітентів,
• іпотечних облігацій,
• інвестицій в економіку України

набирає чинності з 30.06.2021р.

право власності

тільки ті, які належать 
страховику на праві 

власності

цінні папери 



Нова термінологія
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непрострочена дебіторська
заборгованість – дебіторська
заборгованість, термін погашення
якої не настав відповідно до
укладеного договору або
законодавства, та строк якої не
перевищує 365 календарних днів з
дати її виникнення (визнання)

права вимоги до
перестраховиків – сума часток
перестраховиків у страхових
резервах, розрахованих відповідно
до вимог законодавства

договір вхідного
перестрахування

договір вихідного
перестрахування

відстрочені аквізиційні витрати

аквізиційні витрати – витрати
страховика, пов’язані з укладенням
та пролонгацією договорів
страхування та вхідного
перестрахування та визначені у
його обліковій політиці;



Перехідні положення
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Період Ліміт

Включення до суми прийнятних активів земельних ділянок:

• до 30.03.2021 до 80% балансової вартості

• 31.03.2021 - 29.04.2021 до 60% балансової вартості

• 30.04.2021 – 30.05.2021 до 40% балансової вартості

• 31.05.2021 – 29.06.2021 до 20% балансової вартості

Індивідуальні ліміти на цінні папери українських емітентів, а також напрямки 
інвестування в економіку України для включення до суми прийнятних активів:

• до 30.06.2021 діють поточні ліміти



Зауваження та пропозиції
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Публічне обговорення триває до 28 січня 2021 року

Пропозиції та зауваження необхідно:
• направляти на адресу електронної пошти:

NBFI.regulations@bank.gov.ua;
• надіслати на поштову адресу Національного банку: вул.

Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601

За результатами опрацювання пропозицій та зауважень
перед затвердженням фінальної версії Положення
Національний банк передбачає провести повторну зустріч з
учасниками ринку



Web ▪ Facebook ▪ Twitter ▪ Flickr ▪ Youtube ▪ Instagram


