
Звіт 
про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

постанови Правління Національного банку України від 20 жовтня 
2021 року № 107 “Про затвердження Положення про перестрахування у 

страховика (перестраховика) нерезидента”

Назва виконавця заходів з відстеження 
Національний банк України (Департамент методології регулювання 

діяльності небанківських фінансових установ).

Цілі прийняття акта
Постанову Правління Національного банку України від 20 жовтня 2021 

року № 107 “ Про затвердження Положення про перестрахування у страховика 
(перестраховика) нерезидента” (далі – регуляторний акт) прийнято з метою 
реалізації повноважень Національного банку України (далі – Національний 
банк), передбачених у статті 12 Закону України “Про страхування” (далі – Закон 
про страхування) щодо встановлення порядку та вимог здійснення страховиком 
(перестрахувальником) перестрахування в страховика (перестраховика) 
нерезидента.

Строк виконання заходів з відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 

26 вересня 2022 року та закінчено 03 жовтня 2022 року.

Тип відстеження 
Базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження
Аналіз показників результативності регуляторного акта з використанням 

статистичних даних.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі 
набутого практичного досвіду з урахуванням статистичних даних щодо кількості  
страховиків, нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, на яких 
прямо впливає дія регуляторного акта; показників діяльності страховиків 
(перестрахувальників), які укладають договори перестрахування зі 
страховиками (перестраховиками) нерезидентами, аналізу звернень, запитів, 
пропозицій страховиків, а також відповідних публікацій в засобах масової 
інформації.
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта
1. Кількість страховиків, на яких поширюється дія регуляторного акта 

(таблиця 1).
Таблиця 1

Дані щодо: Станом на 01.09.2022

Кількість страховиків, із них: 140
страховики зі страхування життя 13

2. Дані щодо показників діяльності страховиків (перестрахувальників), які 
укладають договори перестрахування зі страховиками (перестраховиками) 
нерезидентами, за якими здійснює нагляд Національний банк (таблиця 2).

Таблиця 2

Дані щодо:
Станом на 
31.12.2021

млн грн

Станом на 
30.06.2022

млн грн
1 2 3

Сума переданих страховиками 
(перестрахувальниками) резидентами 
страхових премій страховикам 
(перестраховикам) нерезидентам

4 902,3 1 744,5

Сума отриманих страхових виплат за 
договорами перестрахування зі 
страховиками (перестраховиками) 
нерезидентами

3 377,7 473,1

Частка перестрахових премій, сплачених 
перестраховикам-нерезидентам, що 
відповідають вимогам до рейтингів, 
встановлених регуляторним актом (за 
виключенням страхування цивільної 
відповідальності оператора ядерної 
установки за ядерну шкоду, яка може бути 
заподіяна внаслідок ядерного інциденту)

4 551,7 1 646,5

Частка перестрахових премій за договорами 
перестрахування, ризики за якими 
розміщено в іноземних ядерних пулах, у 
загальній сумі перестрахових премій, 
сплачених страховикам (перестраховикам) 
нерезидентам

131,2 18,5
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Продовження таблиці 2

Установлені Національним банком вимоги до страховиків 
(перестрахувальників), які укладають договори перестрахування зі 
страховиками (перестраховиками) нерезидентами, з огляду на результати аналізу 
показників діяльності страховиків (перестрахувальників) на ринку страхування 
та перестрахування свідчать про ефективність цього регуляторного акта. 

Крім того, якісним показником результативності регуляторного акта є 
виконання страховиками (перестрахувальниками) вимог регуляторного акта під 
час укладання договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) 
нерезидентами. 

У Національного банку немає інформації щодо кількості часу, що 
фактично витрачається страховиками під час виконання вимог регуляторного 
акта. Також немає інформації щодо публікацій в засобах масової інформації з 
оцінкою дії регуляторного акта.

Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених 
цілей

24.07.2021 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” від 01.07.2021 
№ 1601-IX (далі – Закон), яким, серед іншого, внесено зміни до статті 12 Закону 
про страхування, відповідно до яких визначено повноваження Національного 
банку встановлювати порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування в 
страховика (перестраховика) нерезидента. У пункті 3 розділу ІІ “Прикінцеві 
положення” Закону передбачено протягом трьох місяців з дня набрання чинності 
цим Законом Національному банку привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність до цього Закону та забезпечити прийняття нормативно-правових 
актів, потрібних для реалізації цього Закону.

У Національного банку, який відповідно до Закону України від 12.09.2019 
№ 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” з 

1 2 3
Частка перестрахових премій, сплачених 
страховикам (перестраховикам) 
нерезидентам, зареєстрованим на території 
країн-учасниць Організації економічного 
співробітництва та розвитку, у загальній 
сумі перестрахових премій, сплачених 
страховикам (перестраховикам) 
нерезидентам

4 533,7 1 674,3
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01.07.2020 набув повноважень регулятора ринку небанківських фінансових 
послуг, були відсутні регуляторні акти з питань регулювання перестрахування у 
страховика (перестраховика) нерезидента, тобто існувала потреба в 
урегулюванні вищезазначеної проблеми та затвердженні відповідного 
нормативно-правового акта Національного банку.

Отже, прийняттям регуляторного акта забезпечено виконання норм  
Закону про страхування щодо встановлення Національним банком порядку та 
вимог до страховиків (перестрахувальників), які провадять діяльність щодо 
перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів.

Протягом дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня 
підготовки цього документа від страховиків не надходило. Результати реалізації 
регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей загалом оцінюються 
позитивно.

Подальший висновок щодо оцінки результативності дії регуляторного акта 
буде зроблено за підсумками повторного відстеження, яке здійснюватиметься 
відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”.

В. о. Голови
Національного банку України 

 

Катерина РОЖКОВА


