
Після імплементації спліту в липні 2020 року регулятором ринку страхування став Національний банк 

України (надалі – НБУ або Регулятор). В своїй ролі регулятора НБУ ініціював прийняття нового Закону 

«Про страхування» (надалі – Закон), який був прийнятий Верховною Радою України 18 листопада 2021 

року, набрав чинності 19 грудня 2021 року та буде введено в дію 1 січня 2024 року. 

Закон замінить нині діючий закон «Про страхування», який був прийнятий ще в 1996 році та норми якого 

вже не відповідають сучасним тенденціям. В порівнянні з діючим законом нове регулювання є більш 

детальним, хоча варто зазначити, що деякі моменти все ж мають бути врегульовані підзаконними актами 

НБУ. 

Закон запроваджує нові прогресивні підходи регулювання та нагляду за ринком страхування, які

відповідають найкращим світовим та європейським практикам.

Ринок страхування:
що очікує учасників з прийняттям нового регулювання

Нововведення Закону

Класи

Всі види 

страхування 

поділені на non-life 

та страхування 

життя, які в свою 

чергу поділяються 

на класи

Підходи

Оновлений підхід

до ліцензування та 

корпоративного 

управління, 

організаційної

структури та 

системи контролю

Платоспрожність

Новий 

диференційований 

підхід до оцінки 

платоспроможності 

страховика

НБУ

Детально 

врегульовано

процедуру виходу з 

ринку та здійснення

нагляду

Регулятором
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Структура
власності

Вимоги до страховика
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Life

Non-life

19-23 класи

1-18 класи

Класи страхування

страхування

страхування

життя

NB!
Ліцензія надається за одним 

або більше класів в категорії 

non-life та за одним або 

більше класів в категорії 

страхування життя

Суміщення діяльності із 

страхування non-life та 

страхування життя

неможливе

Можливість розширення 

або звуження обсягу 

ліцензії

Актуарна
функція

План
діяльності

Статутний 

капітал
> 32-48 млн грн

не менше 32 млн грн 

для non-life страховиків

не менше 48 млн грн 

для страховиків життя, 

певних класів non-life 

страхування та 

перестрахування

Система
управління

Юридична особа, яка звертається за отриманням ліцензії, повинна відповідати таким вимогам:

та власники істотної

участі повинні

відповідати вимогам, 

встановленим Законом

на наступні три 

календарні роки 

та квартали

поточного року організаційна структура та 

система контролю повинні

відповідати вимогам, 

встановленим Законом

з урахуванням вимог

міжнародних стандартів

фінансової звітності

!
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Власники істотної участі

страхування

▪ 10, 25 або 50 і більше відсотків в 

статутному капіталі страховика чи 

право голосу за акціями (часткою) 

та/або 

▪ значний вплив на управління або 

діяльність страховика 

1Хто вони?

▪ бездоганна ділова репутація та

▪ задовільний майновий та 

фінансовий стан 

3
Репутація та 

фінанси

▪ попереднє погодження (без його 

отримання правочин є 

нікчемним) або

▪ наступне погодження фактично

набутої або збільшеної істотної

участі (допускається у 

передбачених випадках) 

▪ подача, визначених Законом 

документів

▪ прийняття рішення Регулятором 

протягом 2 місяців з дня 

отримання повного пакету 

документів

▪ повідомлення заявника 

протягом 5 днів з моменту 

прийняття рішення 

▪ 6 місяців для реалізації наміру 

набуття/збільшення істотної 

участі (у випадку попереднього 

погодження)    

2 Погодження

4 Процедура

Закон встановлює певні вимоги до власників істотної участі в страховику та процедури 

набуття/збільшення такої участі.

Наслідки незвернення до НБУ за 

погодженням фактично набутої або

збільшеної істотної участі:

▪ заборона на використання права 

голосу та/або

▪ вимога відчуження відповідних

акцій (часток)

5Наслідки
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Вимоги до платоспроможності

Розрахунок  капіталу платоспроможності та мінімального капіталу здійснюється за одним із таких 

підходів: 

Базовий

Спрощений

Платоспроможність І

підхід

підхід

NB

отримання ліцензії за класами 

страхування життя або за класами 10-

15 страхування non-life

досягнення визначених Законом 

фінансових показників протягом 

трьох календарних років поспіль

Зміна базового підходу на 

спрощений може бути 

здійснена тільки з дозволу

НБУ 

Платоспроможність ІІ

Страховик зобов’язаний використовувати базовий підхід за умови:

Можливість застосування 

спрощеного підходу всіма 

страховиками протягом перших трьох 

років після введення в дію Закону

NB1

NB2
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Вихід страховика з ринку

▪ Реорганізація 

▪ Ліквідація

▪ Передача страхового портфеля 

▪ Виконання страхового портфеля 

Формат

▪ Надає висновок про погодження

проекту плану виходу з ринку 

▪ Надає дозвіл на вихід з ринку

НБУ

Процедура

Повідомлення Регулятора про 

завершення процедури виходу з 

ринку

Сповіщення

Примусовий вихід з 

ринку відбувається за 

рішенням НБУ 

Рішення про вихід

У разі наявності зобов’язань за 

договорами страхування:

▪ рішення про анулювання ліцензії та 

призначення тимчасової 

адміністрації

▪ звернення до господарського суду з 

позовом про ліквідацію та 

призначення ліквідатора

Наявність зобов’язань

У разі відсутності зобов’язань за 

договорами страхування:

▪ рішення про анулювання ліцензії

▪ звернення до господарського суду 

з позовом про ліквідацію

Відсутність зобов’язань

У разі прийняття рішення про 

неплатоспроможність страховика:

▪ рішення про анулювання ліцензії

▪ звернення до господарського суду 

із заявою про відкриття 

провадження у справі про 

банкрутство

Неплатоспроможність
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▪ Затвердження радою страховика 

проекту плану виходу

▪ Попередній висновок Регулятора

▪ Затвердження плану виходу 

загальними зборами страховика

▪ Дозвіл Регулятора

▪ Виконання плану виходу

▪ Анулювання ліцензії

Добровільний вихід з ринку

Примусовий вихід з ринку
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Регулювання діяльності страховиків та 
страхових посередників

Закон детально регулює порядок діяльності страховиків та страхових посередників, зокрема, визначає:

Загальні засади діяльності

Порядок та вимоги до осіб, які

здійснюють реалізацію страхових

продуктів

Порядок виплати винагороди за 

реалізацію страхових продуктів

Різноманітні аспекти, пов’язані з 

договорами страхування

Порядок розрахунків за 

договорами страхування та 

перестрахування

Порядок та систему реєстрації 

страхових посередників

Загальні засади обчислення

страхових тарифів та страхових

премій

Порядок та умови здійснення

страхових виплат

01

02

03

Здійснення нагляду Регулятором
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▪ Ознаки потенційного порушення 

вимог законодавства 

▪ Ознаки загрози функціонуванню 

та фінансовому стану 

страховика 

Надання Регулятором рекомендацій щодо:

▪ вчинення дій

▪ необхідності утримання від вчинення

будь-яких дій

Коригувальні заходи НБУ

▪ Недосягнення,  визначених 

Законом, фінансових показників 

прийнятного регулятивного 

капіталу

▪ Порушення вимоги щодо капіталу 

платоспроможності 

▪ Порушення вимог Закону, 

нормативно-правових актів, 

вимог, рішень, розпоряджень 

Регулятора

▪ Здійснення ризикової діяльності 

Заходи раннього втручання
▪ Визначено 19 заходів раннього 

втручання

Заходи впливу
Визначено 15 заходів впливу, які 

застосовуються залежно від:

▪ характеру та причин порушень

▪ загального фінансового стану страховика

▪ оцінки можливих негативних наслідків тощо
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Страхування в ід нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування)

Страхування наземних транспортних засобів (крімзалізничного рухомого складу)

Страхування залізничного рухомого складу

Страхування повітряних суден

Страхування воднихсуден (морських суден, суден внутрішнього плавання та інших самохіднихчи не самохідних плавучих споруд)

Страхування майна, що перевозиться (включаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)

Страхування майна на випадок вогню та природних явищ

Страхування майна на випадок інших подій, спричинених градом, морозом, іншими подіями, крім подій, визначених у класі 8

Страхування відповідальності внаслідок використання наземного транспортного засобу (зокрема відповідальності перевізника)

Страхування в ідповідальності внаслідок використання повітряних суден (зокрема в ідповідальності перевізника)

Страхування відповідальності внаслідок використання водних суден (зокрема відповідальності перевізника)

Страхування іншої відповідальності (крім визначеноїу класах 10, 11, 12)

Страхування кредитів

Страхування поруки (гарантії)

Страхування інших фінансових ризиків (крім визначених класами 14, 15)

Страхування судових витрат

Страхування витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам під час здійснення подорожі

Страхування життя (інше, ніж передбачено класами 20, 21, 22, 23)

Страхування життя на випадок вступув шлюб та страхування на випадок народження дитини

Інвестиційне страхування життя

Безперервне страхування здоров’я

Пенсійне страхування
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Вимоги до статутного капіталу та платоспроможності щодо окремих 
класів страхування 
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мін. розмір 
статут. 

капіталу

вимоги до 
платоспромож-

ності (підхід)

*Дана умова не включає діяльність із прямого страхування за класом страхування 13, за умови що ліцензія страховика на здійснення діяльності із 
страхування містить обмеження та/або особливості для цього класу, визначені нормативно-правовими актами Регулятора, які можуть давати підстави 

для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

**Впродовж перших трьох років після введення в дію Закону всі
страховики мають право здійснювати оцінку

платоспроможності за спрощеним підходом.



Провідна незалежна юридична фірма в країнах Центральної та Східної Європи, 

Центральної Азії та Туреччині

Працюючи у 10 юрисдикціях командою з понад 300 юристів міжнародного та національного рівня, ми надаємо

цілісний і системний юридичний супровід та підтримку на різноманітних регіональних ринках – через досвід та 

інновації, будуючи надійну опору та захист ваших інтересів.

АЛМАТИ | КАЗАХСТАН

БЕЛГРАД | СЕРБІЯ

БРАТИСЛАВА | СЛОВАЧЧИНА

БУДАПЕШТ | УГОРЩИНА

БУХАРЕСТ | РУМУНІЯ

КИЇВ | УКРАЇНА

НУР-СУЛТАН | КАЗАХСТАН

ПРАГА | ЧЕХІЯ

СОФІЯ | БОЛГАРІЯ

СТАМБУЛ | ТУРЕЧЧИНА

ТАШКЕНТ | УЗБЕКИСТАН

За додатковою інформацією звертайтеся, будь 
ласка, до:

Ілля Мучник

Радник

+380 67 245 4054

illya.muchnyk@kinstellar.com

Анна Калініченко

Старший юрист

+380 50 820 8049

anna.kalinichenko@kinstellar.com


