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êñåðîêîï³þâàííÿ, â åëåêòðîííîìó âèä³ àáî â³äåî�çâóêîâèì çàïèñîì ç áóäü�ÿêîþ ìåòîþ ³ ïåðåâåäåí³ íà ³íøó ìîâó áåç ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ðåäàêö³¿. Êîíöåïö³ÿ,
çì³ñò ³ äèçàéí º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ âèäàâöÿ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïî
ñòðàõîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ ÒÎÂ ÓÍÄ² "Ïðàâà òà åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü".

Âèòðàòè ðîáîòîäàâö³â íà ìåäïîñëóãè ³ ñòðàõóâàííÿ â 2021 ðîö³ 
â 3 ðàçè ïåðåâèùàòü ãëîáàëüíèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿
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DL-ñòàðòàï ç ïåðåñòðàõóâàííÿ Kettle îòðèìàâ â³ä ³íâåñòîð³â $4,7 ìëí.
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Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó: 9Ì2020
З послабленням карантинних обмежень у ІІІ кварталі поступово
почала відновлюватися діяльність небанківських фінансових установ. 
Дещо знизився обсяг активів страховиків, що проте не відобразилося
на обсягах страхових премій, які зросли порівняно з попереднім
періодом та показниками докризового І кварталу.

ÍÁÓ ïðåçåíòóâàâ îíîâëåíó Ñòðàòåã³þ
ìàêðîïðóäåíö³éíî¿ ïîë³òèêè ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó 
У багатьох країнах світу протягом останнього десятиріччя після
глобальної кризи макро�пруденційне регулювання стрімко
розвивається. В Україні глибокі кризи 2008�2009 рр. та 2014�2016 рр.
загострили необхідність підтримання фінансової стабільності.

Íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ - çàêëàñòè ôóíäàìåíò
íîâîãî ðåãóëþâàííÿ ðèíêó 
Катерина Рожкова: НБУ вже 6 місяців є регулятором небанківського
фінансового та страхового ринку України. Яким був процес переходу,
про трансформацію на фінансових ринках і про їх ключових
"архітекторів", в якому стані зараз перебувають страхові компанії?

Íîâ³ òåõíîëîã³¿ äîïîìàãàþòü àâòîâëàñíèêàì
åêîíîìèòè íà ñòðàõîâö³
Нові технології, зокрема системи аналізу великих даних, дозволяють
страховим компаніям, з одного боку, мінімізувати свої ризики, з
іншого � запропонувати продукт, який буде задовольняти потреби
кожного конкретного клієнта.

Îãëÿä çàðïëàò â ñòðàõîâ³é ñôåð³ Óêðà¿íè` 2020
З огляду ви дізнаєтеся, як компанії і співробітники працюють під час
карантинних обмежень, як змінилися зарплати і бонуси, на що готові
піти і від чого відмовитися співробітники страхових компаній і
посередників, а також які способи мотивації найбільш привабливі
зараз на страховому ринку.

ÍÁÓ îïðèëþäíèâ Ïîëîæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ
çàõîä³â âïëèâó äî ó÷àñíèê³â ñòðàõîâîãî ðèíêó
НБУ пропонує до громадського обговорення проєкт Положення
про застосування Нацбанком заходів впливу у сфері
державного регулювання діяльності на ринках страхових та
небанківських фінансових послуг.

PwC íàçâàëà ãëîáàëüí³ ðèçèêè ñòðàõîâî¿ òà
ïåðåñòðàõóâàëüíî¿ ãàëóç³ ñâ³òó
PwC спільно з Центром вивчення фінансових інновацій опитала
927 практиків, регулюючих органів та спостерігачів в страховій
галузі з 53 країн, щоб зрозуміти, що вони бачать найбільшими
загрозами для галузі і як вони розставляють пріоритети.

Âèïîâíèëîñü 4 ðîêè ñèñòåì³ Ïðÿìîãî
âðåãóëþâàííÿ çáèòê³â â ÎÑÖÏÂ
Цій події передувало кілька років дискусій, вивчення зарубіжного
досвіду і навіть пара невдалих спроб запустити систему Прямого
врегулювання в Україні.

Lloyd's çàïóñòèâ Blueprint Two � äðóãèé åòàï ïðîãðàìè öèôðîâî¿
òðàíñôîðìàö³¿ ðèíêó
Ãëîáàëüí³ ïðåì³¿ ç ðèçèêîâîãî ñòðàõóâàííÿ â 2021 ðîö³ çðîñòóòü íà 3,8%
Insurance Europe ââàæàº, ùî Solvency II ïîêëàäàº íåïîòð³áí³
îïåðàö³éí³ íàâàíòàæåííÿ íà ñòðàõîâèê³â
Allianz íàçâàâ êëþ÷îâ³ òåíäåíö³¿, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòðàõîâèê³â
Ñóêóïí³ ñòàòêè ì³ëüÿðäåð³â ñâ³òó â 2020 ðîö³ ïåðåâèùèëè $10,2 òðëí.

Àíäåðàéòèíã íà áàç³ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é ³ øòó÷íîãî
³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³
COVID�19 наголошує на необхідності спростити купівлю
страхування життя і зробити її більш доступною в цифровому
форматі, вважають фахівці McKinsey. 

ßê ñòðàõóâàííÿ ìîæå âïëèíóòè íà ìàéáóòíº?
Страхування пройшло довгий шлях від захисту ризиків до
стимулювання практики. Як страховики можуть сформувати
стійке майбутнє? Allianz Research виділяє 9 напрямків, які
пропонують захоплюючі можливості для імпакт�андерайтингу.





Тим ча сом де що зни зив ся об сяг ак -

тивів стра хо виків, що про те не відоб ра зи -

ло ся на об ся гах стра хо вих премій, які

зрос ли порівня но з по пе реднім періодом

та по каз ни ка ми док ри зо во го І квар та лу. 

Найгіршим є стан кре дит них спілок,

що не ли ше повіль но віднов лю ють об ся ги

опе рацій, але й за ли ша ють ся збит ко ви ми

за ре зуль та та ми трь ох квар талів. Це

різко конт рас тує з ре зуль та та ми реш ти

НБФУ, які поп ри кри зу ма ють ви сокі по -

каз ни ки при бут ко вості.

Струк ту ра та про ник нен ня сек то ру

У ІІІ квар талі час ти на НБФУ про -
де мо н стру ва ла зрос тан ня ак тивів.
Помітно зрос ли ак ти ви лом бардів, а
стра хо виків � нав па ки тро хи ско ро ти -
ли ся. Відповідно де що зміни ла ся
струк ту ра сек то ру. За га лом об ся ги ак -
тивів НБФУ май же не зміни ли ся. Про -
те че рез помітне зрос тан ня банківсь ко -
го сек то ру, част ка НБФУ в ак ти вах
фінан со во го сек то ру, що ре гу люєть ся
НБУ, зни зи ла ся. Тож за по каз ни ка ми
про ник нен ня не банківсь ких фінан со -

вих пос луг Ук раїна за ли шаєть ся на
одній з най ниж чих по зицій порівня но з
євро пейсь ки ми країна ми. Кількість
НБФУ, пе ре дусім фінан со вих ком -
паній, про дов жу ва ла ско ро чу ва ти ся
че рез доб ровіль ну відмо ву від ліцензій
та їх ану лю ван ня. Че рез знач ну
кількість ком паній, що не про ва дить
ак тив ну діяльність, ця тен денція мо же
про дов жи ти ся і на далі.

Cек тор стра ху ван ня

У ІІІ квар талі про дов жу ва ли зни -
жу ва тись ак ти ви стра хо виків. Вод но -
час, ва лові стра хові премії помітно
зрос ли � на 26% порівня но з ІІ квар та -
лом та на 3% порівня но з док ри зо вим І
квар та лом 2020 ро ку. Хо ча це все ще
ниж че, ніж по каз ни ки по пе реднь о го
ро ку. Стра хові вип ла ти зрос та ють ана -
логічни ми тем па ми. Тож рівень вип лат
май же незмінний та ста но вить 36% для
ри зи ко во го стра ху ван ня та 12% для
стра ху ван ня жит тя.

Найш вид ше зрос та ли премії за
КАС КО, стра ху ван ням май на та вог не -

З послабленням карантинних обмежень у ІІІ кварталі поступово
почала відновлюватися діяльність небанківських фінансових
установ. Найстрімкіше зросло кредитування насамперед
фінансовими компаніями та ломбардами. Активи цих
фінансових установ теж зростали, що дало змогу їм наростити
свою частку в загальних активах сектору. 

Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó: 9Ì2020

2 Insurance TOP ¹8(76)2020



вих ри зиків, стра ху ван ням фінан со -
вих ри зиків. Де що повільніше � за
ОСЦПВ. За га лом струк ту ра стра хо -
вих премій про тя гом квар та лу не
заз на ла суттєвих змін. Премії зі
стра ху ван ня жит тя, доб ровіль но го
ме дич но го стра ху ван ня та стра ху -
ван ня від не щас них ви падків, як і
квар тал то му, ста нов лять 28%у за -
галь но му об сязі.

По каз ник збит ко вості ри зи ко вих
видів стра ху ван ня (loss ratio) за ре -
зуль та та ми ІІІ квар та лу 2020 ро ку
ста но вить 18%. Та ке не ти по во низь ке
зна чен ня по яс нюєть ся особ ли вос тя -

ми відоб ра жен ня роз фор му ван ням
ре зервів за збит ка ми в авіаційно му
стра ху ванні цивіль ної авіації, що бу -
ли сфор мо вані у І квар талі. Як що
вик лю чи ти цей од но ра зо вий ефект,
то збит ковість стра хо виків зрос ла і
ста но вить 41%. Для обов'яз ко вих
видів стра ху ван ня во на ви ща і ся гає
53%, для доб ровіль но го стра ху ван ня
� 38%. Обид ва по каз ни ки зрос ли
порівня но з ІІ квар та лом.

Опе раційна ефек тивність стра -
хо виків non�life за ли шаєть ся не ви -
со кою. Ви со кий рівень combined ratio
виз на ча ють вит ра ти на ве ден ня

стра хо вої діяль ності, інші ніж стра -
хові вип ла ти та вит ра ти на фор му -
ван ня ре зервів. Во ни про тя гом ро ку
за ли ша ють ся май же ста ли ми та ся -
га ють 56% над ход жень стра хо вих
премій ско ри го ва них на ре зерв не за -
роб ле них премій. Зміна по каз ни ка
ефек тив ності пе ре важ но по яс нюєть -
ся во ла тильністю рівня збит ко вості.

Інвес тиційний дохід зай має нез -
нач ну час ти ну в за галь них до хо дах
стра хо виків. Йо го част ка суттєвіша
для life�стра ху ван ня � до 20% су куп -
них до ходів. Пе ре важ но йо го фор му -
ють до хо ди від облігацій, зок ре ма
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ОВДП, які зрос ли у ІІІ квар талі, та де -
по зитів. Non�life стра хо ви ки от ри му -
ють від вкла день мен ше 5% до ходів,
пе ре важ но від де по зитів.

На фінан со вий ре зуль тат стра хо -
виків у ІІІ квар талі знач ною мірою
впли ну ло віднов лен ня об сягів стра ху -
ван ня, відтак він де що зріс. Рен та -
бельність ак тивів ста но вить 1.3%.

Кількість по руш ників ви мог ре гу -
ля то ра до пла то сп ро мож ності за квар -
тал зни зи ла ся. Од нак 45 стра хо -
виків�ліцензіатів не ви ко ну ва ли пов -
ною мірою ви мо гу до пла то сп ро мож -
ності та дос тат ності капіта лу ста ном
на 1 жовт ня. Якість ак тивів на пок рит -
тя ви мог до пла то сп ро мож ності за

квар тал суттєво не зміни ла ся, щоп -
рав да зни зи ла ся част ка прав ви мог до
пе ре ст ра хо виків. Досі знач ну част ку в
ак ти вах пе ре важ но не ве ли ких стра -
хо виків зай має не ру хомість, вартість
якої найбільш ймовірно за ви ще на.

Кре дитні спілки

Поп ри пос ту по ве віднов лен ня еко -
номіки, ак ти ви кре дит них спілок, як і
об ся ги кре ди ту ван ня, зрос та ють до -
сить помірно та нерівномірно.
Найстрімкішій ріст � у декіль кох най -
біль ших гравців. Пригнічу ють мож ли -
вості рос ту за галь не зни жен ня пла то -
сп ро мож ності фізич них осіб, а та кож

не го товність спілок на да ва ти пос лу ги
дис танційно, зок ре ма орієнту ван ня на
готівкові роз ра хун ки і не роз ви неність
елект рон них про дуктів. Як і квар тал
то му, 23% членів кре дит них спілок є
ак тив ни ми.

Вод но час якість кре дит но го порт -
фе ля стрімко погірши ла ся. Крім зни -
жен ня пла то сп ро мож ності по зи чаль -
ників, на це впли ну ла відсутність ва -
желів ро бо ти з проб лем ною за бор го -
ваністю. Зок ре ма кре дитні спілки, як й
інші кре ди то ри, не мо жуть на ра хо ву -
ва ти штра фи та пені фізич ним осо ба -
ми за нес воєчас не обс лу го ву ван ня по -
зик. Близь ко тре ти ни кре дитів прост -
ро че но на по над 90 днів, що вдвічі ви -
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ще за по каз ник ІІ квар та лу. Найгірша
си ту ація з кре ди та ми на бізнес�пот -
ре би, знач на час ти на яких бу ла рест -
рук ту ри зо ва на. Ць о му порт фе лю
влас ти ва найбіль ша кон це нт рація,
знач на час ти на по зик, на да них осо -
бам, що мо жуть бу ти пов'яза ни ми із
ме не дж мен том кре дит них спілок.

Поп ри погіршен ня якості порт фе -
ля, відоб ра жені кре дит ни ми спілка ми
вит ра ти на фор му ван ня ре зервів у 3
квар талі зни зи ли ся. А до хо ди від роз -
фор му ван ня ре зервів за ос танні
шість місяців навіть пе ре ви щи ли вит -
ра ти на їх фор му ван ня. Це, зок ре ма,
да ло змо гу кре дит ним спілкам про де -

мо н стру ва ти при бу ток за ре зуль та -
та ми ІІ та ІІІ квар талів. Усе це
свідчить про суттєву не до оцінку
збитків кре дит них спілок.

Опе раційні до хо ди, зок ре ма чис -
тий про це нт ний дохід від опе рацій з
чле на ми кре дит ної спілки тим ча сом
зни зи ли ся як порівня но з ІІ квар та -
лом, так і порівня но з ана логічним
періодом по пе реднь о го ро ку. Вод но -
час зни зи лись і се редні про центні
став ки за всіма ви да ми по зик.
Співвідно шен ня опе раційних вит рат
до опе раційних до ходів зрос ло. Цей
по каз ник є знач но ви щим для не ве ли -
ких кре дит них спілок.

Низь ка при бут ковість приз во дить
до зни жен ня част ки влас но го капіта -
лу в струк турі фон ду ван ня кре дит -
них спілок. Вод но час де що зрос тає
об сяг де по зитів. За га лом 11 кре дит -
них спілок по ру шу ва ли ре гу ля торні
ви мо ги до капіта лу ста ном на 1 жовт -
ня. Кре дитні спілки на далі ма ють до -
оціни ти ре зер ви че рез погіршен ня
якості порт фе ля та на леж но відоб ра -
зи ти част ку прост ро че них кре дитів
після на бут тя чин ності відповідни ми
ре гу ля тор ни ми ви мо га ми. Це
найбільш ймовірно приз ве де до
погіршен ня по каз ників пла то сп ро -
мож ності низ ки гравців.
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Фінан сові ком панії

Поп ри зни жен ня їх кіль кості, ак ти ви
фінан со вих ком паній зрос ли у ІІІ квар -
талі 2020 ро ку. Пе ре важ но че рез віднов -
лен ня кре ди ту ван ня. Так об сяг на да них
про тя гом квар та лу кре дитів до мо гос по -
да р ствам зріс на 47%, а кор по раціям � на
58%. У порт фелі пе ре ва жа ють кре ди ти
підприємствам, що є дов ши ми за стро -
ком.

Ра зом із кре ди ту ван ням віднов -
люєть ся й лізинг. Об сяг лізин го вих опе -
рацій порівня но з по пе реднім квар та лом
зріс на 46%, а порівня но з ана логічним

періодом по пе реднь о го ро ку � на 6%. Об -
сяг фак то рин го вих опе рацій фінком -
паній де що ско ро тив ся. Од нак цей по каз -
ник за ли шаєть ся ви щим, ніж за ана -
логічний період по пе реднь о го ро ку.

У ІІІ квар талі фінан сові ком панії про -
дов жу ва ли ге не ру ва ти при бут ки. Хо ча їх
об сяг все ще ниж чий, ніж за ана логічний
період торік, по каз ни ки рен та бель ності
за ли ши ли ся на торішнь о му рівні.

Лом бар ди

Після нет ри ва ло го падіння об ся гу
опе рацій, у ІІІ квар талі 2020 ро ку

лом бар ди на рос ти ли кре ди ту ван ня
наб ли зив шись до торішніх по каз -
ників. Ко ефіцієнт пок рит тя кре дитів
зас та вою та кож зріс та ста но вить
115%. Знач но зрос ли до хо ди від ре -
алізації зас тав но го май на, які, щоп -
рав да, за без пе чу ють всь о го 11% до -
ходів лом бардів. Як і раніше ос нов -
ним дже ре лом до хо ду є про цен ти, що
фор му ють 86% над ход жень, та зрос -
ли порівня но з ана логічним періодом
по пе реднь о го ро ку.

Рен та бельність діяль ності, пов то -
рю ючи трен ди по пе редніх років, де -
що зни зи лась і ста но вить 7.2%.



Перс пек ти ви та ри зи ки

Як і очіку ва лось, об сяг опе рацій
НБФУ пе ре важ но зрос тав з по чат ком
віднов лен ня еко номічної ак тив ності.
Ця тен денція збе ре жеть ся на далі.
Очікуєть ся, що більшість сек торів
про де мо н струє при бут ки за ре зуль та -
та ми ро ку. Най дов ше від наслідків
кри зи віднов лю ва ти муть ся кре дитні
спілки, які ймовірно за вер шать рік зі
збит ка ми.

Як і раніше, особ ли ву ува гу ре гу -
ля то ра бу де при ку то до тих НБФУ, що
по ру шу ють мінімальні ви мо ги. Їм не -
обхідно вжи ти за ходів, щоб пок ра щи -

ти по каз ни ки діяль ності. Вод но час, не
мен ше за не по коєння вик ли ка ють ком -
панії, що че рез маніпу ляцію по каз ни -
ка ми звітності де мо н стру ють ли ше
фор маль не ви ко нан ня ви мог, не ма ю -
чи дос татнь о го за па су пла то сп ро мож -
ності. Щоб ви я ви ти та усу ну ти ці
проб ле ми, НБУ пла нує по си ли ти
конт роль за ко ректністю на дан ня
звітності.

Крім то го, для пе ревірки ко ре кт -
ності відоб ра жен ня стра хо ви ка ми ак -
тивів та зо бов'язань, з 1 січня роз поч -
неть ся оцінка за галь но го фінан со во го
ста ну стра хо ви ка. 

Цей про цес скра да ти меть ся з двох

етапів: на пер шо му зовнішні ау ди то ри
підтвер дять якість відоб ра жен ня ак -
тивів, ре зервів та по за ба лан со вих зо -
бов'язань стра хо виків, а на дру го му
НБУ, ґрун ту ю чись на цих оцінках,
виз на чить дот ри ман ня стра хо ви ка ми
ви мог до капіта лу. 

Та кож про тя гом нас туп но го ро ку
впро вад жу ва ти муть ся зміни до ха -
рак те рис тик ак тивів, що є прий нят ни -
ми для пок рит тя ре зервів стра хо виків.
Зок ре ма бу де зни же но роль не ру хо -
мо го май на, ад же во но час то є
неліквідним і не мо же бу ти швид ко ви -
ко рис та не non�life стра хо ви ка ми для
ви ко нан ня своїх зо бов'язань. 
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У першій час тині до ку мен та на ве де но
ко рот кий те о ре тич ний ог ляд суті, цілей,
прин ципів та інстру ментів мак роп ру -
денційної політи ки. Дру гу час ти ну прис -
вя че но особ ли вос тям мак роп ру денційно го
ре гу лю ван ня в Ук раїні. Тре тя � розк ри ває
прак тичні пи тан ня ре алізації мак роп ру -
денційної політи ки в Ук раїні. У ній НБУ
ак цен тує ува гу на клю чо вих ри зи ках, ре -
алізація яких мо же по ру ши ти нор маль не

функціону ван ня фінан со во го сек то ру, та
спо со бах про тидії їм. Та кож на ве де но
приб лиз ний пе релік мак роп ру денційних
інстру ментів, які НБУ ви ко рис то вує або
ви ко рис то ву ва ти ме зго дом, щоб за без пе -
чи ти фінан со ву стабільність.

Стра тегію бу ло впер ше схва ле но на
засіданні Коміте ту з фінан со вої стабіль -
ності, підтри ма но Правлінням НБУ та оп -
ри люд не но в лис то паді 2018 ро ку.

З лип ня 2020 ро ку НБУ на був пов но -
ва жен ня з ре гу лю ван ня та наг ля ду за
стра хо ви ми, фінан со ви ми, лізин го ви ми та
фак то рин го ви ми ком паніями, кре дит ни -
ми спілка ми, інши ми не банківсь ки ми
фінан со ви ми ус та но ва ми. Ці зміни, а та -
кож перші два ро ки ре алізації мак роп ру -
денційної політи ки НБУ зу мо ви ли не -
обхідність онов лен ня Стра тегії. Онов ле ну
Стра тегію зат ве рд же но рішен ням
Правління НБУ 14 груд ня 2020 ро ку.

Що та ке мак роп ру денційна політи ка
і навіщо во на потрібна

Мак роп ру денційна політи ка за побігає
на ко пи чен ню та ре алізації сис тем них ри -
зиків у фінан со во му сек торі, щоб не до -
пус ти ти пе ре боїв у йо го функціону ванні.
Кінце ва ме та мак роп ру денційної політи -
ки � за без пе чен ня фінан со вої стабіль ності,
тоб то ста ну фінан со вої сис те ми, за яко го
во на здат на на леж но ви ко ну ва ти ос новні
функції � фінан со ве по се ред ни цт во та
здійснен ня пла тежів � й успішно про тис -
то я ти кри зо вим яви щам. До сяг нен ня цієї
ме ти спри я ти ме ста ло му еко номічно му
зрос тан ню.

У багатьох країнах світу протягом останнього десятиріччя після
глобальної кризи макро�пруденційне регулювання стрімко
розвивається. В Україні глибокі кризи 2008�2009 рр. та 2014�2016
рр. загострили необхідність підтримання фінансової стабільності.
Тому в середині 2015 року в Законі "Про Національний банк
України" було закріплено положення, що сприяння фінансовій
стабільності � друга за важливістю функція НБУ після
підтримки цінової стабільності. Таким чином, НБУ, по суті,
отримав мандат на розроблення та проведення макропруден -
ційної політики в Україні. 

ÍÁÓ ïðåçåíòóâàâ îíîâëåíó Ñòðàòåã³þ ìàêðîïðóäåíö³éíî¿
ïîë³òèêè ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó Óêðà¿íè



Ви ник нен ня мак роп ру денційної полі -
ти ки � ре зуль тат пе ре ос мис лен ня історії
еко номічних криз. Світо вий досвід
засвідчив, що для га ран ту ван ня на леж но -
го функціону ван ня фінан со вої сис те ми в
кри зові періоди не дос татньо ма ти ефек -
тив ний наг ляд за ок ре ми ми фінан со ви ми
ус та но ва ми, ад же сис те ма не є прос тою
су мою ок ре мих скла до вих. Стійкість
навіть усіх без ви нят ку учас ників фінан -
со во го рин ку по одинці не завж ди за без пе -
чує стійкість та без пе ребійну ро бо ту
фінан со во го сек то ру за га лом. Нап рик лад,
доб ре капіталізо ва ний банк ви ко нає свої
зо бов'язан ня пе ред вклад ни ка ми навіть
під час кри зи, про те мо же тим ча со во
відмо ви ти ся від но во го кре ди ту ван ня, пог -
либ лю ючи ре цесію. З ць о го вип ли ває вис -
но вок: фінан со вий сек тор потрібно ре гу -
лю ва ти не ли ше на рівні ок ре мих ус та нов,
а й як сис те му за га лом.

Мак роп ру денційна політи ка не здат на
повністю усу ну ти сис темні ри зи ки, але
мо же не до пус ти ти їх надмірно го на ко пи -
чен ня та зни зи ти ймовірність їх ре алізації.
Та ким чи ном, во на підви щує стійкість
еко номіки, зни жує во ла тильність ВВП,
що підтве рд жу ють ре зуль та ти емпірич -
них досліджень1. Од нак ця політи ка мо же
ма ти й не га тивні побічні ефек ти, нап рик -
лад, тим ча со ве погіршен ня дос ту пу на се -
лен ня та бізне су до кре дит них ре сурсів.
Це мо же зу мов лю ва ти порівня но нижчі
тем пи еко номічно го зрос тан ня � пла ту за
стійкість до фінан со вих криз.

Складність мак роп ру денційної
політи ки по ля гає в то му, що відповідні
інстру мен ти слід зас то со ву ва ти тоді, ко ли
ри зи ки для фінан со вої сис те ми зда ють ся
нез нач ни ми. У такі мо мен ти упов но ва же -
ним осо бам мо же бра ку ва ти рішу чості
(так зва ний ефект не ба жан ня діяти �
inaction bias), ад же в період кре дит ної екс -
пансії доцільність об ме жень склад но до -
нес ти до учас ників рин ку, політиків та до -
мо гос по дарств.

Цілі мак роп ру денційної політи ки

Од на з фун да мен таль них цілей ба -
гать ох цент раль них банків світу � спри ян -
ня фінан совій стабіль ності, що

є  пе ре ду мо вою  ста ло го  еко номічно го
зрос тан ня. Для до сяг нен ня цієї цілі ре гу -
ля то ри за побіга ють на ко пи чен ню  сис тем -
них  ри зиків,  щоб  зни зи ти вірогідність
ви ник нен ня  кри зо вих  явищ,  а  та кож по -
си лю ють стійкість фінан со во го сек то ру.

Прин ци пи мак роп ру денційної
політи ки

Про во дя чи мак роп ру денційну політи -
ку ре гу ля то ри ке ру ють ся низ кою прин -
ципів, пок ли ка них за без пе чи ти дієвість

за ходів. Дот ри ман ня цих прин ципів � за -
по ру ка ефек тив ності ре гу лю ван ня.

1. Не за лежність. Мак роп ру денційна
політи ка має бу ти не за леж ною від інших
функцій цент раль них банків і ре гу ля торів
(мо не тар ної політи ки, мікроп ру денційно -
го наг ля ду) та від зовнішніх впливів
фінан со во го сек то ру чи ор ганів вла ди. Це
дасть змо гу не до пус ти ти доміну ван ня ко -
рот ко ст ро ко вих цілей над дов го ст ро ко ви -
ми. Нап рик лад, під час еко номічно го бу му
фінан сові ус та но ви мо жуть не по год жу ва -
тись із по си лен ням ре гу ля тор них ви мог до
них. Для стри му ван ня ць о го тис ку цент -
раль ний банк або інші ре гу ля то ри ма ють
дот ри му ва ти ся прин ци пу не за леж ності.

2. Про зорість. Цілі та підста ви для зас -
то су ван ня мак роп ру денційних інстру -
ментів по винні бу ти зро зуміли ми для
учас ників фінан со во го рин ку і гро мадсь -
кості. Цент раль ний банк по ви нен вчас но
інфор му ва ти про ре гу ля торні зміни
відповідні ціль ові ау ди торії, щоб во ни ма -
ли дос татньо ча су для підго тов ки.

3. Пре вен тив ний підхід. Цент раль ний
банк по ви нен заз да легідь виз на ча ти сис -
темні ри зи ки та вчас но вжи ва ти за ходів,
щоб звес ти їх до мініму му. Як що рівень
заг роз у пев ний мо мент оціни ти важ ко, і
до во дить ся оби ра ти між бездіяльністю чи
по тенційно надмірним ре а гу ван ням, цент -
раль ний банк, найімовірніше, обе ре дру ге,
ад же втра ти від криз заз ви чай пе ре ви щу -
ють не до над ход жен ня від зап ро вад жен ня
мак роп ру денційних об ме жень.

4. Роз важ ливість/гнучкість (guided
discretion). Мак роп ру денційні інстру мен -
ти слід зас то со ву ва ти відповідно до заз да -
легідь виз на че них пра вил. Відхи лен ня від
них мож ливі ли ше тоді, ко ли подібні
рішен ня бу дуть на леж но обґрун то вані.

5. Ко ор ди нація. Ефек тивність мак роп -
ру денційної політи ки за ле жить від її ко -
ор ди нації з інши ми політи ка ми, що на ле -
жать до ком пе тенції цент раль но го бан ку
та інших ор ганів вла ди. Цент раль ний банк
по ви нен за без пе чу ва ти на леж ну ко ор ди -
націю.

6. Про порційність. У ре зуль таті зас то -
су ван ня мак роп ру денційних інстру ментів
до фінан со вих ус та нов ви су ва ти муть ся
певні ви мо ги. Во ни ма ють бу ти про -
порційні внес ку конк рет ної ус та но ви в за -
галь ний розмір сис тем но го ри зи ку.

7. Уник нен ня ре гу ля тор но го арбітра -
жу. Мак ро�пру денційна політи ка бу де
ефек тив ною ли ше тоді, ко ли учас ни ки
фінан со во го рин ку не ма ти муть змо ги
уник ну ти об ме жень, мігру ю чи в менш ре -
гуль о вані сег мен ти. Мак роп ру денційні
інстру мен ти по винні бу ти націлені пе ре -
дусім на об'єкти й опе рації, які не мо жуть
пе рей ти в суміжні сег мен ти фінан со во го
рин ку без знач них втрат.

8. Ура ху ван ня національ них особ ли -

вос тей. Мак ро�пру денційна політи ка по -
вин на вра хо ву ва ти національні особ ли -
вості фінан со вої сис те ми, щоб об рані
інстру мен ти бу ли дієви ми та спри я ли до -
сяг нен ню цілей. Нап рик лад, в Ук раїні до
та ких особ ли вос тей на ле жить ве ли ка
част ка держ банків і нез нач ний об сяг ак -
тивів не банківсь ко го фінан со во го сек то ру.

Мак роп ру денційні інстру мен ти

Мак роп ру денційні інстру мен ти прий -
ня то поділя ти на інстру мен ти капіта лу,
ліквідності та інші, зок ре ма сек то ральні.
Тим ча сом жод на кла сифікація не мо же
бу ти пов ною, ад же ре гу ля то ри ство рю ють
нові, до дат кові інстру мен ти, як що ць о го
пот ре бу ють стан роз вит ку та національні
особ ли вості фінан со во го сек то ру. Вибір
інстру мен ту за ле жить від проміжних
цілей, яких потрібно до сяг ну ти. Вод но час
час то за до по мо гою од но го інстру мен ту
до ся га ють кіль кох цілей. Крім то го, де які
мак роп ру денційні інстру мен ти мож на
розділи ти за функціональ ним спря му ван -
ням, тож інстру мен ти для кре дит них ус -
та нов мо жуть бу ти подібни ми та відрізня -
ти ся від тих, що зас то со ву ють ся до інших
сег ментів фінан со во го рин ку чи об'єктів
інфра ст рук ту ри. Ниж че по да но опис най -
по ши реніших у світовій прак тиці інстру -
ментів.

Інстру мен ти капіта лу

Контрциклічний бу фер капіта лу
(countercyclical capital buffer, CCB)

Суть інстру мен ту по ля гає у вста нов -
ленні ви щих ви мог до капіта лу (бу фе ра) у
період кре дит ної екс пансії з мож ливістю
зни жен ня ви мог або пов ної йо го де ак ти -
вації в мо мен ти еко номічно го спа ду, ко ли
сис темні ри зи ки ма теріалізу ють ся. Ме та
інстру мен ту � зни зи ти про циклічність
фінан со вої сис те ми. Зап ро вад жен ня
контрциклічно го бу фе ра капіта лу підви -
щує стійкість фінан со вої сис те ми, за хи -
щає її від по тенційних ут рат та опо се ред -
ко ва но об ме жує екс пан сив ну фа зу кре -
дит но го цик лу. Ос нов ний кри терій для
вста нов лен ня чи знят тя бу фе ра � роз рив
між тем па ми зрос тан ня об сягів кре дитів
та ВВП. Крім ць о го, бе руть ся до ува ги й
інші інди ка то ри, зок ре ма співвідно шен ня
цін на жит ло та до ходів на се лен ня, част ка
вит рат на обс лу го ву ван ня боргів у до хо -
дах до мо гос по дарств та нефінан со вих
кор по рацій то що.

Бу фер сис тем ної важ ли вості для сис -
тем но важ ли вих фінан со вих ус та нов
(buffer for systemically important banks)

Вста нов лю ють ся до дат кові ви мо ги до
капіта лу сис тем но важ ли вих фінус та нов,
банк ру т ство яких мо же ма ти серйозні
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наслідки для фінан со вої сис те ми та еко -
номіки. Зап ро вад жен ня ць о го інстру мен -
ту підви щує здатність та ких банків пок -
ри ва ти втра ти, що змен шує імовірність
кри зо вих явищ та масш таб їх наслідків.
Та кож бу фер мо же пев ною мірою ніве -
лю ва ти ок ремі кон ку рентні пе ре ва ги
сис тем но важ ли вих фінус та нов. Це дає
змо гу збе рег ти рівні рин кові умо ви для
ма лих і се редніх ус та нов.

Бу фер сис тем но го ри зи ку (systemic
risk buffer, SRB) 

Пе ред ба чає фор му ван ня до дат ко во -
го за па су капіта лу для зни жен ня враз -
ли вості до дов го терміно вих струк тур них
(не циклічних) сис тем них ри зиків. Мо же
зас то со ву ва ти ся до всіх або до ок ре мих
груп фінан со вих ус та нов. За ре ко мен -
дацією ESRB по ви нен пок ри ва ти ри зи ки,
що не є вимірю ва ни ми, од норідни ми та
стан дар ти зо ва ни ми, а са ме кре дит ний,
рин ко вий чи опе раційний ри зи ки. На -
томість бу фер має ство рю ва ти ся на пок -
рит тя ри зиків, спри чи не них, зок ре ма,
ви со кою кон це нт рацією в сек торі, ви со -
ким рівнем взаємо пов'яза ності, розміром
фінан со вої сис те ми (віднос но ВВП),
фінан со ви ми інно ваціями, що підви щу -
ють складність сис те ми. У разі од но час -
ної дії бу фе ра сис тем ної важ ли вості і бу -
фе ра сис тем но го ри зи ку бан ки по винні
дот ри му ва ти ся біль шо го з них.

Бу фер кон сер вації капіта лу (capital
conservation buffer, CCB)

Ме та інстру мен ту � ство ри ти за пас
капіта лу в нест ре со вий період по над
мінімальні обов'яз кові ви мо ги для пок -
рит тя мож ли вих збитків та не до пу щен -
ня по ру шен ня мінімаль них ви мог до дос -
тат ності капіта лу в май бутнь о му. Та ким
чи ном зни жуєть ся про циклічність кре -
ди ту ван ня. Бу фер кон сер вації виз на ча -
ють пе ре важ но як мікроп ру денційний
інстру мент, який мо же спри я ти до сяг -
нен ню мак роп ру денційних цілей.

Ко ефіцієнт ле ве рид жу (leverage
ratio) 

Роз ра хо вуєть ся як співвідно шен ня
капіта лу 1 рівня і су куп них ак тивів та
по за ба лан со вих зо бов'язань. Підтри ман -
ня ко ефіцієнта на не обхідно му рівні дає
змо гу об ме жу ва ти на ро щу ван ня кре дит -
ни ми ус та но ва ми ак тив них опе рацій за
ра ху нок за лу че них коштів. Слу гує до -
дат ко вим за побіжни ком надмірно го
зрос тан ня ба лансів за умо ви, як що ва ги
ри зи ку ак тивів не відоб ра жа ють фак -
тич ної ри зи ко вості опе рацій. Пе ре ва гою
інстру мен ту є йо го прос то та і про зорість,
оскіль ки для йо го роз ра хун ку ак ти ви не
роз поділя ють ся за сту пе нем ри зи ку. Ба -
зельсь кий комітет з банківсь ко го наг ля -

ду вста но вив мінімаль не зна чен ня ко -
ефіцієнта ле ве рид жу для банків на рівні
3%.

Інстру мен ти ліквідності

Ко ефіцієнт пок рит тя ліквідністю
(liquidity coverage ratio, LCR)

Роз ра хо вуєть ся як відно шен ня су ми
на яв них у бан ку ви со ко якісних
ліквідних ак тивів до чис тих відпливів
коштів, що очіку ють ся про тя гом трид ця -
ти днів у разі ви ник нен ня кри зо вих
явищ. Підтри му ю чи ко ефіцієнт на пев -
но му рівні, фінус та но ви зберіга ють дос -
татній рівень ліквідності, щоб пе ре жи ти
кри зо вий період. LCR час то виз на ча ють
як мікроп ру денційний інстру мент, який
че рез ус та нов лен ня до дат ко вих ви мог
(фіксо ва них або змінних у часі) мо же ви -
ко рис то ву ва ти ся для до сяг нен ня мак -
роп ру денційних цілей5. Нап рик лад, ре -
гу ля то ри мо жуть зни жу ва ти ви мо ги до
LCR під час сис тем ної кри зи ліквідності,
щоб бан ки ма ли змо гу спов на ви ко ну ва -
ти свої зо бов'язан ня пе ред вклад ни ка ми.

Ко ефіцієнт чис то го стабіль но го
фінан су ван ня (net stable funding ratio,
NSFR)

Виз на чає мінімаль ну част ку стабіль -
но го (дов го ст ро ко во го) фон ду ван ня за -
леж но від ліквідності і за лиш ко вої стро -
ко вості ак тивів бан ку. Інстру мент спо ну -
кає бан ки пе ре орієнто ву ва ти ся на дов го -
ст ро кові дже ре ла фінан су ван ня і не кре -
ди ту ва ти на дов гий термін, пок ла да ю -
чись вик люч но на ко рот ке фінан су ван ня.
Цей ко ефіцієнт зни жує невідповідність
між ак ти ва ми та зо бов'язан ня ми, що мо -
же до по мог ти змен ши ти ампліту ду кре -
дит но го цик лу. NSFR час то виз на ча ють
як мікроп ру денційний інстру мент, який
че рез ус та нов лен ня до дат ко вих ви мог
(фіксо ва них або змінних у часі) мо же ви -
ко рис то ву ва ти ся для до сяг нен ня мак -
роп ру денційних цілей.

Ви мо ги до ліквідності та кож ма ють
ус та нов лю ва ти ся і для не банківсь ких
фінан со вих ус та нов, що за лу ча ють кош -
ти на се лен ня чи бізне су, пе ре дусім для
кре дит них спілок та стра хо вих ком паній.

Інші інстру мен ти

Ус та нов лен ня гра нич но го співвід но -
шен ня розміру кре ди ту та вар тості за -
без пе чен ня (loan�to�value ratio, LTV)

Інстру мент об ме жує мак си маль ний
розмір кре ди ту до мо гос по да р ствам за -
леж но від вар тості за без пе чен ня, що
банк от ри мує за кре ди том. За побігає ви -
ник нен ню буль ба шок на рин ку не ру хо -
мості і надмірно му зрос тан ню об сягів іпо -
теч но го кре ди ту ван ня. Ре гу ля тор мо же

вста нов лю ва ти гра нич не зна чен ня LTV
для всіх но вих іпо теч них кре дитів або
ли ше для ви да них під зас та ву тієї не ру -
хо мості, ціни на яку зрос та ють най ви щи -
ми тем па ми.

Вста нов лен ня гра нич но го співвідно -
шен ня су ми обс лу го ву ван ня бор гу та до -
хо ду по зи чаль ни ка
(debt�service�to�income ratio, DSTI) або
за галь ної су ми кре ди ту та до хо ду
(debt�to�income ratio, DTI).

Інстру мен ти об ме жу ють мак си маль -
ну су му кре ди ту, який мо же от ри ма ти
до мо гос по да р ство, за леж но від рівня йо -
го до ходів. За побіга ють надмірно му зрос -
тан ню іпо теч но го або спо жив чо го кре ди -
ту ван ня та за бор го ва ності до мо гос по -
дарств.

Нині у світовій прак тиці інстру мен ти,
які об ме жу ють кре ди ту ван ня по зи чаль -
ни кам (LTV, DSTI, DTI), нерідко зас то со -
ву ють ся як до банків, так і до не банківсь -
ких фінан со вих ус та нов.

Пла ни віднов лен ня діяль ності та
при му со вої рест рук ту ри зації 

Щоб кри за не за хо пи ла фінан со ву
ус та но ву зне наць ка, ре гу ля тор ви ма гає
від фінан со вих ус та нов зав час ної підго -
тов ки планів віднов лен ня діяль ності. Як -
що та кий план не спраць о вує, фінус та -
но ва6 по вин на ма ти план ре зо люції (ви -
ве ден ня з рин ку) в оп ти маль ний із точ ку
зо ру всіх задіяних сторін спосіб. Ці ви мо -
ги тра диційно сто су ють ся банків, про те
мож ли ве їх по ши рен ня і на інші фінан -
сові ус та но ви.

Підви щені ви мо ги до розк рит тя
інфор мації Ре гу ля тор мо же ви ма га ти від
фінус та нов частіше або де тальніше
розк ри ва ти пев ну інфор мацію. Цей
інстру мент збіль шує поінфор мо ваність
гро мадсь кості про діяльність фінус та нов,
підви щу ю чи стійкість фінан со вої сис те -
ми. До дат ко ве розк рит тя інфор мації
підви щує якість оціню ван ня ри зиків
учас ни ка ми фінан со во го рин ку, зок ре ма
ри зиків пла то сп ро мож ності та лік -
відності конт ра гентів.

Інфор маційне підґрун тя

Ефек тивність мак роп ру денційної
політи ки за ле жить від якості інфор мації,
на якій во на ґрун туєть ся. На сь о годні в
Ук раїні не всі не обхідні дані дос тупні.
Най повнішою є інфор мація про банківсь -
кий сек тор. Ду же важ ли вим еле мен том
став Кре дит ний реєстр НБУ. До нь о го пе -
ре даєть ся інфор мація про кре дитні опе -
рації, за яки ми за бор го ваність не мен ша
100 мінімаль них зарп лат. З йо го до по мо -
гою НБУ мо же ре гу ляр но калібру ва ти
ко ефіцієнти ймовірності де фол ту (PD) та
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втрат у разі де фол ту (LGD), що їх ма ють
ви ко рис то ву ва ти бан ки для оціню ван ня
кре дит но го ри зи ку. Та кож Кре дит ний
реєстр дає змо гу моніто ри ти кон це нт -
рацію кре дит них ри зиків у сис темі.

На був ши пов но ва жень із ре гу лю -
ван ня не банківсь ких фінан со вих ус та -
нов, НБУ спри я ти ме підви щен ню їх про -
зо рості й розк ри ва ти ме інфор мацію про
ос новні по каз ни ки діяль ності, струк ту ру
влас ності, дот ри ман ня ре гу ля тор них ви -
мог. Вод но час да них про інші сек то ри
еко номіки по ки що не дос татньо. Бра кує
да них для оціню ван ня бор го во го на ван -
та жен ня та по ведінки до мо гос по дарств у
розрізі груп за до хо да ми. Во ни потрібні
для ко ре кт но го роз ра хун ку об ме жень на
розміри кре дитів (LTV, DSTI, DTI). Не -
обхідно вдос ко на ли ти сис те му збо ру да -
них про стан рин ку не ру хо мості. НБУ на -
далі пра цю ва ти ме над роз ши рен ням на -
яв них да них, підви щен ням якості й дос -
туп ності інфор мації, не обхідної для
підго тов ки рішень із мак роп ру денційної
політи ки.

Ри зи ки не банківсь ко го фінан со во го
сек то ру 

Три ва лий час ре гу ля торні ви мо ги до
не банківсь ких фінан со вих ус та нов, зок -
ре ма тих, що пра цю ють із кош та ми на се -
лен ня, бу ли здебіль шо го дек ла ра тив ни -

ми, а наг ляд здійсню вав ся менш ре тель -
но, що приз во ди ло до ре гу ля тор но го
арбітра жу. Фінан со ва звітність не -
банківсь ких ус та нов пе ре важ но не відоб -
ра жа ла на леж но їхній стан, ліквідність і
пла то сп ро можність, струк ту ра влас ності
нерідко бу ла неп ро зо рою, ви ни ка ли
підоз ри що до ви ко рис тан ня ок ре мих
фінан со вих ус та нов для фінан со вих
махінацій, ухи лен ня від спла ти по датків,
відми ван ня коштів. Усе це ство рює ри зи -
ки для діяль ності фінан со во го сек то ру та
пе реш код жає йо го роз вит ку.

Вод но час не банківські фінус та но ви
нині не не суть сис тем них ри зиків з ог ля -
ду на низь кий рівень зв'язків з інши ми
фінан со ви ми та нефінан со ви ми ус та но -
ва ми та віднос но не ве ли кий розмір. За -
гальні ак ти ви не банківсь ких фінан со вих
ус та нов під ре гу ляцією НБУ ста нов лять
близь ко 10% ак тивів сек то ру. Ри зи ки від
діяль ності цих ус та нов зо се ред жені пе -
ре важ но у відповідних сег мен тах. Крім
то го, са ма бізнес�мо дель діяль ності не -
банківсь ких фінан со вих ус та нов не приз -
во дить до ви ник нен ня сис тем них ри -
зиків. То му зас то су ван ня до них мак роп -
ру денційних інстру ментів бу де
співмірне.

Мож ливі дії НБУ � роз бу до ва сис -
те ми мікро� і мак роп ру денційно го ре -
гу лю ван ня та наг ля ду за не банківсь -
ким фінсек то ром, за без пе чен ня йо го

про зо рості.
Ефект від зас то су ван ня інстру -

ментів � зву жен ня ка налів ре гу ля тор -
но го арбітра жу у фінан со во му сек -
торі, вирівню ван ня умов кон ку ренції,
якісніше ре гу лю ван ня та за без пе чен -
ня ви щої стійкості не банківсь ких
фінус та нов, кра щий за хист прав спо -
жи вачів.

Цілі та мак роп ру денційні інстру -
мен ти в Ук раїні

На сь о годні НБУ вже ви ко рис то вує
низ ку кла сич них мак роп ру денційних
інстру ментів та за ходів, що мож на
прирівня ти до них. У нас тупні два ро ки
пла нуєть ся зап ро ва ди ти ще кіль ка
інстру ментів. Про тя гом ць о го ча су НБУ
адап ту ва ти ме їх до ук раїнсь ких умов,
зби ра ти ме не обхідну інфор мацію, нап -
раць о ву ва ти ме мо делі для оціню ван ня
ефектів зас то су ван ня інстру ментів.

Ура хо ву ю чи ре ко мен дації ESRB та
стан ук раїнсь ко го фінан со во го сек то ру,
на до да чу до п'яти ба зо вих проміжних
цілей мак роп ру денційної політи ки НБУ
виз на чив шос ту � зни жен ня рівня до ла -
ри зації в сек торі. Для до сяг нен ня кож ної
з цілей НБУ ви ко рис то ву ва ти ме низ ку
інстру ментів, на ве де них у таб лиці. Цей
пе релік не є ви че рп ним � за не обхідності
йо го бу де роз ши ре но.
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Ñòðàòåã³ÿ

Åëåìåíò ñèñòåìíîãî
ðèçèêó

Âçàºìîïîâ'ÿçàí³ñòü

Ñòðîêîâ³ñòü àêòèâ³â òà
çîáîâ'ÿçàíü

Êîðåëÿö³ÿ ì³æ ðèçèêàìè
ä³ÿëüíîñò³

Êîðåëÿö³ÿ ðèçèê³â
ä³ÿëüíîñò³ ç
ìàêðîñåðåäîâèùåì

Ñòðîê âèêîíàííÿ
çîáîâ'ÿçàíü

Ðîçì³ð óñòàíîâè

Óí³êàëüí³ñòü ïîñëóã

Áàíêè

Ìàþòü çíà÷í³ çâ'ÿçêè ç ³íøèìè
ô³íóñòàíîâàìè

Ïåðåòâîðþþòü êîðîòê³ çîáîâ'ÿçàííÿ ó äîâø³
àêòèâè, íàðàæàþòüñÿ íà çíà÷íèé ðèçèê
ë³êâ³äíîñò³

Êëþ÷îâ³ ðèçèêè ä³ÿëüíîñò³ (çîêðåìà
êðåäèòíèé òà ðèíêîâèé) êîðåëþþòü ì³æ
ñîáîþ

Êëþ÷îâ³ ðèçèêè ä³ÿëüíîñò³ ³ âòðàòè â³ä íèõ
çíà÷íî çðîñòàþòü ó êðèçîâ³ ïåð³îäè

Äîãîâ³ðí³, ïîäåêóäè ìîæå âèíèêàòè
íåîáõ³äí³ñòü äîñòðîêîâîãî âèêîíàííÿ

Çðîñòàííÿ ï³äâèùóº ðèçèêè ÷åðåç
çá³ëüøåííÿ ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³ö

Âàæêî çàì³íèòè ÷åðåç çíà÷íèé íàá³ð
óí³êàëüíèõ ïðîäóêò³â òà ïîñëóã

Ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿

Îáìåæåíî ïîâ'ÿçàí³ ç ³íøèìè ô³íóñòàíîâàìè

Àêòèâè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ïåðåâàæíî êîðåñïîíäóþòü çà
ñòðîêàìè, ïðåì³¿ ñòâîðþþòü ïîñò³éíèé ïðèïëèâ ë³êâ³äíîñò³

Êëþ÷îâ³ ðèçèêè íå ïîâ'ÿçàí³, àíäåðàéòèíãîâèé ðèçèê
ñëàáêî êîðåëþº ç ô³íàíñîâèìè ðèçèêàìè

Ðîçì³ð âèïëàò ïåðåâàæíî íå ïîâ'ÿçàíèé ³ç
ìàêðîóìîâàìè, à ðèçèêè çäåá³ëüøîãî äîáðå
äèâåðñèô³êîâàí³

Äîãîâ³ðí³, ó ðàç³ çíà÷íèõ âòðàò ìîæóòü áóòè
ðîçòÿãíóò³ â ÷àñ³

Çðîñòàííÿ äàº çìîãó êðàùå äèâåðñèô³êóâàòè
ðèçèêè

Âçàºìîçàì³íí³, ñòðàõîâ³ ïîðòôåë³ ïîð³âíÿíî
ïðîñòî ïåðåäàòè â³ä êîìïàí³¿ äî êîìïàí³¿

Ç³ñòàâëåííÿ êëþ÷îâèõ ðèçèê³â áàíê³â òà ñòðàõîâèõ êîìïàí³é
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Ри нок не помітив пе рехід. По бо ю ван ня,
що НБУ з пер шо го дня поч не ве ли ку чист ку,
ви я ви ли ся на ду ма ни ми. Єди на технічна
проб ле ма � по да ча звітності. Після ліквідації
Нац комфінпос луг зміни ла ся ад ре са і сис те -
ма по дачі, то му ок ремі ком панії не вкла ли ся
в термін, внаслідок чо го аналіз звітності тро -
хи уск лад нив ся. За раз усе га разд.

В іншо му все за ли шаєть ся, як і раніше.
Ані ви мог, ані но вих нор ма тивів до рин ку
НБУ не по си лю вав, як і обіцяв. У не банківсь -
ко го рин ку ста ло біль ше ко мунікацій з ре гу -
ля то ром. Помітно, що во ни до та ко го не звик -
ли. Всі зацікав лені в силь но му і відкри то му
ре гу ля торі.

Дійсно, ве ли ко му за кількістю учас -
ників рин ку, який жив біль ше 25 років за
інши ми пра ви ла ми, неп рос то відра зу пе ре -
бу ду ва ти ся. Спо луч ною лан кою в ць о му пи -
танні мо жуть бу ти асоціації. Їх має бу ти ба -
га то чи од на в кож но му сег менті з обов'яз -
ко вою учас тю?

� На не банківсь ко му рин ку проб ле ма не в
кіль кості асоціацій, а в за лу че ності фінус та -
нов до їх ро бо ти. На рин ку 2 тис. ком паній і 15
про фесійних асоціацій. При ць о му по ло ви на
не банківсь ких ком паній не пе ре бу ва ють в
жодній з них. Ба га то з них регіональні, то му
не сте жать за си ту ацією, не зна ють про нові
ре гу ляції, і в ціло му відірвані від то го, що
відбу ваєть ся.

Не банківські асоціації по винні ста ти
архітек то ра ми рин ку, а не тим ча со ви ми аль -
ян са ми, які за хи ща ють інте ре си ок ре мих
груп учас ників. За раз на рин ку є кіль ка

об'єднань, які за лу ча ють ся до йо го ро бо ти і
ство рю ють до да ну вартість сек то ру.

Бу ло б доб ре, як що ро бо ту вдасть ся по -
бу ду ва ти за прик ла дом банківсь ко го рин ку,
де 74 бан ки і три асоціації. Ко ли у нас ви ни ка -
ють пи тан ня або ідеї, ми роз си лаємо про по -
зиції асоціаціям і про по нуємо по вер ну ти їх із
за галь ною по зицією. Далі об го во рюємо.

На фон до во му рин ку єди на са мо ре -
гулівна ор ганізація (СРО), і все по винні вхо -
ди ти до неї. Су дя чи по бан ках, ви при хиль -
ник то го, що по вин но бу ти кіль ка об'єднань.
А на не банківсь ко му рин ку?

� Об'єднань має бу ти кіль ка з ура ху ван -
ням різно сег мен то ва ності не банківсь ко го
рин ку. Але ком панії обов'яз ко во по винні бу -
ти чле ном хо ча б однієї СРО. Так бу де
простіше, ад же бу де мож ливість об'єдну ва ти
ідеї. Не ве ли ким ком паніям склад но са мо -
туж ки відсто я ти свою по зицію. Во ни час то
за ки да ють нас ха о тич ни ми про по зиціями, не
оціню ючи комп ле кс ну кар тин ку.

А що з кількістю учас ників рин ку? Ваші
дані ду же відрізня ють ся від да них Нац -
комфінпос луг і Держста ту.

� За раз за реєстро ва но близь ко 2 тис. ком -
паній, біль ше 25% з них або май же 500 ком -
паній � не ак тивні, існу ють ли ше "на па пері".
Це не спляч ка, і навіть не ле таргічний сон.
Во ни не пла ну ють пра цю ва ти з клієнта ми. У
кож но му сег менті їх від 14% до 35%.

Час ти на з не ак тив них (170 ком паній) за -
реєстро ва на на тим ча со во оку по ва них те ри -
торіях. За ко но да в ство не доз во ляє нам ану -

лю ва ти їх ліцензії і вик лю чи ти з реєстру. Но -
вим про ек том за ко ну про фінан сові пос лу ги
ми цю про га ли ну зак риємо. Дру га час ти на
ком паній не по да ють звітність, або їх
звітність свідчить, що во ни не ве дуть діяль -
ності.

Над яки ми проб ле ма ми не банківсь ко го
сек то ра пра цює за раз НБУ?

� За раз � пе рехідний період. Про тя гом
ць о го ро ку ми нічо го кар ди наль но не
змінюємо. На ше го лов не зав дан ня � зак лас ти
фун да мент но во го ре гу лю ван ня рин ку. Ми
хо че мо по бу ду ва ти бу ди нок, у яко го не зне се
дах навіть від зем лет ру су.

В ро боті ве ли кий пул за ко ноп ро ектів, які
потрібно відпра цю ва ти з усім рин ком,
фіналізу ва ти і внес ти до Вер хов ної Ра ди. Па -
ра лель но ми роз роб ляємо підза конні ак ти. У
за ко нах бу дуть про пи сані за гальні пра ви ла і
підхо ди до ре гу лю ван ня, тоді як більш точ -
кові пи тан ня, такі як по ря док роз ра хун ку
стра хо вих ре зервів, відпра цюємо на рівні
нор ма тив ки НБУ.

Впро вад жен ня но во го ре гу лю ван ня бу де
пос ту по вим і зай ме не мен ше трь ох років.
Ла ви ною но вацій ри нок точ но не нак риє. Нові
пра ви ла ро бо ти доз во лять ди ви ти ся на
фінус та но ви, як єди не ціле: зі зро зумілою
бізнес�мо дел лю, кор по ра тив ним уп -
равлінням, сис те мою внутрішнь о го конт ро -
лю і по ведінкою на рин ку.

Як що ко рот ко, в чо му по ля гає іде о логія
но вих за ко ноп ро ектів?

� Іде о логія прос та. Пер ше � всі ком панії
по винні ма ти про зо ру струк ту ру влас ності.
Це мар кер. Ко ли ви йде те до ліка ря, ви спер -
шу дізнаєте ся про йо го стаж, досвід, відгу ки
пацієнтів. На фінан со во му рин ку те ж са ме.
Ви по винні ро зуміти, з ким маєте спра ву, і
пе ред ким у вас ви ни кає пра во ви мо ги і зо -
бов'язан ня. На ць о му бу дуєть ся довіра.

Дру ге � це ри зик�орієнто ва ний підхід в
наг ляді за рин ком. У чо му йо го суть? Чим
біль ше част ка ком панії, тим біль ше ри зиків
во на не се для клієнтів. От же, до неї потрібні
більш ви сокі ви мо ги і більш ре тель ний наг -
ляд. Та кий прин цип пра цює і що до банків.
Він по ви нен бу ти універ саль ним для всь о го
фінрин ку.

Третє � ми серйоз но спро щуємо ліцен зу -
ван ня та пру денційні ви мо ги. Діли мо ком -
панії на ті, які по винні ви ко ну ва ти пру -
денційні нор ма ти ви, і ті, у яких їх не має.

Чет вер те � вво ди мо по нят тя "рин ко вої
по ведінки". Це про став лен ня до клієнтів і до
їх прав. Рек ла ма фінан со вих пос луг по вин на
ста ти чес ною і дос товірною. На сайті і до го во -
рах потрібно розк ри ва ти всю інфор мацію
про пос лу гу. Не цивілізо ва них ме тодів до
клієнтів не ви ко рис то вуємо.

П'яте � кор по ра тив не уп равління з ура -
ху ван ням про порційності. Для ве ли ких стра -
хо виків бу де один підхід, а для не ве ли ких �
інший. Мо ва йде не тіль ки про на явність наг -
ля до вої ра ди і правління. А та про про це си і
пра ви ла по ведінки.

Ñòðàõîâèé íàãëÿä

Íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ - çàêëàñòè ôóíäàìåíò
íîâîãî ðåãóëþâàííÿ ðèíêó

НБУ вже 6 місяців є регулятором небанківського фінансового 
та страхового ринку України. Яким був процес переходу, 
про трансформацію на фінансових ринках і про їх ключових
"архітекторів", в якому стані зараз перебувають страхові компанії, 
над якими проблемами небанківського сектору працює зараз НБУ 
і яка ідеологія нових законопроектів для страховиків і фінсектору
розповіла Перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.



Ці рам кові прин ци пи бу дуть вик ла дені в
за ко ноп ро ек тах "Про фінпос лу ги та фінан -
сові ком панії", "Про стра ху ван ня" та "Про
кре дитні спілки". Прий ма ти їх потрібно в од -
но му па кеті. За раз фіналь но по год жуємо, і
бу де мо пе ре да ва ти в пар ла ме нтсь кий
комітет. 

Скіль ки учас ників рин ку вже йо го по -
ки ну ли і скіль ки пла ну ють?

� З лип ня з рин ку пішло 38 фінус та нов і
ще 45 доб ровіль но відмо ви ли ся від усіх
ліцензій самі. Пе ре важ но ри нок за ли ша ють
фінан сові ком панії (зда ли ліцензії � 19). Та -
кож пішло 9 стра хо виків, 6 лом бардів і 5 кре -
дит них спілок. Всі ці рішен ня за раз прий має
ри нок доб ровіль но. При му со во ми ліцензії ні
у ко го за раз не за би раємо.

Прик лад � стра хові ком панії. Ста ю чи ре -
гу ля то ром, ми відкри то ска за ли, що стра хо -
ви кам потрібно бу де обов'яз ко во ви ко ну ва ти
нор ма ти ви, не по ру шу ва ти за кон про
фінмоніто ринг, розк ри ти влас ників. Ті ком -
панії, які не хотіли ць о го зро би ти, виріши ли,
що їм зручніше по ки ну ти ри нок.

По пе ре ду у нас дов гий шлях по пе ре ст -
ро ю ван ня ро бо ти не банківсь ко го рин ку і йо го
кон солідації. Ймовірно, кількісно учас ників
ста не мен ше, в пер шу чер гу че рез відхід не -
ак тив них підприємств, але ри нок ста не
стабіль ним і силь ним. Ми хо че мо більш ак -
тив но за лу чи ти не банківсь кий ри нок в еко -
номічне жит тя країни. В ціло му, не банківсь -
кий ри нок пот ре бує євро ре мон ту.

В яко му стані за раз пе ре бу ва ють стра -
хові ком панії?

� Од на з ос нов них проб лем стра хо во го
рин ку non�life � якість ак тивів. Во ни потрібні
ком паніям, щоб вчас но здійсню ва ти стра хові
вип ла ти та пок ри ва ти по тенційні май бутні
ри зи ки. При оцінці ми розділи ли стра хо виків
на чо ти ри гру пи по їх розміру, а та кож в за -
леж ності від рівня ви ко нан ня нор ма тивів
виз на чи ли їх зо ни ри зиків ("зе ле на",
"сіро�зе ле на", "по ма ран че ва" і "чер во на" зо -
ни).

Що до стра хо виків, які зай ма ють ся ри зи -
ко вим стра ху ван ням: 11 найбіль ших стра хо -
виків (1�ша гру па суспіль ної важ ли вості)
зай ма ють 53% рин ку прак тич но всі зна хо -
дять ся в "зе леній" зоні. Це ком панії з гар ною
якістю ак тивів: де по зи ти і ОВДП. У 2�й групі
суспіль ної важ ли вості 15 ком паній зай ма ють
ще 17% рин ку. Якість їх ак тивів, як то ка -
жуть, "бу де мо по ди ви ти ся". Ви хо дить, що
70% ць о го рин ку при па дає на 26 ком паній, ак -
ти ви яких віднос но прий нятні. Ри нок ду же
кон це нт ро ва ний.

66 ком паній з 3�ї гру пи суттєвої важ ли -
вості зай ма ють 27% рин ку. У них є якісь
прий нятні ак ти ви. Але їх яв но не дос татньо. У
їхніх ак ти вах ве ли ка част ка прав ви мог до
пе ре ст ра хо виків, не ру хомість, в то му числі
зем ля, яка здебіль шо го бу ла зовсім не що дав -
но пе ре оціне на на істотні су ми. Ці опе рації ми
за раз пе ревіряємо. Ух ва лен ня цих ак тивів
ми хо че мо вре гу лю ва ти.

І найбіль ша за кількістю (77 ком паній) �
4�та гру па суспіль ної важ ли вості � мен ше 2%,
то му за раз ри зиків для рин ку во ни прак тич -
но не не суть. За струк ту рою ак тивів во ни на -
га ду ють "ла ти фун дистів". Вкла ден ня пе ре -

важ но в зем лю і не ру хомість. Реш та ком -
паній, або "сплячі", або не по да ють звітність.

На лай фо во му рин ку 96% рин ку � це 7
підприємств з 1�ої гру пи суспіль ної важ ли -
вості. Якість їх ак тивів прий нят не.

На що особ ли во бу де те звер та ти ува гу
при ро боті зі стра хо ви ми ком паніями в нас -
туп но му році?

� Пла нуємо в 2021 році про вес ти за до по -
мо гою ау ди торів "Solvency рев'ю". Інши ми
сло ва ми, оцінка якості ак тивів і пра виль ності
роз ра хун ку стра хо вих ре зервів. Бу де мо
вибірко во ви ма га ти пер винні до ку мен ти ста -
ном на 1 січня 2021 ро ку і пе ревіря ти ще раз з
ау ди торсь ким звітом. У нас є пи тан ня до де я -
ких ау ди торів, які пе ревіря ють стра хо вий
сек тор. Ми ба чи мо, що є аб со лют но невідомі
ау ди торські ком панії, які обс лу го ву ють май -
же тре ти ну стра хо во го рин ку.

Ми не маємо пра ва вес ти реєстр ау ди -
торів і вик рес лю ва ти з нь о го ком панії, то му
бу де мо діяти інак ше. Про ве де мо рев'ю, а
сумнівні мо мен ти пе ревірять наші фахівці.
Як що бу дуть розбіжності з ау ди торсь ким
звітом, відпра ви мо до ку мен ти до Ра ди з наг -
ля ду за ау ди торсь кою діяльністю. Крім ау -
ди торів ми хо че мо пе ревіри ти ро бо ту ак ту -
аріїв. Ці фахівці вва жа ють ймовірність нас -
тан ня стра хо вої події. Ви хо дя чи з їх да них,
стра хо вик фор мує і виз на чає вартість стра -
ху ван ня то го чи іншо го ви ду, а та кож фор мує
ре зер ви На да ний мо мент ро бо та ак ту аріїв
фак тич но не ре гу люєть ся.

Чи не пла нуєте по си лю ва ти ви мо ги до
ди вер сифікації ак тивів стра хо виків?

� Пи тан ня бо лю че і в пер шу чер гу сто -
суєть ся дов го ст ро ко во го стра ху ван ня, тоб то
лай фо вих ком паній. З од но го бо ку, це
об'єктив но потрібно ро би ти. З іншо го бо ку �
че рез ба гать ох криз у нас прий нят них ак -
тивів для ди вер сифікації не так ба га то.

З точ ки зо ру ре гу ля то ра, простіше бу ло б
все за бо ро ни ти, за ли шив ши тіль ки дер жавні
цінні па пе ри, готівку і де по зи ти, тоді бу де
спокійно, але зав дан ня ак тивів для стра хо -
виків � от ри ма ти до дат ко ву при бут ковість,
ад же є ймовірність нас тан ня стра хо вих ви -
падків, та й су путні вит ра ти ви ма га ють
коштів.

У ри зи ко во му стра ху ванні си ту ація тро -
хи інша. Оскіль ки біль ша час ти на до го ворів
стра ху ван ня пра цює в рам ках ро ку, � то про
дов го ст ро ко ве інвес ту ван ня тут нічо го го во -
ри ти.

То му з од но го бо ку, потрібно об ме жи ти
мож ливість інвес тицій в сумнівні інстру мен -
ти в плані рин ко вої вар тості і швид кої ре -
алізації, а з іншо го � зап ро по ну ва ти стра хо -
во му рин ку варіан ти от ри ман ня при бут ко -
вості. Мож ли во, об ме жи мо ви ко рис тан ня не -
ру хо мості в якості прий нят но го ак ти ву. Нап -
рик лад, прий ма ти тіль ки офісну не ру хомість
і приміщен ня, в яких розміщуєть ся са ма
ком панія.

Як ви оцінюєте про зорість та перс пек -
ти ви стра хо во го рин ку?

� Стра хо вий ри нок не та кий про зо рий, як
банківсь кий. Ми з легкістю наз ве мо влас -
ників усіх ук раїнсь ких банків. А ось з ре аль -
ни ми влас ни ка ми стра хо виків бу де
складніше. За на ши ми оцінка ми, 70�80 ком -

паній ма ють неп ро зо ру струк ту ру влас ності.
А ще да вай те по ди ви мо ся на сис те му

стра хо вих про дажів. Ве ли ку част ку тут зай -
ма ють не за реєстро вані стра хові аген ти, які мо -
жуть пра цю ва ти відра зу на кіль ка ком паній,
про да ю чи різні про дук ти. Єди но го реєстру не -
має. Для по тенційних спо жи вачів це мінус. Чо -
му? Я хо чу ку пи ти, нап рик лад, КАС КО. Як
зро зуміти, чи про по нує йо го ре аль ний агент, і
чи от ри маю я поліс від діючо го стра хо ви ка. Це
пи тан ня довіри і, врешті�решт, стійко го зрос -
тан ня са мих ком паній.

Наш за ко ноп ро ект про стра ху ван ня зро -
бить цей сек тор про зо рим і більш відкри тим
для клієнта. Лю ди на по вин на ма ти пов ну
інфор мацію про те, хто на дає йо му пос лу гу.

Стра хо вий сек тор пе ре жи ває пан демію і
ка ран тин лег ше, ніж інші рин ки. По�пер ше,
там на пе ред оп ла че на пос лу га: ти ку пив
стра хов ку, але стра хо вий ви па док мо же і не
нас ту пи ти. По�дру ге, че рез ка ран тин лю ди
кіль ка місяців не ви хо ди ли на ву ли цю, не
їзди ли на ма ши нах. То му і об ся ги вип лат бу -
ли мен ше. У треть о му квар талі стра хові
премії вже пе ре ви щи ли по каз ни ки до ка ран -
тин но го пер шо го квар та лу на 3,5%. Драй ве -
ра ми тра диційно бу ло ав то ст ра ху ван ня �
біль ше тре ти ни премій.

Точ ки зрос тан ня в стра ховій га лузі є. Ри -
нок бу де ево люціону ва ти. Нап рик лад, під час
ка ран ти ну зрос ла іпо те ка че рез зни жен ня ста -
вок. Стра хо вий ри нок по ви нен піти "при че -
пом", ад же при по купці квар ти ри обов'яз ко во
потрібно офор ми ти стра хов ку від не щас но го
ви пад ку і заст ра ху ва ти об'єкт у іпо теці.

Ніку ди вже не діти ся без дис танційності.
Ми звер ну ли ся до По дат ко вої служ би та
Мінфіну з про хан ням доз во ли ти вре гу лю -
ван ня стра хо вих ви падків на підставі не тіль -
ки оригіналів до ку ментів, а й їх копій, в то му
числі елект рон них. Це бу де сти му лю ва ти
циф рові і дис танційні прог ра ми. За раз це як
ніко ли ак ту аль но. Та кож це доз во лить стра -
хо ви ку істот но еко но ми ти на вит ра тах оф -
флайн вре гу лю ван ня.

Ще один перс пек тив ний нап рям � аг ро -
ст ра ху ван ня. Не що дав но ми з Міне ко номіки
пре зен ту ва ли за ко ноп ро ект про сіль го с п -
стра ху ван ня з дер жав ною підтрим кою. Це
ме гаідея. Про по но ва ний в за ко ноп ро екті ме -
ханізм прос тий: дер жа ва пок ри ває час ти ну
стра хо вої премії. Зав дан ня НБУ � це ви мо ги
до стра хо виків, які бу дуть пра цю ва ти в цій
сис темі, і конт роль за їх ви ко нан ням. На ос -
нові виз на че них на ми кри теріїв, Міне ко -
номіки фор мує пе релік ре ко мен до ва них
стра хо виків, а та кож роз роб ляє прог ра ми
стра ху ван ня. Та кий ме ханізм пра цює в усіх
роз ви не них країнах, особ ли во, де аг ро сек тор
� це драй вер еко номіки, як у нас. Зі стра хов -
кою на ру ках дос туп до кре дитів для аг раріїв
бу де простіше.

По ряд із за вер шен ням ме дич ної ре фор -
ми � ак ту аль ним ста не медстра ху ван ня. Там
мо же бра ти участь як дер жа ва, так і стра хо -
ви ки. Нап рик лад, як що лю ди на ку пує
медстра хов ку на рин ку, то дер жа ва мо же
або ком пен су ва ти час ти ну стра хо во го пла те -
жу або, мож ли во, змен ши ти при бут ко вий
по да ток. На стра хо вий ри нок та кож мож на
пе рек лас ти стра ху ван ня від не щас но го ви -
пад ку на ви роб ництві. Це пра цює в ба гать ох
країнах.
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Від за хис ту не пе ред ба че них несп -
ри ят ли вих обс та вин до за без пе чен ня
на шо го ко лек тив но го май бутнь о го за
ос танні де ся тиліття роль стра ху ван ня
зміни ла ся. Фак тич но, стра хо ва га лузь
ста ла чи мось на зра зок ліде ра з бо ку
бізне су в русі за за без пе чен ня ста ло го
май бутнь о го для пла не ти: еко номічно -
го, соціаль но го та еко логічно го.

Це не див но для стра хо виків.
Зреш тою, хто знає май бутні ри зи ки
кра ще, ніж стра хові ком панії?

На дум ку еко номістів Allianz, крім
прог но зу ван ня ри зиків і до по мо ги
клієнтам в уп равлінні ни ми, стра хо ви -
ки мо жуть прис ко ри ти стійку транс -

фор мацію світо вої еко номіки, за о хо -
чу ю чи відхід від нестійкої по ведінки і
про цесів. Імпакт�ан де рай тинг ко рис -
ний не тіль ки для суспільства, а й для
бізне су.

Зміна кліма ту

Як що не бра ти до ува ги різні дум -
ки, не мож на запе ре чу ва ти зміну
кліма ту. Па ризь ка хартія спря мо ва на
на об ме жен ня зрос тан ня гло баль ної
тем пе ра ту ри до рівня ниж че 1,5 гра -
дусів у порівнянні з доіндустріаль ним
рівнем.

Лю ди не бе руть до ува ги серйоз -

ність проб ле ми. Су ворі по годні яви ща
ста ли частіши ми й інтен сивніши ми,
по пе ред жа ю чи нас про те, що по пе ре -
ду ще біль ше проб лем. На дум ку екс -
пертів, очікуєть ся, що в май бутнь о му
інтен сивність тропічних цик лонів і
злив по си лить ся.

Крім за ги белі лю дей і втра ти май -
на в пост раж да лих райо нах, стихійні
ли ха мо жуть по ру ши ти гло бальні лан -
цюж ки пос та вок, особ ли во в про мис -
ло вих зо нах уз довж при бе реж них
районів. Крім то го, зміна кліма ту мо же
при вес ти до не без пе ки в регіонах, які
раніше не ма ли та ко го досвіду, що зро -
бить їх більш схиль ни ми до серйоз но -
го збит ку.

З ог ля ду на ри зи ки, зрос тає по пит
на нові стра хові про дук ти від екстре -
маль них по год них явищ. Ри зик,
пов'яза ний з та ки ми ли ха ми, все
частіше пок ри ваєть ся за ра ху нок аль -
тер на тив ної пе ре дачі ри зиків і не -
обхідності стра ху ван ня впли ву для
зак рит тя існу ю чих "гепів" у стра ху -
ванні.

ßê ñòðàõóâàííÿ ìîæå âïëèíóòè íà ìàéáóòíº

Страхування пройшло довгий шлях від захисту ризиків 
до стимулювання практики. Як страховики можуть
сформувати стійке майбутнє? Allianz Research виділяє 
9 напрямків, які пропонують захоплюючі можливості для
імпакт�андерайтингу.



Віднов лю ва на енергія

Віднов лю ва на енергія на би рає
обертів за ос таннє де ся тиліття, при ць о -
му вста нов ле на по тужність не у хиль но
зрос тає. Очікуєть ся, що до 2050 ро ку гло -
бальні по туж ності віднов лю ва них дже -
рел енергії збіль шать ся більш ніж у 3 ра -
зи в порівнянні з по точ ни ми рівня ми.
При род но, ці об'єкти пот ре бу ють стра ху -
ван ня від фізич них ри зиків, ри зиків роз -
вит ку або опе раційних ри зиків. Ви яв лен -
ня ри зиків, пов'яза них з но ви ми тех но -
логіями і те ри торіями, і їх пок рит тя мо же
відкри ти біль ше мож ли вос тей.

Аль тер на тив на мобільність

Елект рифіко вані, ав то номні, за гальні
та підклю чені ав то � май бутнє мобіль -
ності. Оскіль ки елект ро мобілі ста ють все
більш при ваб ли ви ми в міру зни жен ня
вит рат на аку му ля торні ба та реї і по нов -
лю вані дже ре ла енергії, пе ре лом ний мо -
мент мо же нас ту пи ти вже в 2024 році, ко -
ли аку му ля торні елект ро мобілі ста нуть
де шев ше, ніж ав то мобілі з дви гу на ми
внутрішнь о го зго рян ня.

Очікуєть ся, що до 2040 ро ку елект ро -
мобілі бу дуть доміну ва ти в про да жах но -
вих ав то мобілів. Це оз на чає, що стра хо -
ви кам до ве деть ся адап ту ва ти свої про -
дук ти для елект ро мобілів, кар шерінгу та
ав то ном но го водіння. Крім то го, мо жуть
з'яви ти ся нові мож ли вості в сфері енер -
ге тич ної інфра ст рук ту ри для елект ро -
мобілів.

Не ру хомість

Но вий колір архітек ту ри � зе ле ний.
Ре гу лю ючі ор га ни все частіше ви ма га ють
підви щен ня енер го е фек тив ності будівель,
вста нов лю ючи більш еко логічні стан дар ти
будівницт ва.

Не дар ма: в 2016 році на будівлі при па -
да ло 40% спо жи ван ня енергії в ЄС, 36% ви -
кидів вуг ле цю і 55% спо жи ван ня елект ро -
е нергії. Мож ли во, са мим ціка вим і
найскладнішим ас пек том ць о го бу де адап -
тація існу ю чих будівель відповідно до ви -
мог. Тем пи онов лен ня не ру хо мості в ЄС
до сить низькі і по винні бу дуть збіль шу ва -
ти ся більш ніж удвічі, до 3% в рік, щоб
відповіда ти цілям регіону в га лузі енер го -
е фек тив ності та кліма ту.

У цій сфері стра хо ви ки мо жуть гра ти
роль по се ред ни ка, пос та чаль ни ка пос луг і
носія ри зи ку. Крім пок рит тя зат ри мок і
ри зиків не на леж но го ви ко нан ня, во ни мо -
жуть до по мог ти влас ни кам не ру хо мості
по до ла ти нефінан сові пе реш ко ди, такі як
дезінфор мація, не довіру і не мож ливість
знай ти кваліфіко ва них пра цівників.

Стійкий об раз жит тя

Чи мо же стра ху ван ня пе ре ко на ти вас
вес ти більш еко логічний спосіб жит тя?
Так!

Сти му лю ючи впро вад жен ня еко -
логічно чис тої техніки, будівель і ав то -
мобілів. В ЄС п'ята час ти на енергії, спо жи -
ва ної в бу дин ках, йде на при го ту ван ня їжі,
освітлен ня і елект ро жив лен ня при ладів.
Нез ва жа ю чи на зрос та ю чу енер го е фек -
тивність по бу то вих при ладів, за галь не
спо жи ван ня не зни зи ла ся в міру зрос тан -
ня ви ко рис тан ня і кіль кості по бу то вих
при ладів на лю ди ну. Це і зро зуміло: ко -
рис на техніка ро бить на ше жит тя тро хи
зручнішим.

Крім про по зиції ниж чих стра хо вих
премій за еко логічно чисті варіан ти, стра -
хо ви ки мо жуть сти му лю ва ти мо -
дернізацію до більш енер го е фек тив них
при ладів та об лад нан ня, а та кож спо ну ка -
ти лю дей ви би ра ти ре монт замість заміни.

Май бутнє ро бо ти

Пан демія Covid�19, яка ініціюва ла
найбіль ший екс пе ри мент відда ле ної ро -
бо ти в ць о му році, по ка зав ши, що бу ди -
нок дійсно там, де май бутнє ро бо ти.

У міру то го, як все біль ше ком паній
розг ля да ють мож ливість пе ре хо ду на
постійну куль ту ру ро бо ти на до му, певні
зміни транс фор му ють і ланд шафт стра -
ху ван ня. Ско ро тять ся що денні поїздки
на ро бо ту і ділові поїздки, а ви ко рис тан ня
ко мерційної не ру хо мості зни зить ся.

Стра хо ви ки мо жуть до по мог ти змен -
ши ти пе реш ко ди для впро вад жен ня,
про по ну ю чи пок рит тя для но вих ви мог.

Циф ровізація

В ос нові на ших планів на май бутнє �
відда ле ної ро бо ти або ста ло го роз вит ку �
ле жить циф ро ви за ция.

Блок чейн і тех но логія роз поділе но го
реєстру (DLT) по чи на ють пе ре бу до ву ва -
ти на шу циф ро ву інфра ст рук ту ру і ки -
да ють вик лик на шо му мис лен ню про те,
як дані, інфор мація, ак ти ви і навіть уп -
равління мо жуть бу ти ре ор ганізо вані і
пе ре ос мис лені.

Але зв'язність має свої проб ле ми, не
ос тан ня з яких � це пе ре ри ван ня бізне су
че рез кібер ри зи ки, вклю ча ю чи кібе ра та -
ки. Як що це пи тан ня не бу де виріше не,
ком панії бу дуть обе реж но підхо ди ти до
циф ровізації, сповіль ню ючи роз ви ток
інших фу ту рис тич них тен денцій.

Ан де рай тинг мо же за до воль ни ти по -
пит на стра ху ван ня пе ре ри ван ня бізне су
без шко ди, про по ну ю чи сильні порт фелі
кіберстра ху ван ня, а та кож кон суль тації

за ри зи ка ми та пос лу ги з уп равління ри -
зи ка ми.

Нові клієнти та регіони

Ми мо же мо наз ва ти це століття
"століттям Інтер не ту". Про те, по ло ви на
на се лен ня світу не має дос ту пу до Інтер -
не ту.

Об надійли ва но ви на по ля гає в то му,
що мобільні те ле фо ни все частіше за лу -
ча ють до Інтер не ту все біль ше лю дей,
відкри ва ю чи пе ред стра хо ви ка ми двері
для на дан ня рішень но вим гру пам на се -
лен ня, які зна хо дять ся в особ ли во скрут -
но му ста но вищі.

Для біль шої віддачі нові стра хові про -
дук ти мо жуть бу ти адап то вані до особ ли -
вих пот реб верств на се лен ня, які раніше
не обс лу го ву ва лись, та ких як гру пи з
низь ким до хо дом, лю ди з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми, лю ди по хи ло го віку. Пок -
ра ще ний дос туп до стра ху ван ня мо же
підви щи ти рівень жит тя, ско ро ти ти
бідність і ство ри ти мож ли вості для ста -
ло го еко номічно го роз вит ку.

В якості ко рот ко го прик ла ду: стра хо -
ви ки мо жуть на да ва ти мікрост ра ху ван -
ня дрібним фер ме рам, до да ю чи по годні
по пе ред жен ня для до машньої ху до би або
сільсь ко гос по дарсь ких куль тур, щоб до -
по мог ти їм прий ма ти більш обґрун то вані
рішен ня.

Еко сис те ма

Пе рег лянь те ту рис тич ний ка та лог, і
ви по ба чи те фо тог рафії маль ов ни чих
при род них місць. Але ба га то з цих зна ме -
ни тих пей зажів зна хо дять ся під заг ро -
зою че рез діяльність лю ди ни.

Стра ху ван ня мо же до по мог ти за хис -
ти ти ці ак ти ви і навіть за побігти на не сен -
ню шко ди за со бам для існу ван ня лю дей,
які побічно за ле жать від цих при род них
ланд шафтів. Пер ший в світі поліс стра -
ху ван ня ко ра ло вих рифів діє в Мек сиці.
За хист ме зо а ме ри кансь ких ко ра ло вих
рифів біля уз бе реж жя півост ро ва Юка -
тан в Мек сиці за без пе чує еко номічну
стійкість регіону. Як що риф за ги не, по -
даль ша ерозія пля жу мо же пос та ви ти
під заг ро зу ос нов не дже ре ло до хо ду ць о -
го райо ну � ту ризм.

Стра хо ви ки бу дуть відігра ва ти
вирішаль ну роль в за хисті і віднов ленні
при род них ланд шафтів в май бутнь о му.
Збе ре жен ня цінно го при род но го ак ти ву
ство рює но вий масш та бо ва ний ри нок для
га лузі, який мо же бу ти зас то со ва ний до
інших регіонів і еко сис те мам.

Мож ли вості без межні. Що ще на ле -
жить по ба чи ти, так це те, як ці тен денції
приз во дять до роз вит ку стра хо вої га лузі.
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Сис те ми пря мо го вре гу лю ван ня
збитків пра цю ють на ба гать ох роз ви не них
стра хо вих рин ках Євро пи: Польщі,
Бельгії, Франції, Італії, Іспанії. У де я ких
країнах історія Пря мо го вре гу лю ван ня
налічує вже більш ніж півстоліття. Десь
во но ре гу люєть ся за ко но дав чим шля хом,
але частіше, як в Ук раїні, це до говір між
стра хо ви ка ми, спря мо ва ний, в пер шу
чер гу, на ко ристь клієнта, на ство рен ня
цивілізо ва них, про зо рих і рівних для всіх
пра вил гри на рин ку.

Уго да "Про пря ме вре гу лю ван ня",
підпи са на чо ти ри ро ки то му, ста ла про об -
ра зом мо делі цивілізо ва но го рин ку стра -
ху ван ня відповідаль ності влас ників
транс по рт них за собів, в якій, з од но го бо -
ку, спо жи вач пос лу ги, ав тов лас ник, стра -
хує свою відповідальність, свідо мо підхо -
дя чи до ви бо ру стра хо вої ком панії. 

Для нь о го стра хо вик � не ли ше про да -
вець "обов'яз ко вої ав то цивілки". Та ко му
стра ху валь ни ку дійсно важ ли во, як ком -
панія вре гуль о вує стра хові події, оскіль ки
він сам бу де от ри му ва ти від неї відшко ду -
ван ня, як що рап том ви я вить ся в ролі
пост раж да ло го в ДТП. Ціна полісу для нь -
о го не є єди ним кри терієм ви бо ру стра хо -
вої ком панії.

Та кож це мо дель, в якій, з іншо го бо ку,
стра хо ви ки відповідаль но став лять ся до

клієнтів і кон ку ру ють між со бою не стіль -
ки ціною, скіль ки якістю вре гу лю ван ня і
сервісу. Для та ко го стра хо ви ка по купці
ав то цивілки � не клієнти "на один рік", а
клієнти "на довгі ро ки". Та ко му стра хо ви -
кові ціка во ут ри му ва ти клієнтів, про по ну -
ва ти до дат кові сервіси, інвес ту ва ти у
влас ну надійність і якість обс лу го ву ван ня.

Уго да про Пря ме вре гу лю ван ня про -
де мо н стру ва ла, що в Ук раїні є мож ли вим
ство рен ня стабіль но пра цю ючо го ме -
ханізму взаємодії стра хо виків, які са -
мостійно вдос ко на лю ють мо дель, підхо ди і
про це си своєї взаємодії, довіря ють
досвіду, ре пу тації і про фесіоналізму один
од но го, конструк тив но співпра цю ють та в
стилі win�win вирішу ють не чис ленні
розбіжності. Крас но мов ним підтве рд жен -
ням ць о го є мізер на кількість арбітраж них
су пе ре чок на тлі за галь но го чис ла збитків,
вре гуль о ва них в рам ках сис те ми Пря мо го
вре гу лю ван ня.

Чотири роки тому, в грудні 2016 року, 18 найбільших
страховиків ОСЦПВ підписали Угоду про Пряме
врегулювання збитків. Цій події передувало кілька років
дискусій, вивчення зарубіжного досвіду і навіть пара
невдалих спроб запустити систему Прямого врегулювання
в Україні.

Íà â³äì³íó â³ä òðàäèö³éíîãî ñïîñîáó âðåãóëþâàííÿ, êîëè ïîòåðï³ëèé ïîâèíåí
çâåðíóòèñÿ çà â³äøêîäóâàííÿì äî ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ âèíóâàòöÿ ÄÒÏ, Ïðÿìå
âðåãóëþâàííÿ ïåðåäáà÷àº âðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâèõ ïîä³é òèì ñòðàõîâèêîì, 
ç ÿêèì ïîòåðï³ëèé óêëàäàâ ñâ³é äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ ÎÑÖÏÂ. Òîáòî âëàñíèê
ïîë³ñà ÎÑÖÏÂ, ñòàâøè ïîñòðàæäàëèì â ÄÒÏ, çâåðòàºòüñÿ äî "ñâîãî"
ñòðàõîâèêà, ÿêèé ïðîäàâ éîìó ïîñëóãó àâòîöèâ³ëêè. Ñòðàõîâèê ïîòåðï³ëîãî, 
â ñâîþ ÷åðãó, ïîò³ì îòðèìàº êîìïåíñàö³þ â³ä êîìïàí³¿ âèíóâàòöÿ àâàð³¿.

Âèïîâíèëîñü 4 ðîêè ñèñòåì³ Ïðÿìîãî âðåãóëþâàííÿ
çáèòê³â â ÎÑÖÏÂ



За час дії сис те ми Пря мо го вре гу лю -
ван ня до неї увійшли нові ком панії. Де які
стра хо ви ки по ли ши ли Уго ду з різних
при чин, і з при хиль ників пе рет во ри ли ся
на кри тиків, на зи ва ю чи не доліка ми сис те -
ми її пе ре ва ги, які прос то не па су ють до
бізнес�мо делі цих конк рет них стра хо вих
ком паній.

За раз учас ни ки Уго ди предс тав ля ють
тре ти ну рин ку "ав то цивілки". Част ка
15�ти діючих учас ників в кіль кості ук ла -
де них в 2020 році до го ворів ОСЦПВ скла -
ла 27%, а в кіль кості вре гуль о ва них
збитків � 35%.

За чо ти ри ро ки у ро боті сис темі відбу -
ли ся певні зміни: бу ли збіль шені ліміти
для вре гу лю ван ня збитків слідом за зрос -
тан ням стра хо вих сум; уск лад не на мо -
дель виз на чен ня се редніх ве ли чин для
взаємо роз ра хунків між стра хо ви ка ми
що до збитків "Кла су 1" (не ве ликі збит ки,
вре гу лю ван ня яких повністю про во дить
стра хо вик пост раж да ло го, без уз год жен -

ня із стра хо ви ком ви ну ват ця, на відміну
від більш знач них збитків "Кла су 2", у разі
нас тан ня яких обид ва стра хо ви ка взає -
модіють в про цесі вре гу лю ван ня).

Бу ли розвінчані по бо ю ван ня скеп тиків
і кри тиків Пря мо го вре гу лю ван ня що до
мож ли во го суттєво го пе ре ви щен ня се -
редньої су ми вип ла ти в рам ках сис те ми
над та ким са мим по каз ни ком по рин ку,
що до фінан со вих втрат учас ників
внаслідок про ве ден ня взаємо роз ра хунків
"по се реднь о му збит ку" або по ру шен ня
рег ла мен ту взаємо роз ра хунків то що.

За весь час функціону ван ня сис те ми
не ста лось жод но го по ру шен ня як в про -
ве денні роз ра хун ко вих сесій, так й в про -
цесі от ри ман ня стра хо ви ка ми ком пен -
сацій за спла че не ни ми стра хо ве відшко -
ду ван ня пост раж да лим в ДТП.

Се ред ня су ма вип ла ти за стра хо ви ми
ви пад ка ми, вре гуль о ва ним в рам ках сис -
те ми, прак тич но не відрізняєть ся від ана -
логічно го по каз ни ка по рин ку в ціло му. В
ок ремі періоди во на бу ла навіть ниж чою
за се реднь о рин ко ву.

А ось термін вре гу лю ван ня у стра хо -
виків�учас ників уго ди істот но ко рот ший,
ніж в се реднь о му по рин ку (60 і 74 дня
відповідно за підсум ка ми 9 місяців 2020
ро ку), а для збитків, вре гуль о ва них без по -
се редньо в рам ках Пря мо го вре гу лю ван ня
� в два ра зи мен ший (35 днів) .

Стра хо ви ки, що бе руть участь у Пря -
мо му вре гу лю ванні, ско ро чу ють терміни і
збіль шу ють част ку вип лат, зроб ле них в
рам ках сис те ми, ак тив но про су ва ють
Пря ме вре гу лю ван ня се ред своїх клієнтів,
ви ко рис то ву ю чи йо го як кон ку ре нт ну пе -

ре ва гу. Во ни роз ви ва ють на базі Пря мо го
вре гу лю ван ня про дук ти і сервіси, які на -
да ють до дат ко ву цінність стра хо во му за -
хис ту ОСЦПВ, до яко го звик ли всі ав тов -
лас ни ки.

Що далі? Пла нуємо, що сис те ма про -
дов жить стабіль но функціону ва ти, до
Уго ди приєдну ва ти муть ся нові учас ни ки.
І зви чай но, роз ра хо вуємо, що сис те ма
Пря мо го вре гу лю ван ня зап ра цює пов -
ноцінно для всіх стра хо виків ОСЦПВ в
Ук раїні. Що клієнти та ких ком паній змо -
жуть оціни ти її ос нов ну пе ре ва гу � от ри -
ман ня вип ла ти від то го стра хо ви ка, з яким
бу ло ук ла де но до говір ОСЦПВ.

Âîëîäèìèð Øåâ÷åíêî, 
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÌÒÑÁÓ

"Система Прямого врегулювання
ефективна і зручна і для страховиків, 
і для автовласників. Наше наступне
завдання � так доопрацювати умови
функціонування системи, щоб вони
забезпечили участь в ній більшості
страхових компаній�членів МТСБУ. 
Це може бути вирішено як на
законодавчому рівні, так і шляхом
розширення кола учасників на
добровільних засадах."

Ìàêñèì Ìåæåáèöüêèé, 
Ãîëîâà Ðàäè ó÷àñíèê³â óãîäè ïðî ïðÿìå âðåãóëþâàííÿ, ×ëåí ïðàâë³ííÿ ÑÊ "ÀÐÊÑ"

"Угода про Пряме врегулювання � це важливий прецедент в історії українського
страхування, коли страховики об'єдналися не з метою відстоювання власних інтересів,
а для того, щоб підвищити якість сервісу для клієнтів. Чотири роки успішної роботи
системи підтверджують дві тези: 1) не треба винаходити велосипед, варто
застосовувати кращі світові практики, що ми успішно і зробили в Україні,
використавши досвід Бельгії; 2) немає більш ефективного способу істотно поліпшити
продукт ОСЦПВ в Україні, ніж залучення всіх страховиків до системи прямого
врегулювання. Ми сподіваємося, що так і станеться найближчим часом."
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Ñòðàõîâèé ðèíîê

4 ðîêè ðîáîòè Óãîäè ïðî Ïðÿìå âðåãóëþâàííÿ â öèôðàõ:

Âðåãóëüîâàíî 27,8 òèñ. ñòðàõîâèõ ïîä³é, â òîìó ÷èñë³ 26,2 òèñ. ïîä³é 
Êëàñó 1 ³ 1,6 òèñ. ïîä³é Êëàñó 2.
7 âèïàäê³â àðá³òðàæíîãî ðîçãëÿäó ïî çáèòêàõ ì³æ ó÷àñíèêàìè óãîäè 
çà 4 ðîêè � 0,025% â³ä âðåãóëüîâàíèõ çáèòê³â.
Ñïëà÷åíî 468 ìëí. ãðí., â òîìó ÷èñë³ ùîäî çáèòê³â Êëàñó 1 � 340,4 ìëí. ãðí.
Ïðîâåäåíî 45 ðîçðàõóíêîâèõ ñåñ³é.
Ñåðåäí³é òåðì³í âðåãóëþâàííÿ çáèòê³â â ðàìêàõ ñèñòåìè Ïðÿìîãî
âðåãóëþâàííÿ â 2020 ð � 35 äí³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, òåðì³í âðåãóëþâàííÿ 
ïîçà ñèñòåìîþ â ñåðåäíüîìó ïî ðèíêó � 70 äí³â.

Ñòðàõîâèêè-ó÷àñíèêè Óãîäè 
ïðî Ïðÿìå âðåãóëþâàííÿ:

1. ÏÀÒ ÑÊ "Óí³âåðñàëüíà"
2. ÀÒÑÊ "²ÍÃÎ"
3. ÏðÀÒ "ÑÊ "ÀÑÊÎ�Äîíáàñ Ï³âí³÷íèé"
4. ÏðÀÒ ÑÊ "ÏÇÓ Óêðà¿íà"
5. ÀÒ "ÏÐÎÑÒÎ�ñòðàõóâàííÿ"
6. ÏÀÒ ÑÊ "Êîëîííåéä Óêðà¿íà"
7. ÏðÀÒ ÑÊ "ÓÍ²ÊÀ"
8. ÀÒ ÑÊ "ÀÐÊÑ"
9. ÏðÀÒ "ªâðîïåéñüêèé ñòðàõîâèé
àëüÿíñ"
10. ÒÄÂ "Ì³æíàðîäíà ÑÊ"
11. ÒÄÂ ÑÊ "ÊÐÅÄÎ"
12. ÏÀÒ ÑÊ "Êðà¿íà"
13. ÏðÀÒ ÑÊ "ÂÓÑÎ"
14. ÏðÀÒ ÑÊ "ÁÐÎÊÁ²ÇÍÅÑ"
15. ÏðÀÒ ÑÊ "ÀÐÑÅÍÀË
ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß"
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Для ба гать ох спо жи вачів по куп ка
стра ху ван ня жит тя мо же бу ти бо лю чою.
Нез ва жа ю чи на значні інвес тиції стра хо -
вих ком паній за ос танні кіль ка років в
циф ровізацію про це су адап тації клієнтів і
прив'яз ки полісів, прог рес був повіль ним і
пос ту по вим і для ба гать ох ком паній не
вип рав дав очіку вань. Ба га то ком паній не
змог ли ос мис ле но масш та бу ва ти свої зу -
сил ля з мо дернізації ан де рай тин гу.

Не давні бло ку ван ня COVID�19 і три -
ва ючі про то ко ли фізич но го дис танціюван -
ня підси лю ють не обхідність пе ре ос мис -
лен ня ан де рай тин гу. Більш ніж будь�ко ли
стра хові ком панії по винні усу ва ти нев до -
во лен ня клієнтів і агентів за до по мо гою все

ще три ва ло го, склад но го і руч но го про це -
су. З по я вою COVID�19 відвіду ван ня
фельд ше ром на до му для про ве ден ня ме -
дич них ог лядів ста ло вкрай не ба жа ним,
особ ли во для "про дук ту, що про су ваєть -
ся", який не має вирішаль но го зна чен ня
для клієнта. У ць о му се ре до вищі оцінка
ри зиків по вин на змісти ти ся у бік більш
відда ле них мо де лей да них, в той час як
про дажі по винні пе рей ти від осо бис тої до
більш ак тив ної он лайн�взаємодії.

Щоб за ли ша ти ся ак ту аль ни ми, стра -
хо ви кам не обхідно прис ко ри ти ви ко рис -
тан ня циф ро вих тех но логій, до пов не них
да ни ми, для про да жу про дуктів стра ху -
ван ня жит тя. У цій статті McKinsey ок рес -

лює бар'єри, які сто ять пе ред мо -
дернізацією ан де рай тин гу, про по нує пог -
ляд на ос новні фак то ри, не обхідні для
успіху, і опи сує чо ти ри конк ретні кро ки
для прис ко рен ня зу силь по транс фор -
мації.

Прис ко ре ний ан де рай тинг 

Ефек тивність прог рам прис ко ре но го
або ав то ма ти зо ва но го ан де рай тин гу ба -
гать ох ком паній бу ла об ме же на, в ос нов -
но му то му, що стра хо ви ки ви ко рис то ву -
ва ли обе реж ний по е тап ний підхід до
масш та бу ван ня ав то ма ти зо ва но го прий -
нят тя рішень. Ці ком панії вва жа ють за
кра ще не ве ликі поліпшен ня в своїх струк -
ту рах і про це сах уп равління ри зи ка ми,
замість то го, щоб розг ля да ти мож ливість
віднов лен ня і зас то су ван ня більш су час -
но го підхо ду до ан де рай тин гу.

Дійсно, сь о годні найбільш прис ко рені
шля хи об ме жу ють ся прос ти ми про дук та -
ми, та ки ми як поліси ри зи ко во го стра ху -
ван ня жит тя і стра ху ван ня вит рат на по -
хо ван ня. Крім то го, варіан ти прий нят тя на

COVID�19 наголошує на необхідності спростити купівлю
страхування життя і зробити її більш доступною 
в цифровому форматі, вважають фахівці McKinsey: 
Рамнат Баласубраманян, старший партнер в нью�йоркському
офісі McKinsey, Арі Честер, партнер в Пітсбурзькому офісі та
Нік Милинкович, асоційований партнер в офісі в Торонто.

Àíäåðàéòèíã íà áàç³ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é 
³ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³



стра ху ван ня без по пе реднь о го на дан ня
аналізів і інстру мен таль но го обс те жен ня
дос тупні тіль ки що до вузь ко го ко ла
клієнтів, які відповіда ють віку і
номінальній вар тості. У ба гать ох ви пад ках
ці об ме жен ня пог либ лю ють ся важ ли ви ми
ме дич ни ми кри теріями (тоб то стра хо ви ки
прис ко рю ють прий нят тя тіль ки по ви со -
ко якісним ри зи кам), в ре зуль таті чо го ба -
га то клієнтів по чи на ють прис ко ре ний
розг ляд за яв ки на стра ху ван ня, але роз -
ча ро ву ють ся, ко ли до кінця про це су во ни
по винні по вер ну ти ся в тра диційний про -
цес ан де рай тин гу.

Крім то го, спо жи вачі, які ви би ра ють
прис ко ре ний ан де рай тинг, час то не ма ють
пра ва на привілейо вані зни жені та ри фи,
дос тупні тим, хто про хо дить пов не ме дич -
не обс те жен ня пе ред стра ху ван ням,
вклю ча ю чи па ра ме дичні ог ля ди і ла бо ра -
торні тес ти. Відмінності мо жуть бу ти
знач ни ми: пе рехід від стан да рт но го та ри -
фу до "кра що го" або "кра що го плюс" мо же
зни зи ти річні та ри фи на стра ху ван ня
вдвічі.

Особ ли во з ура ху ван ням змін, вик ли -
ка них се ре до ви щем COVID�19, стра хо ви -
ки біль ше не мо жуть доз во ли ти собі про -
яв ля ти та ку обе режність. Де які ком панії
про по ну ють прик ла ди більш сміли во го
підхо ду, за пус ку но вих плат форм і спроб
впро вад жен ня інно вацій з ну ля. Нап рик -
лад, John Hancock не дав но предс та вив
свою плат фор му eApp, яка за без пе чує
без пе ре рв ний циф ро вий про цес для
полісів будь�яко го номіна лу. Ком панія на -
дає миттєві рішен ня для за яв ників у віці
до 60 років для де я ких про дуктів з
номіналь ною вартістю (лімітом) до $3 млн.

У вибірці з вось ми стра хо вих ком -
паній, які за пус ти ли оп тимізо вані прог ра -
ми ан де рай тин гу, ком панії відзна чи ли се -
реднє зрос тан ня об сягів про дажів на 14%
за дворічний період. Зви чай но, до дат кові
фак то ри, в то му числі ди наміка цін і дист -
ри буції, та кож впли ва ють на про дажі, але
оче вид но, що більш швид кий ан де рай тинг
був клю чо вим ком по нен том успішних пе -
рет во рень цих ком паній.

Транс фор мація ан де рай тин гу

Навіть в тих стра хо вих ком паніях, які
прис ко ри ли про цес ан де рай тин гу,
наскрізний про цес прид бан ня стра хов ки
жит тя все ще мо же бу ти руч ним, па пе ро -
вим і три ва лим. Час то про цес як і раніше
ви ма гає "жи во го" підпи су на фізич но му
до ку менті, не ви ма гає циф ро вої оп ла ти й
ви ко нан ня та мо же зай ня ти кіль ка
тижнів.

Ком панії, які успішно прис ко рю ють
ан де рай тинг � і, в більш ши ро ко му сенсі,
транс фор му ють про цес по куп ки стра ху -
ван ня жит тя � ма ють п'ять спіль них дій:

во ни до ла ють зас тарілі тех но логії, підви -
щу ють клієнто орієнто ваність, вклю ча ють
нові дані, конструк тив но за лу ча ють ре гу -
лю ючі ор га ни і зберіга ють пе ре ко наність у
цінності твор чо го по тенціалу но во го про -
це су .

Тех но логії.
На пер ший пог ляд здаєть ся, що

індустрія стра ху ван ня жит тя роз ро би ла
пе ре дові тех но логії ан де рай тин гу з ви ко -
рис тан ням циф ро вих тех но логій і да них.
Насп равді, од нак, ве ли ка час ти на про це су
по куп ки за ли шаєть ся ана ло го вою і руч -
ною че рез зас тарілий набір тех но логій в
біль шості ком паній. Всі провідні пе ре ст ра -
хові ком панії, а та кож кіль ка пос та чаль -
ників тех но логій роз ро би ли ав то ма ти зо -
вані плат фор ми ан де рай тин гу, в які уп -
равління по ан де рай тин гу вбу до ва но у
виг ляді ав то ма ти зо ва них пра вил. Ці плат -
фор ми заз ви чай вклю ча ють в се бе ро бо че
се ре до ви ще для підтрим ки ро бо чо го про -
це су, інтер фей си прик лад но го прог ра му -
ван ня для вклю чен ня сто ронніх да них, а
та кож інстру мен ти візу алізації і звітності.

Все частіше ці плат фор ми бу ду ють ся
на су час них стан дар тах (нап рик лад,
хмар не роз гор тан ня і архітек ту ра мікро -
сервісів). На де я ких плат фор мах 90% за я -
вок об роб ля ють ся про тя гом декіль кох
хви лин, і мен ше 5% до датків ви ма га ють
втру чан ня лю ди ни. Ці плат фор ми мо жуть
та кож вклю ча ти мо дулі, що ви ко рис то ву -
ють пе ре до вий штуч ний інте лект (нап -
рик лад, об роб ку при род ної мо ви і інте лек -
ту аль ний аналіз текс ту).

Од нак ці плат фор ми ли ше зовні до по -
мог ли стра хо ви кам по бу ду ва ти дійсно
без пе ре рв ний ав то ма ти зо ва ний про цес.
Стра хо ви ки все ще сти ка ють ся з вкоріне -
ни ми зас таріли ми тех но логіями, для яких
не існує швид ких рішень. Мо дернізація
заз ви чай ви ма гає або ви ко рис тан ня но вих
пос та чаль ників для заміни існу ю чих тех -
но логій, або впро вад жен ня обхідних
шляхів. У будь�яко му ви пад ку ви ко рис -
тан ня гнуч ких підходів до по мо же ком -
паніям ба га то ра зо во іте ра тив но зна хо ди -
ти спо со би до ма га ти ся прог ре су швид ки -
ми тем па ми.

Не за леж но від то го, заміню ють тех но -
логії або ви ко рис то ву ють обхідні шля хи,
стра хо ви ки по винні прий ня ти спосіб мис -
лен ня, який прий має мінімаль но
життєздат ний про дукт як шлях впе ред.
Замість то го, щоб зо се ре ди ти ся на іде аль -
но му тех но логічно му рішенні, ліде ри га -
лузі швид ко вно сять в що денні бізнес про -
це си прості поліпшен ня.

Орієнтація на клієнта.
Нові циф рові тех но логії по винні бу ти

прив'язані до то го, що важ ли во для
клієнтів і кон суль тантів. Для по чат ку,

стра хо ви ки по винні вий ти за рам ки по бу -
до ви клієнтсь кої логісти ки і за галь них ар -
хе типів клієнтів, щоб зро зуміти прак тич -
не, так тич не по ведінка клієнтів, ко ли во ни
вхо дять на веб�сай ти, підніма ють труб ку,
відправ ля ють до ку мен ти і чи та ють бро -
шу ри. Замість то го, щоб прий ма ти рішен -
ня на ос нові не час тих або анек до тич них
відгуків, стра хо ви ки по винні ак тив но за -
пи ту ва ти дум ку клієнтів, яка так тич но пе -
рет во рюєть ся в функціональні ви мо ги до
про дук ту. Їм та кож не обхідно вра хо ву ва -
ти тон роз мо ви і відчут тя від про дук ту при
кожній важ ливій взаємодії з клієнтом:
навіщо зби ра ють ся мої дані? Що мені
очіку ва ти? Скіль ки ча су зай ме про цес?
Во ни мо жуть ви ко рис то ву ва ти відповіді
на ці пи тан ня.

Стра хо ви ки та кож по винні за лу ча ти
своїх парт нерів по збу ту, та ких як аген ти і
бро ке ри, як най важ ливіші дже ре ла
інфор мації про клієнтів. Ці парт не ри по -
винні бра ти ак тив ну участь в ре ор -
ганізації про це су, вклю ча ю чи спро щен ня
ан ке ти, зміна про це су збо ру до казів і виз -
на чен ня пріори тет ності до рожньої кар ти
функціональ ності но вої тех но логії. Стра -
хо ви ки, які за лу ча ють своїх парт нерів,
ро зуміють, нап рик лад, сис те му і се ре до -
ви ще до датків в офісі аген та і гли бо ко ро -
зуміють, як агент хо че вес ти бізнес.

Зви чай но, з ура ху ван ням то го, що ба -
га то агентів дав но ви ко рис то ву ють па пе -
рові фор ми за я вок, нові циф рові шля хи
іноді роз хо дять ся з архітек ту рою існу ю -
чих сис тем і ви ма га ють знач них змін в по -
ведінці з усіх боків. Міграція ка налів стає
кри тич ною. Стра хо ви ки по винні інвес ту -
ва ти в уп равління зміна ми, ко мунікацію і
нав чан ня, щоб спри я ти впро вад жен ню
аген та ми і кон суль тан та ми но вих інтер -
фейсів.

В ос танні кіль ка років швид коз рос та -
ю ча ко гор та мар ке то логів і ге не раль них
агентів по циф ро во му уп равлінню відкри -
ла нові мож ли вості для кінце во го спо жи -
ва ча. 

Нап рик лад, в перші кіль ка місяців
2020 ро ку об ся ги про дажів Policy -
genius ви рос ли на 50%, ніж в по пе -
редні кіль ка років. Хо ча про ник нен ня
ка на лу пря мо го мар ке тин гу чи аг ре га -
то ра на рин ки США бу ла низь кою (у
порівнянні з євро пейсь ки ми та
азіатсь ки ми рин ка ми), очікуєть ся, що
цей ка нал бу де швид ко рос ти, оскіль -
ки циф рові аген ти і аг ре га то ри ство -
рю ють чу до вий інтер фейс для
клієнтів, і оскіль ки спо жи вачі все
частіше ви ма га ють швид кої відда ле -
ної взаємодії в світлі COVID�19.
Клієнти в цих ка на лах пот ре бу ють
досвіду, порівнян но му з їх досвідом
ро бо ти з інши ми по ши ре ни ми тех но -
логічни ми плат фор ма ми.
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Нові дже ре ла інфор мації для ри зи ку.
Дані мо жуть транс фор му ва ти га лузь

дво ма спо со ба ми: во ни мо жуть на да ти
нові дже ре ла інфор мації, щоб спрос ти ти і
оп тимізу ва ти по точ ний ан де рай тинг, і во -
ни мо жуть поліпши ти ро зуміння ри зи ку,
щоб за без пе чи ти більш точ ну і де таль ну
ка те го ри зацію ри зиків.

Ба га то ком паній по ча ли свої інно -
ваційні прог ра ми ан де рай тин гу з ав то ма -
ти зації існу ю чих на борів пра вил, щоб ре -
алізу ва ти менш складні поліси. Потім во ни
пе рейш ли до вклю чен ня зовнішніх дже -
рел да них, де які з яких за раз ши ро ко ви -
ко рис то ву ють ся. Нап рик лад, історії ре -
цептів на прид бан ня пре па ратів те пер ви -
ко рис то ву ють ся в якості ан де рай тин го вих
да них для більш ніж 90% полісів стра ху -
ван ня жит тя. Крім то го, ба ли за кре дит -
ним стра ху ван ням до ве ли, що во ни доз во -
ля ють прог но зу ва ти смертність та по ру -
шен ня умов поліса, і кіль ка пе ре ст ра хо -
виків співпра цю ють з кре дит ни ми
агенціями для за без пе чен ня ско рин гу.

Нові дані та кож доз во ли ли більш де -
таль но зро зуміти ри зи ки. Нап рик лад,
прог ноз смерт ності мо же грун ту ва ти ся на
та ких фак то рах, як бла годійність, во -
лодіння до машніми тва ри на ми, про то ко ли
фітне су та ряд інших по ведінко вих по каз -
ників. Забіга ю чи на пе ред, стра хо ви ки мо -
жуть розг ля ну ти ряд но вих перс пек тив -
них циф ро вих дже рел да них про стан здо -
ров'я, по чи на ю чи від елект рон них ме дич -
них за писів (більш по ши рені дані для ан -
де рай тин гу) до но вих та інно ваційних
дже рел, та ких як те ле ме ди ци на, про ве -
ден ня інтерв'ю та візу аль но го вимірю ван -
ня ма си тіла (ІМТ) пре тен дентів.

Крім ви ко рис тан ня но вих дже рел да -
них, у стра хо виків є мож ливість за но во
ви най ти па ра диг му, що ле жить в ос нові
су час но го про це су ан де рай тин гу. По точ -
ний про цес пе ре во дить інфор мацію про
вік, стать і вжи ван ня тю тю ну в віднос но
вузь кий набір рей тин го вих ка те горій �
стан да рт ний, стан да рт ний плюс, кра щий і
кра щий плюс. Для за яв ників з більш гост -
ри ми чин ни ка ми ри зи ку стра хо ви ки вно -
сять в таб лиці ко ри гу ван ня рей тингів цих
ка те горій, що мо же збіль ши ти стра хові
пла тежі на 300% і біль ше. У міру то го як
ком панії кри тич но досліджу ють свій ан -
де рай тинг, ба га то хто відзна чає, що прин -
цип 80/20 вірний: потрібно на ба га то мен -
ше інфор мації для вклю чен ня кан ди датів
у по точні рей тин гові ка те горії, особ ли во
ко ли ви ко рис то ву ють ся нові дані та
аналітичні ме то ди. Про те, га лузь про дов -
жує дот ри му ва ти ся ста тус�кво,

Де які ком панії взя ли на озб роєння
підхід "чис то го ар ку ша", щоб спрос ти ти
оцінку ри зиків, вклю чи ти нові дже ре ла
да них і роз ши ри ти впро вад жен ня ме -
тодів, зас но ва них на штуч но му інте лекті.

Це приз ве ло до по я ви більш прос тих форм
за я вок (нап рик лад, кількість пи тань ско -
ро ти ло ся більш ніж на 70%), усу нен ня
інва зив них ви мог для біль шої час ти ни на -
се лен ня і більш низь кою ди фе ренціації
цін в порівнянні з про дук та ми з пов ною га -
рантією.

Щоб до сяг ти успіху, стра хо ви кам не -
обхідно бу де по до ла ти про тиріччя між
тра диційни ми ак ту ар ни ми мо де ля ми і но -
ви ми ме то да ми об роб ки да них. Іноді
здаєть ся, що рішен ня ма шин но го нав чан -
ня роз хо дять ся з вис нов ка ми тра диційних
сис тем пра вил. Де які ком панії ство ри ли
сильні аналітичні мо делі, але ли ше де які
пе рейш ли з ла бо ра торії в по ле і пе ре да ли
цим мо де лям зна чущі пов но ва жен ня що -
до прий нят тя рішень. Щоб по до ла ти цю
проб ле му, ак ту арії і фахівці з об роб ки да -
них по винні спіль но відповісти на нас туп -
не пи тан ня: для яких сег ментів мо дель до -
сить силь на, щоб її мож на бу ло ре алізу ва -
ти? У той же час ком панії по винні прий ня -
ти пев ну ступінь ри зи ку і не виз на че ності
при пе ре ході на нові мо делі.

Ре гу лю ючі ор га ни.
Іноді існує нап ру женість між ре гу лю -

ючи ми ор га на ми і стра хо ви ми ком -
паніями, то му що ще не існує ус та ле но го
нор ма тив но го підхо ду до ви ко рис тан ня
ма шин но го нав чан ня або ме тодів штуч но -
го інте лек ту в про цесі по куп ки про дуктів
стра ху ван ня жит тя. Та ким чи ном, ре гу -
лю ючий наг ляд іноді розг ля даєть ся як пе -
реш ко да, і у відповідь стра хові ком панії
відда ють пе ре ва гу більш кон сер ва тив но -
му підхо ду, який уни кає ри зиків.

Щоб ру ха ти ся впе ред, ком панії по -
винні конструк тив но пе рег ля ну ти свій
підхід до взаємодії з ре гу лю ючи ми ор га -
на ми. Це по чи наєть ся з ро зуміння то го, що
ре гу ля то ри не про ти інно вацій як та ких,
але стур бо вані їх не пе ред ба че ни ми
наслідка ми. Ре гу лю ючі ор га ни упов но ва -
жені за без пе чу ва ти на леж ну по ведінку
на рин ку і пла то сп ро можність. Та ким чи -
ном, во ни по винні га ран ту ва ти, що ан де -
рай тинг на ос нові да них не диск римінує
клієнтів і що нові мо делі бу дуть настіль ки
ж адек ватні, тоб то "ак ту ар но еквіва -
лентні" по точ ним мо де лям. По ки ці умо ви
ви ко ну ють ся, ре гу лю ючі ор га ни з біль -
шою ймовірністю підтри ма ють інно вації в
ан де рай тин гу. Во ни мо жуть навіть при -
хиль но ста ви ти ся до ць о го і за о хо чу ва ти
йо го, оскіль ки це но вов ве ден ня мо же до -
по мог ти га лузі зрос та ти.

Щоб ць о го до мог ти ся, стра хо ви кам не -
обхідно на да ва ти ре гу лю ючим ор га нам
мож ливість ба чи ти внутрішню ро бо ту но -
вих мо де лей. Для ць о го, нап рик лад, мо же
зна до би ти ся, щоб ком панії збіль ши ли об -
сяг до ку мен тації по різним підсег мен там,
які іден тифіку ють ся ал го рит ма ми ма -

шин но го нав чан ня, навіть як що фак то ри
не є інтуїтив но зро зуміли ми, а потім на да -
ли па ра лельні порівнян ня су куп них ре -
зуль татів з інши ми ме то да ми мо де лю ван -
ня, щоб про де мо н стру ва ти еквіва -
лентність мо де лей.

Ство рен ня цінності.
По вер нен ня інвес тицій в мо дернізацію

ан де рай тин гу не відра зу оче вид не. Навіть
ко ли ком панія зас то со вує гнуч кий підхід і
до ма гаєть ся швид ко го і цілесп ря мо ва но го
прог ре су, цінність мо же не про я ви ти ся
відра зу про тя гом декіль кох років. Мо жуть
бу ти і не пе ред ба чені наслідки: по каз ни ки
смерт ності, особ ли во як що во ни зас но вані
на меншій кіль кості да них або но вих дже -
ре лах інфор мації, мо жуть погірши ти ся.
Стабільність та кож мо же зни зи ти ся, як -
що ан де рай тинг і цикл взаємодії з
клієнтом ста нуть простіше і швид ше, а у
клієнтів бу де біль ше мож ли вос тей. Ри зик
то го, що успішна транс фор мація не приз -
ве де до збіль шен ня об сягів бізне су, та кож
існує, особ ли во як що інші ком панії в га лузі
та кож мо жуть транс фор му ва ти ся.

При ць о му успішні ком панії виз на ють
і прий ма ють такі ри зи ки, ро зуміючи, що,
як що їм не вдасть ся мо дернізу ва ти ся, во -
ни в кінце во му підсум ку за ли шать ся по -
за ду. Успішні ком панії та кож обач но і ви -
ва же но прий ма ють мож ли ве погіршен ня
ре зуль татів, бу ду чи впев не ни ми в то му,
що во ни бу дуть тес ту ва ти і відкалібру ва -
ти нові мо делі, які в кінце во му підсум ку
бу дуть пра цю ва ти на рівні, як що не кра -
ще, ніж по точні мо делі. Успішні ком панії
та кож ба чать безліч видів цінності, які
при не се поліпшен ня про цесів, і ро -
зуміють, що дов го ст ро ко вий по тенціал
транс фор мації вип рав до вує інвес тиції.

4 кро ки ви ко нан ня мо дернізації 
ан де рай тин гу

Успішна мо дернізація про це су ан де -
рай тин гу та адап тації клієнтів ви ма гає пе -
ре бу до ви ор ганізації і прий нят тя гнуч ких
прин ципів � по суті, дис ципліно ва но го ви -
ко нан ня про ек ту. Чо ти ри з найбільш важ -
ли вих фак торів успіху вклю ча ють сис -
тем не мис лен ня, усу нен ня розрізне ності,
при хильність ви що го керівницт ва і прис -
ко рен ня темпів змін.

1. Прийміть сис тем не мис лен ня

Інно вації на шля ху до по куп ки про -
дук ту стра ху ван ня жит тя час то зо се ред -
жені на ан де рай тин гу без ура ху ван ня без -
пе ре рв но го обс лу го ву ван ня клієнтів, ди -
наміки про дажів і всь о го тех но логічно го
ланд шаф ту. Ком паніям не обхідно впро ва -
ди ти сис тем не мис лен ня, щоб ма ти мож -
ливість гли бо ко ро зуміти, як скла дові час -
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ти ни взаємо пов'язані, і як ок ремі сис те ми
пра цю ють в кон тексті більш ве ли ких сис -
тем. 

Це найбільш важ ливі еле мен ти прог -
ра ми транс фор мації:

По да ча і збір ви мог. Про цес не обхідно
зміни ти, щоб він став прос тим і інтуїтив -
но зро зумілим; набір пи тань не обхідно
спрос ти ти, щоб зби ра ла ся тіль ки най -
важ ливіша інфор мація і ав то ма тич но за -
пов ню ва ло ся яко мо га біль ше полів.

Про цес прий нят тя рішен ня про ан -
де рай тинг. Стра хо ви ки по винні виз на чи -
ти пріори тетність кри теріїв ан де рай тин -
гу, щоб зібра ти мінімаль но не обхідний об -
сяг да них, який бу де потрібно для оцінки
ри зиків і прий нят тя рішень. Слід ав то ма -
ти зу ва ти яко мо га біль ше рішень, а
людсь ке рішен ня в не ав то ма ти зо ва них
ви пад ках по вин но бу ти швид ким і безп -
роб лем ним. Надійний ау дит і конт роль
ри зиків, а та кож петлі зво рот но го зв'яз ку
"тес туй і вчи ся" по винні за без пе чу ва ти
постійну ефек тивність.

Циф ро ва ви да ча. Па пе рові фай ли і
ана ло гові про це си по винні бу ти оциф ро -
вані з ви ко рис тан ням елект рон них або го -
ло со вих підписів, елект рон ної дос тав ки
до ку ментів полісів і ме тодів оп ла ти за до -
по мо гою кар ток або ав то ма ти зо ва ної оп -
ла ти.

Роз роб ка про дук ту. Ком панії по винні
по ду ма ти про те, як пе ре нес ти цикл роз -
роб ки про дук ту, роз ра хо ва ний на
один�два ро ки (спи ра ю чись на ус пад ко -
вані сис те ми і кас кадні чер ги), на про цес
три валістю в місяці або тижні, щоб ви вес -
ти нові про дук ти на ри нок.

Для прис ко рен ня прог ре су потрібна
інтег ро ва на до рож ня кар та і
послідовність дій по усіх цих еле мен тах,
се ред іншо го, з ура ху ван ням то го, як
взаємодіють різні час ти ни сис те ми.

2. Роз поділіть ролі і функції

Успішна транс фор мація ви ма гає ко -
ор ди нації кіль кох відділів і ро лей: ан де -
рай тин гу, ак ту арія, роз роб ки про -
дуктів, дист ри буції, ІТ, уп равління ри -
зи ка ми, юристів і до дер жан ня нор ма -
тив них ви мог. Час то та кож предс тав -
лені нові функції, такі як аналіз да них і
роз ши ре на аналіти ка. Ро бо та в тра -
диційних розрізне них схо ви щах да них
з пе ре да чею обс лу го ву ван ня між
відділа ми не спра цює. Для ре алізації
успішної прог ра ми транс фор мації
потрібна спеціаль на міжфункціональ на
ко ман да. Ко ман да по вин на нес ти спіль -
ну відповідальність за цілі прог ра ми,
при чо му де я ка час ти на ви на го ро ди і
кар'єрно го зрос тан ня по винні бу ти
пов'язані з успіхом шир шої прог ра ми.

Як зро би ти цю ко ман ду пра виль ної,

лег ше ска за ти, ніж зро би ти. Пра вильні
лю ди мо жуть не іде аль но впи су ва ти ся в
тра диційну ор ганізаційну струк ту ру та
ієрархію; чле ни ко ман ди мо жуть скла да -
ти ся з керівників нижньої, се редньої та
ви щої лан ки. Та кож мо жуть бу ти
зіткнен ня то чок зо ру і осо бис тос тей; ко -
манді потрібні як ак ту арії, щоб предс тав -
ля ти бізнес і бу ти ре аліста ми, так і
фахівці з да ни ми, щоб прив но си ти нові
на вич ки і свіже, віль не мис лен ня. Такі ко -
ман ди склад но укомп лек ту ва ти і не вик -
ли ка ти конструк тив ну нап ру женість.
Приз на чен ня співробітників, які вже ма -
ють пов не за ван та жен ня і ко рис ту ють ся
по пи том, мо же оз на ча ти, що пост раж да -
ють інші про ек ти (як що вклю чен ня ко -
гось з по точ ної ро бо ти в ко ман ду не вик -
ли кає дис ком фор ту, ймовірно, ця лю ди на
� неп ра виль ний вибір).

Перш за все, цією ко ман дою потрібно
уп рав ля ти по�іншо му. Керівни ки по винні
дот ри му ва ти ся прин ци пу "очі, ру ки геть"
і да ти ко манді мож ливість прий ма ти
рішен ня і про су ва ти зміни. Як що кож не
рішен ня не обхідно до во ди ти до відо ма
керівни ка ви щої лан ки, тем пи змін і го -
товність до інно вацій пост раж да ють. Чле -
ни відділу уп равління ри зи ка ми та за -
галь но го уп равління вклю чені в ко ман ду,
щоб га ран ту ва ти, що їхні пог ля ди
постійно вра хо ву ють ся при роз робці
рішен ня, і для по лег шен ня про ход жен ня
но вих рішень че рез коміте ти.

3. Прагніть до транс фор мації з най -
ви що го рівня

Навіть при ви со ких тем пах транс -
фор мації на базі ан де рай тин гу у біль -
шості стра хо виків мо же зна до би ти ся два
ро ки і біль ше на ре алізацію про ек ту. Бу -
дуть фальс тар ти. Де які ви пус ки релізів
мо жуть зат ри му ва ти ся на кіль ка тижнів
або місяців. Еле мен ти про ек ту ви хо ди ти -
муть за рам ки бюд же ту.

Збе ре жен ня імпуль су, ре сурсів і пе -
ре ко на ності ви ма гає спра вжньої при -
хиль ності з бо ку ви що го керівницт ва ком -
панії. Розг ляд зу силь як ти по во го про ек ту
або пілот ної прог ра ми не за без пе чить
умов для справжніх інно вацій. Керівни ки
по винні бу ти пе ре ко нані, що пе рет во рен -
ня є фун да мен таль ним зру шен ням в то -
му, як бу дуть здійсню ва ти ся ан де рай -
тинг і адап тація, нез ва жа ю чи ні на що.
Без твер дої пе ре ко на ності, чітких уст -
ремлінь і яв но го схва лен ня звер ху прог -
ра ма бу де що си ли на ма га ти ся за во ю ва ти
по пу лярність.

4. Приш видшіть темп

До рожні кар ти та інші пла ни по винні
бу ти зо се ред жені на де мо н страції яв них

пе ре мог для га лузі і клієнтів ко жен квар -
тал. Дов го ст ро кові ініціати ви (нап рик лад,
міграція зас тарілих сис тем і зу сил ля по
"базі да них") по винні бу ти роз биті, щоб
відповіда ти цим цик лам ви пус ку. Функції
не ве ли ко го розміру не обхідно пос тав ля ти
на ри нок, а потім швид ко ко ри гу ва ти
курс, як що щось не пра цює.

Крім то го, цикл роз роб ки про дук ту
не обхідно ско ро ти ти з кіль кох років або
місяців до тижнів. В Ка наді і США
найбільш ефек тивні ком панії ско ро чу ють
цикл роз роб ки від кон цепції до за пус ку
всь о го до 16 тижнів. Цикл про ек ту не є
лінійним; він вклю чає декіль ка гнуч ких
кон турів зво рот но го зв'яз ку, щоб про це си
три ва ли од но час но, а та кож мож на бу ло
про пус ти ти і швид ко поділи ти ся знан ня -
ми з різни ми функціональ ни ми ко ман да -
ми. Успішне ви ко нан ня ви ма гає темпів
змін, які на ба га то швид ше, ніж тем пи ти -
по вих ве ли ко ма сш таб них про ектів в біль -
шості стра хо вих ком паній.

Оп тимізо ва ний ан де рай тинг 
� це тіль ки по ча ток

Ал го ритмічний ан де рай тинг бу де все
біль ше ста ва ти пе ре ду мо вою для то го,
щоб за ли ша ти ся ак ту аль ним і зберіга ти
по точні по зиції на рин ку. А оскіль ки
COVID�19 тіль ки уск лад нює пов сяк ден -
ну по куп ку про дуктів, ба га то ком паній
все біль ше усвідом лю ють, що транс фор -
мація ан де рай тин гу стає все більш ак ту -
аль ною.

Але це тіль ки по ча ток. Ба га то по точ -
них спроб мо дернізу ва ти ан де рай тинг
доз во ля ють ви ко рис то ву ва ти вчо рашні
про дук ти тіль ки в циф ро во му виг ляді.
Сь о годнішні спо жи вачі ма ють інші впо до -
бан ня і пот ре би, ніж кіль ка де ся тиліть то -
му, про те зміст полісів стра ху ван ня за ли -
шаєть ся май же та ким же.

Упо ряд ко ва ний ан де рай тинг ство -
рить ос но ву для май бутніх інно вацій в
га лузі. Це доз во лить удос ко на ли ти ме то -
ди збо ру за до по мо гою но вої тех но логії
збо ру та аналізу біомет рич них да них.
Про дажі стра хо вих про дуктів пе рей -
дуть від ра зо вих тран закцій з низь ким
рівнем за лу че ності до постійних відно -
син між клієнтом і стра хо ви ком; це
взаємодія бу де виз на ча ти ся постійним
ан де рай тин гом і підви ще ною ува гою до
здо ров'я і бла го по луч чя. У все більшій
мірі сег мен тація рин ку ся га ти ме рівня
ок ре мих осіб з більш гли бо ким ро -
зумінням кож ної лю ди ни в пулі ри зиків.
Зав дя ки цим но вов ве ден ням, оп тимізо -
ва ний ан де рай тинг є пер шим ос но во по -
лож ним кро ком, який приз ве де до більш
ши ро ко го пе ре ос мис лен ня, яко го пот ре -
бує стра хо ва га лузь.
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Blueprint Two ро бить ак цент на
аналізі да них та но вих тех но логіях,
які кар ди наль но змінять весь про цес
цик лу стра ху ван ня � від розміщен ня
ри зи ку до бух гал терсь ко го обліку, оп -
ла ти премії, підтве рд жен ня пок рит тя,
вип ла ти, про лон гації до го во ру і
звітності. 

Се ред цілей пла ну транс фор мації
� істот не ско ро чен ня опе раційних вит -
рат бро керів, ан де рай терів і діло вих
парт нерів Lloyd's на 800 млн. фунтів
стерлінгів.

Blueprint Two та кож спря мо ва ний
на до сяг нен ня чітких стан дартів да -
них для підтрим ки нас туп но го по -
коління плат форм розміщен ня ри -
зиків в Lloyd's, а та кож на ав то ма тич -
не розпізна ван ня пре тензій, марш ру -
ти зацію і іден тифікацію для прис ко -
рен ня вип лат. 

Крім то го, бу де ре алізо ва ний но -
вий шлюз тор го во го май дан чи ка з
мож ливістю експрес ан де рай тин гу,
од но час но го ство рен ня за писів
технічно го обліку і швид кої ви дачі
стра хо во го або пе ре ст ра хо во го пок -
рит тя.

"За раз ми втілюємо в жит тя ідеї
Blueprint One, прак тич но по ка зу ю чи,
як на ша май бут ня циф ро ва еко сис те -
ма поліпшить розміщен ня ри зиків на
рин ку і до по мо же клієнтам огов та ти ся
від збитків", за я ви ли в Lloyd's. 

Blueprint One, в яко му вик ла да ли -
ся пла ни на 2020 рік, вклю чав ряд
цілей, що сто су ють ся ефек тив ності
ан де рай тин гу, аналізу да них, тех но -
логій, су час ної се лекції ри зиків, куль -
ту ри і пер со на лу. Во ни вклю ча ли набір
пев них стан дартів і струк тур да них,
обмін ри зи ка ми, який міг об роб ля ти до
40% ри зиків Lloyd's, і пілот ний про ект
рішен ня пре тензій, який тес ту вав ав -
то ма тич ну сег мен тацію прос тих, стан -
да рт них і склад них пре тензій. 

Lloyd's у грудні ого ло сив про онов -
лен ня своєї плат фор ми елект рон но го
ан де рай тин гу та розміщен ня ри зиків,
збіль шив ши ціль о вий рівень ри зиків
для всіх класів до 90% до дру го го квар -
та лу.

Ме тою елект рон но го розміщен ня
бу ло 80% ри зиків про тя гом 2020 ро ку і
за ли шить ся та кою про тя гом пер шо го
квар та лу 2021 ро ку. Але в дру го му

квар талі цей по каз ник бу де підви ще -
ний до 90% і збе ре жеть ся на ць о му
рівні до кінця ро ку, підтвер див Lloyd's.

Елект рон не розміщен ня бу ло клю -
чо вим еле мен том прог ра ми мо -
дернізації Future at Lloyd, та проб ле -
ми пан демії COVID�19 в ць о му році
тіль ки підкрес ли ли важ ливість циф -
ро вих мож ли вос тей на рин ку.

Щоб сти му лю ва ти син ди ка ти до
до сяг нен ня пос тав ле них но вих цілей,
Lloyd's вво дить за о хо чу вальні зниж ки
для відповідних ке ру ю чих агентів і до -
дат кові збо ри для тих, хто не справ -
ляєть ся.

Нап рик лад, як що цілі по роз -
міщен ню до сяг нуті, чле ни син ди ка ту
от ри ма ють зниж ку на свої річні пе ре -
дп ла ти, рівну відсот ку, на який во ни
пе ре ви щи ли ціль о вий по каз ник, пом -
но же но му на 1% від їх річної або не -
нтсь кої пла ти. Нав па ки, як що цілі не
до сяг нуті, ке ру ю чий агент по ви нен
бу де внес ти свій вклад до вит рат на
мо дернізацію рин ко вих сис тем і про -
цесів Lloyd's. Ці збо ри бу дуть зас но -
вані на про це нт но му співвідно шенні,
на яке бу ла про пу ще на ме та, пом но -
же но му на річну або не нтсь ку пла ту
син ди ка ту.

Крім то го, як що син ди ка ту не
вдаєть ся до сяг ти при наймні 50% но вих
цілей елект рон но го розміщен ня пе ре -
ст ра хо вих ри зиків в будь�яко му квар -
талі 2021 ро ку йо го ке ру ю чий агент по -
ви нен предс та ви ти план вип рав лен ня
то го, як він бу де ви ко ну ва ти по дальші
цілі.

Впер ше Lloyd's вве ла ман дат на
елект рон не розміщен ня для син ди -
катів в 2018 році. Спо чат ку, з дру го го
квар та лу 2018 ро ку, ман дат ви ма гав,
щоб всі син ди ка ти розміщу ва ли не
мен ше 10% своїх ри зиків в елект рон -
но му виг ляді, при ць о му зрос тан ня до
20% в треть о му квар талі і 30% в чет -
вер то му квар талі.

Потім в липні 2019 ро ку тор го вимй
май дан чик оно вив набір цілей для сво -
го ман да та на елект рон не розміщен ня,
що оз на ча ло, що з треть о го квар та лу
2019 ро ку, ко жен син ди кат по ви нен
бу де об роб ля ти не мен ше 60% своїх
ри зиків з ви ко рис тан ням елект рон ної
сис те ми розміщен ня з ціль о вим по каз -
ни ком до 70% в 4 квар талі. Пізніше
ціль о вий по каз ник був підви ще ний до
80%, по чи на ю чи з січня 2020 ро ку.

Lloyd's çàïóñòèâ Blueprint Two - äðóãèé åòàï
ïðîãðàìè öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ðèíêó

Ринок страхування і перестрахування Lloyd 's of London
представив наступний етап свого плану трансформації ринку,
випустивши Blueprint Two � дворічну програму на основі
фундаменту Blueprint One, яка націлена на орієнтацію ринку
в бік цифрової екосистеми. 



Після помірно го зни жен ня тем пу
зрос тан ня світо вих премій з ри зи ко во го
стра ху ван ня в 2020 році че рез три ва лу
пан демію, Swiss Re Institute очікує, що в
2021 році гло бальні стра хові премії зі стра -
ху ван ня май на і не щас них ви падків (P&C)
ви рос туть на 3,8%. 

Досліджен ня, про ве де не Swiss Re,
вив чає по тенціал зрос тан ня рин ку стра -
ху ван ня, крім стра ху ван ня жит тя, і більш
спри ят ли ву за галь ну та риф ну се ре ду в
2021 році, при ць о му очікуєть ся, що по зи -
тив на ди наміка всфері ко мерційних нап -
рямків збе ре жеть ся. 

Зни жен ня стра хо вих премій у 2020
році бу де ма ти такі ж масш та би, як і в 2008
році після світо вої фінан со вої кри зи. І в
той же час очіку ва не ско ро чен ня еко -
номіки в ць о му році че рез пан демію скла -
де 4%, що на ба га то біль ше, ніж ско ро чен ня
на 1,8%, що спос теріга ло ся в 2008�2009 ро -
ках.

З цієї точ ки зо ру, як що ди ви ти ся в
май бутнє на зрос тан ня гло баль них стра -
хо вих премій, стра хові рин ки, швид ше за
все, віднов лять ся швид ше і важ че, ніж те,
що в да ний час мо жуть прог но зу ва ти гло -
бальні еко номісти. Та ке віднов лен ня по -
вин но сти му лю ва ти за галь не зрос тан ня
ринків стра ху ван ня в 2021 році, навіть як -
що цей сег мент нерівномірно пе ре но сить
пан демію.

У по точній си ту ації є свої плю си і міну -
си, оскіль ки, хо ча на зрос танні премій не -
га тив но впли не ско ро чен ня видів стра ху -
ван ня, пов'яза них з діло вою ак тивністю,

ціни на ко мерційне стра ху ван ня про дов -
жу ють рос ти, що є по пут ним вітром для
зрос тан ня премій в по точ но му році.

В ціло му ми очікуємо помірно го зни -
жен ня зрос тан ня гло баль них премій, не
пов'яза них зі стра ху ван ням жит тя, в
зв'яз ку з кри зою COVID�19, а потім силь -
но го віднов лен ня на 3,8% в ре аль но му ви -
ра женні в 2021 році.

Низькі про центні став ки вже ста ви ли
під заг ро зу при бут ковість стра хо во го сек -
то ра до вве ден ня ка ран ти ну, і по даль ше
зни жен ня та рифів, пок ли ка не до по мог ти
віднов лен ню еко номіки, без сумнівно, по -
си лить си ту ацію.

У ко мерційно му стра ху ванні де які
гравці різко підня ли та ри фи на сек то ри,
які пост раж да ли від збитків, щоб пом'як -

ши ти прис ко рен ня інфляції пре тензій, в
той час як інші повністю по ки ну ли нап -
рям ки стра хо во го бізне су або ге ог рафічні
регіони, що, в свою чер гу, приз ве ло до
підви щен ня та рифів у міру зни жен ня
рівнів ємності .

Після підви щен ня ста вок на ба гать ох
рин ках, і особ ли во в сег мен тах, які пост -
раж да ли від збитків, Swiss Re очікує по -
даль шо го підви щен ня та рифів в усіх нап -
рям ках бізне су на ос нові рин ко вих тен -
денцій. 

В ціло му, аналіз по ка зує, що ри нок ри -
зи ко во го стра ху ван ня бу де і далі зрос та ти,
в пер шу чер гу за ра ху нок зрос тан ня ри -
зиків у всь о му світі, особ ли во но вих ри -
зиків, що ви ни ка ють ра зом з швид ким
зрос тан ням в Азії. 

Ãëîáàëüí³ ïðåì³¿ ç ðèçèêîâîãî ñòðàõóâàííÿ â 2021
ðîö³ çðîñòóòü íà 3,8%

Insurance Europe опубліку ва ла свою
відповідь на рішення Євро пейсь кої комісії
з ог ля ду Solvency II і вва жає, що, хо ча в
ціло му Solvency II пра цює доб ре, во на
надмірно кон сер ва тив на, містить серйозні
по мил ки в оцінці і пок ла дає не потрібні опе -
раційні на ван та жен ня на стра хо виків. Ці
вимірю ван ня не доз во ля ють стра хо ви кам
гра ти клю чо ву роль в якості пос та чаль -
ників дов го ст ро ко вих за о щад жень і
пенсійних про дуктів, в то му числі з га -
рантіями, які ціну ють клієнти і які мо жуть
зігра ти важ ли ву роль у вирішенні серйоз -
них соціаль них проб лем, та ких як старіння
суспільства.

Solvency II та кож надмірно об ме жу ють
стра хо виків від здійснен ня дов го ст ро ко вих
інвес тицій, які не обхідні для віднов лен ня
еко номіки і стійко го зрос тан ня рин ку. Крім
то го, ці не доліки підри ва ють здатність
євро пейсь ких стра хо виків кон ку ру ва ти на
міжна род но му рівні з неєвро пейсь ки ми
грав ця ми.

Усу нен ня цих не доліків в оцінці приз -
ве де до обг рун то ва но го за галь но го зни -
жен ня ви мог до капіта лу і опе раційних на -
ван та жень і, от же, до збіль шен ня здат ності
стра хо виків прий ма ти на се бе інвес тиційні
та інші ри зи ки. 

Для до сяг нен ня цієї ме ти пе ревірка
Solvency II по вин на при вес ти: 

� до більш підхо дя щої оцінці зо -
бов'язань за ра ху нок усу нен ня технічних
не доліків в ко ри гу ванні на во ла тильність
(VA) і маржі ри зи ку, а та кож шля хом збе -
ре жен ня пра цю ючих ком по нентів, та ких
як по точ на ме то до логія екстра по ляції і ко -
ри гу ван ня уз год жен ня;

� більш відповідний вимір ви мог до
капіта лу в стан да рт ною фор му лою шля -
хом збе ре жен ня ди намічно го зна чен ня
VA, як для внутрішніх ко рис ту вачів мо -
делі, і роз ши рен ня йо го в поєднанні з по -
точ ни ми збо ра ми за ри зик по ши рен ня для
ко рис ту вачів стан да рт ної фор му ли. Кри -
терії дов го ст ро ко во го капіта лу по винні бу -

ти поліпшені, а калібру ван ня май но во го
ри зи ку ско ри го ва не. Та кож слід внес ти
зміни, що доз во ля ють ви ко рис то ву ва ти
відповідні не га тивні став ки при роз ра хун -
ку про це нт ної став ки;

� менш об тяж ли вою опе раційною
струк ту рою за ра ху нок спро щен ня та оп -
тимізації ви мог до звітності;

� більш ди вер сифіко ва но го і ефек тив -
но го стра хо во го рин ку за ра ху нок кра що го
зас то су ван ня про порційності, щоб стра хо -
ви ки мог ли дот ри му ва ти ся Solvency II
відповідно до масш та бу, ха рак те ром і
складністю своєї діяль ності.

Пок ра щен ня Solvency II по винні
підтри му ва ти і навіть поліпшу ва ти ри -
зик�орієнто ва ний ха рак тер струк ту ри за
ра ху нок більш адек ват но го відоб ра жен ня
дов го ст ро ко вої бізнес�мо делі стра хо виків і
ре аль них ри зиків, яким піддаєть ся га лузь.
Та ким чи ном, рівень за хис ту стра ху валь -
ників за ли шить ся на ду же ви со ко му рівні,
а фінан со ва стабільність бу де по си ле на. 

Insurance Europe ââàæàº, ùî Solvency II ïîêëàäàº
íåïîòð³áí³ îïåðàö³éí³ íàâàíòàæåííÿ íà ñòðàõîâèê³â
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Хо ча в ос танні місяці ціни на рин ку
стра ху ван ня відповідаль ності, мож ли во,
зміни ли ся, Allianz Global Corporate &
Specialty (AGCS) виділи ла ряд рин ко вих
тен денцій, які про дов жу ють чи ни ти тиск
на стра хо виків сек то ра. 

Соціаль на інфляція, яви ще, по ши ре не
в США, в ос танні ро ки бу ло вик ли ка но
зрос та ю чим по я вою су до вих розг лядів,
більш ви со ки ми рішен ня ми судів та більш
лібе раль ни ми ви мо га ми ком пен сації
робітни кам.

Allianz прог но зує, що медіан на су ма
вре гу лю ван ня по 50 ос нов ним по зо ва ми
США з 2014 по 2018 рік збіль ши ла ся май -
же вдвічі � з 28 до 54 мільйонів до ларів. Ще
за над то ра но ви яв ля ти зво рот ну тен -
денцію, але зак рит тя судів че рез пан демію
COVID�19 мо же уповіль ни ти соціаль ну
інфляцію, оскіль ки по зи вачі ро зуміють,
що мо жуть прой ти ро ки, перш ніж їх спра -
ва бу де розг ля ну та при сяж ни ми.

AGCS та кож відзна чає зрос тан ня вит -
рат на ре монт і відкли кан ня ав то мобілів: в
ос танні ро ки в ав то мобільній про мис ло -
вості як в США, так і в Європі зрос тає чис -
ло по вер нень ав то че рез ви яв лен ня ав то -
ви роб ни ка ми бра ку сис тем них вузлів.

В США в 2019 році бу ло по вер ну то
біль ше 50 мільйонів ав то мобілів. В Європі
кількість по вер нень ви роб ни ка ми до сяг ла
475 в 2019 році � це най ви щий по каз ник за
один рік в 2010�х ро ках і виріс на 11% в
порівнянні з ана логічним періодом ми ну -
ло го ро ку.

Зрос та ю ча складність тех но логії є ще
од ним знач ним фак то ром втрат в га лузі
че рез такі фак то ри, як збіль шен ня ча су і
тру до вит рат на ре монт, більш спеціалізо -
ва не нав чан ня ме ханіків та інших ре мо нт -
ників, а та кож зрос тан ня цін на зап час ти -
ни. Крім то го, політич не на силь ство все
частіше приз во дить до ма теріаль них
збитків, збоїв в ро боті і втра ти при ваб ли -

вості і до ходів для ба гать ох підприємств.
AGCS за яв ляє, що в зв'яз ку зі страй -

ка ми, за во ру шен ня ми і гро мадсь ки ми без -
ла да ми або гра бе жа ми за яв ле но безліч
стра хо вих ви падків.

На дум ку аналітиків, спа лах ко ро на ви -
ру са міг тим ча со во при ду ши ти гро ма -
дянські за во ру шен ня в де я ких країнах,
але ос новні соціальні проб ле ми не бу ли
вирішені, і в найб лиж чо му май бутнь о му,
швид ше за все, відбу дуть ся нові про тес ти.

Ціно ут во рен ня на рин ку стра ху ван ня
відповідаль ності, мож ли во, зміни ло ся в ос -
танні місяці, од нак тен денції соціаль ної
інфляції і ве ликі су дові рішен ня в Спо лу -
че них Шта тах три ва ють.

Це в поєднанні з роз ши рен ням ри зиків
для не а ме ри кансь ких ком паній, які ве дуть
бізнес в США, і збіль шен ням відкли кан ня
ав то мобіль них зап час тин, впли ває на при -
бут ковість опе рацій стра хо виків відпо -
відаль ності. 

Allianz íàçâàâ êëþ÷îâ³ òåíäåíö³¿, ÿê³ âïëèâàþòü
íà ñòðàõîâèê³â â³äïîâ³äàëüíîñò³

Су купні стат ки всіх до ла ро вих міль яр дерів у світі
до сяг ли ре ко рд них $10,2 трлн зав дя ки V�об раз но -
му віднов лен ню вар тості ак тивів, йдеть ся в
дослідженні PwC та бан ку UBS. По пе редній
пік у $8,9 трлн. був зафіксо ва ний в 2017 році.

Кількість міль яр дерів збіль ши ла ся до
2,189 тис. у порівнянні з 2,158 тис. в 2017
році.

Най ба гатші лю ди про тя гом декіль кох
місяців (з бе рез ня по чер вень) вит ра ти ли на
бо роть бу з пан демією біль ше, ніж будь�ко ли
раніше. По над 200 міль яр дерів публічно ого ло -
си ли про виділен ня по над $7,2 млрд, у то му числі
у виг ляді фінан со вих по жертв ($5,5 млрд), а та кож

про мис ло вих то варів і ус тат ку ван ня.
Стат ки аме ри кансь ких міль яр дерів з 2009 ро ку по

2020 рік зрос ли на 170% і ста нов лять у 2020 році май -
же $3,609 трлн. У ма те ри ко во му Ки таї вартість ак -

тивів ба га тих лю дей злетіла в 12,5 ра зи � до $1,681
трлн. У Німеч чині по каз ник збіль шив ся на 175% і
до сяг $595 млрд, в Росії � на 80% до $467,6 млрд,
у Франції � на 439% до $443 млрд, в Індії � на 90%
до $ 423 млрд, Гон кон гу � на 208% до $356 млрд.

У регіоні EMEA (Євро па, Близь кий Схід і Аф -
ри ка) на кінець 2020 налічу ва ло ся 596 міль яр дерів

(зрос тан ня на 85 за ми ну лий рік) з су мар ним стат -
ком у $2,723 трлн. 

Ñóêóïí³ ñòàòêè äîëàðîâèõ ì³ëüÿðäåð³â ñâ³òó â 2020 ðîö³
ïåðåâèùèëè $10,2 òðëí.



У мо тор них ви дах "ро зум не стра ху -
ван ня", або UBI (Usage�based insurance),
� інно ваційна сис те ма, яка зби рає і
аналізує пер со нальні дані про водіння, на
ос нові цих да них про по нує індивіду аль -
ний про дукт. За леж но від зібра них по -
каз ників кож но му конк рет но му водію
про по нуєть ся пер со наль но точ ний стра -
хо вий про дукт з індивіду аль ним на бо ром
опцій та індивіду аль ною ціною.

Плюс та кої сис те ми для водіїв �
суттєва еко номія коштів (біль ше не
потрібно пла ти ти за не потрібні опції). А
стра хо вик мо же мінімізу ва ти свої ри зи -
ки, то му що має док ладні дані про тип
водіння кож ної заст ра хо ва ної осо би.

Ще в 2018 році світо вий ри нок стра -
ху ван ня UBI налічу вав близь ко 25 млн.
полісів, а до 2023 ро ку, за прог но за ми
ком панії Berg Insight, в Європі чис ло
стра хо вих полісів UBI до сяг не поз нач ки
47,9 млн., в Північній Аме риці � 49,8 млн.

Для на шо го рин ку стра хові поліси
UBI � про дукт но вий і по ки не ду же по пу -
ляр ний, про те все біль ше стра хо вих ком -
паній і їх клієнтів цікав лять ся цією но -
вин кою. В ав то ст ра ху ванні поліси UBI �
це щось на зра зок пох ви лин но го кас ко.
Та риф роз ра хо вуєть ся з двох скла до вих
� ба зо вої час ти ни (ри зи ки, пов'язані з

різною шко дою і вик ра дан ням ав то -
мобіля, ко ли той зна хо дить ся на сто янці)
і щох ви лин ної час ти ни (ри зи ки під час
ру ху ав то мобіля). Ціна ба зо вої час ти ни
за ле жить від мар ки і мо делі ав то мобіля,
ро ку ви пус ку, а та кож від ста жу водія і
йо го віку. Вартість дру гої час ти ни роз ра -
хо вуєть ся ви хо дя чи з сти лю ке ру ван ня
ав то мобілем (як раз тут на до по мо гу і
при хо дять те ле ма тичні сис те ми), по год -
них умов і обс та нов ки на до розі.

Вартість кас ко скла даєть ся з ба зо вої
час ти ни (ко ли ав то мобіль стоїть на місці)
та пох ви лин но го та ри фу (ко ли ав то -
мобіль зна хо дить ся в русі).

При по купці поліса ав тов лас ник вста -
нов лює на свій смарт фон до да ток, який
за пус каєть ся ко жен раз, ко ли по чи -
наєть ся рух на ав то мобілі � так ак ти -
вуєть ся пох ви лин на час ти на поліса. До
речі, вартість поліса не за ли шаєть ся
фіксо ва ною про тя гом всь о го ча су дії, а
змінюєть ся в за леж ності від сти лю
водіння, який прог ра ма відсте жує і
оцінює за до по мо гою GPS.

Крім то го, як що на якийсь час ав тов -
лас ник вирішить відмо ви ти ся від ав то -
мобіля, то й вартість стра хо во го поліса
різко зни зить ся. Екс пер ти ка жуть, що як
раз під час пан демії ко ро новіру са, ко ли

біль шості ав тов лас ників до ве ло ся за ли -
ши ти ся вдо ма, ба га то хто по чав при див -
ля ти ся до полісів UBI як до інстру мен ту,
який до по ма гає не вит ра ча ти зай во го. Та -
кож поліси UBI мо жуть підійти тим, хто
ку пує ав то мобіль не для що ден них
поїздок на ро бо ту, а, скажімо, для то го,
щоб у вихідні з'їзди ти на да чу або за по -
куп ка ми. Текс то вий поліс цілком мо же
за о ща ди ти доб ру по ло ви ну тих коштів,
які б до ве ло ся відда ти за кла сич не кас ко.

Де які ком панії ста ли про по ну ва ти до -
бо ве стра ху ван ня жит ла � нап рик лад, на
час відпуст ки

Поліси UBI � це не тіль ки ав то ст ра ху -
ван ня. За та ким же прин ци пом мож на
заст ра ху ва ти, нап рик лад, свою не ру -
хомість. Од нак вклю чи ти у вартість стра -
хов ки всілякі ри зи ки (по же жа, за топ лен -
ня, крадіжка і т.д.) на всі 365 днів � до сить
зат рат но. Інша спра ва � відпуст ка, ко ли
квар ти ра або бу ди нок за ли ша ють ся без
наг ля ду на три ва лий час. В ць о му ви пад -
ку оп ти маль но бу де ско рис та ти ся
полісом UBI, який ак ти вуєть ся тіль ки на
якийсь конк рет ний час.

Де які ком панії про по ну ють для зруч -
ності стра ху валь ників до бо ве стра ху ван -
ня жит ла.  Стра ху валь ник сам прий має
рішен ня, на яке час і кількість днів заст -
ра ху ва ти жит ло, і при не обхідності збіль -
шує термін че рез мобіль ний до да ток.

За оцінка ми стра хо виків, цей поліс
більш ефек тив ний, ніж стан да рт ний.

Подібний прин цип існує і для полісів
UBI виїжджа ють за кор дон. Поліс ак ти -
вуєть ся в той мо мент, ко ли ту рист по чи -
нає свою по до рож. Пе ре ва ги та ко го
поліса ста нуть оче видні, ко ли поїздку до -
ве деть ся пе ре нес ти. Нап рик лад, в зв'яз -
ку з пан демією ко ро новіру са ба гать ом
ту рис там до ве ло ся відклас ти свої по до -
рожі. Тим, хто виб рав тра диційні поліси
ВЗР, до ве ло ся са мостійно дзво ни ти в
стра хові ком панії, пи са ти за я ви про пе -
ре не сен ня стра хо вок на інші да ти. Для
полісів UBI ніякі дії не потрібні. Стра хов -
ка не ак ти вуєть ся раніше, ніж поч неть ся
по до рож.

Од нак, нез ва жа ю чи на всі зруч ності,
найб лиж чим ча сом поліси UBI ши ро ко
зас то со ву ва ти ся не бу дуть, вва жа ють
екс пер ти.

Поліси UBI в найб лижчій перс пек -
тиві ма со ви ми, швид ше за все, не ста -
нуть. Так як пи тан ня впро вад жен ня су -
час них тех но логій ви ма гає вдос ко на лен -
ня та рифікації, роз ши рен ня індивіду аль -
но го підхо ду до стра ху валь ників і більш
ши ро ко го впро вад жен ня мобіль них до -
датків.

Íîâ³ òåõíîëîã³¿ äîïîìàãàþòü àâòîâëàñíèêàì
åêîíîìèòè íà ñòðàõîâö³

Глобальна цифровізація покриває більшість секторів світової
економіки, проникає в усі сфери повсякденного життя. Нові
технології, зокрема системи аналізу великих даних, дозволяють
страховим компаніям, з одного боку, мінімізувати свої ризики, 
з іншого � запропонувати продукт, який буде задовольняти
потреби кожного конкретного клієнта.

Äîñë³äæåííÿ
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Ïåðåñòðàõóâàííÿ

S&P Global Ratings опубліку ва ло
звіт, в яко му по ка за но, що пе ре ст ра хо -
вий за хист до рож чає для стра хо виків у
міру зрос тан ня екстре маль них по год них
явищ. 

Сек тор стра ху ван ня і пе ре ст ра ху ван -
ня Азіатсь ко�Ти хо оке ансь ко го регіону за
ос танні два ро ки зіткнув ся зі знач ним
чис лом збитків, вик ли ка них по год ни ми
умо ва ми. І те пер до ць о го спис ку до -
даєть ся пан демія COVID�19.

У той же час чис ленні ли ха в Азіатсь -
ко�Ти хо оке ансь ко му регіоні ви су ну ли на
пер ший план важ ливі мірку ван ня для
шир шої га лузі пе ре ст ра ху ван ня.

Гло бальні пе ре ст ра хо ви ки про дов -
жать розг ля да ти цей регіон як регіон
зрос тан ня і ди вер сифікації, нез ва жа ю чи
на зрос та ючі ка та ст рофічних збитків.

Ос нов на про по зиція пе ре ст ра хо виків
і стра хо виків за ли шаєть ся незмінною:

во ни до по ма га ють стра ху валь ни кам уп -
рав ля ти ри зи ка ми і зни жу ва ти фінан со -
вий тя гар, пов'язаній з екстре маль ни ми
по год ни ми умо ва ми і, ос таннім ча сом,
збит ка ми, вик ли ка ни ми пан демією.

Для пе ре ст ра хо виків регіону швид ка
ур банізація і мінли вий ланд шафт ри -
зиків роб лять ро зуміння умов ро бо ти
невідклад ним зав дан ням.

Од нак Японія має дов гу історію адап -
тації до жит тя в умо вах стихійних лих,
та ких як тай фу ни і зем лет ру си.

Нез ва жа ю чи на те, що во ни ос на щені
мо де ля ми ка та ст роф, підкріпле ни ми док -
лад ни ми істо рич ни ми да ни ми та гли бо ким
знан ням внутрішніх ланд шафтів ри зиків,
знач не зрос тан ня збитків, вик ли ка них
тай фу ном Джеб в 2018 році, і ви со ка час то -
та послідов них тай фунів в 2018 і 2019 ро -
ках зас та ли стра хо виків і гло баль ну
індустрію пе ре ст ра ху ван ня зне наць ка.

До кінця 2019 ро ки кількість стра хо вих
ви падків від тай фу ну Джеб зрос ла до
більш ніж $12 млрд. (що вдвічі біль ше в
порівнянні з оцінка ми 2018 ро ку).
Послідовні тай фу ни 2018 і 2019 років по би -
ли 5 з 10 найбіль ших ре кордів по вип ла тах
по стра ху ван ню від вітру або по вені.

Про тя гом двох років після тай фунів
японські стра хо ви ки суттєво ско ро ти ли
ре зер ви на ви па док ка та ст роф. S&P
очікує, що не що давні збит ки від COVID�19
зни зять при бу ток стра хо виків в 2020
фінан со во му році, що приз ве де до по даль -
шо го погіршен ня бу фер но го капіта лу.

Грун ту ю чись на праг ненні японсь -
ких стра хо виків стри му ва ти во ла -
тильність до ходів, пов'яза ну зі
стихійни ми ли ха ми, во ни вва жа ють, що
апе тит до ри зи ку внутрішніх ка та ст роф
бу де об ме же ний, а по пит на пе ре ст ра ху -
ван ня збе ре жеть ся. 

Ï³ñëÿ çíà÷íèõ êàòàñòðîô³÷íèõ çáèòê³â ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ º íåìèíó÷èì

Після пан демії COVID�19 в но во му
звіті лон донсь ко го рин ку стра ху ван ня і
пе ре ст ра ху ван ня Lloyd's містить ся зак -
лик до стра хо виків ство рю ва ти більш
прості про дук ти для за хис ту клієнтів.

Lloyd's про по нує ряд спо собів, за до по -
мо гою яких гло баль на індустрія пе ре ст -
ра ху ван ня і стра ху ван ня мо же усу ну ти
складність і за без пе чи ти ро зуміння стра -
хо во го пок рит тя для своїх клієнтів.

Ко ро нак ри за висвітли ла не обхідність
в но вих стра хо вих рішен нях, і те пер, ко ли
все біль ше підприємств по чи на ють
відкри ва ти ся і віднов лю ва ти ся після гло -
баль них ка ран тин них за ходів, у пе ре ст -

ра хо виків є мож ливість відре а гу ва ти.
Пот ре ба в більш прос тих про дук тах

особ ли во ак ту аль на, вра хо ву ю чи явні
уск лад нен ня, що ви ник ли че рез не виз на -
ченість стра хо во го пок рит тя на ви па док
пан демії, а та кож ви ник ли в ре зуль таті
су дові су пе реч ки.

Про по нуєть ся три нап рям ки ре ко мен -
дацій для пе ре ст ра хо виків.

По�пер ше, Lloyd's зак ли кав га лузь
ви ко рис то ву ва ти існу ю чу прак ти ку,
вклю ча ю чи лінгвістич ний аналіз
клієнтсь кої до ку мен тації, як для прос тих,
так і для більш склад них про дуктів.

Потім він ре ко мен ду вав інвес ту ва ти в

інно вації про дуктів, вклю ча ю чи поліси на
ос нові да них і циф рові конт рак ти, а та кож
вив ча ти більш ра ди кальні варіан ти, такі
як па ра мет рич не стра ху ван ня або стра -
ху ван ня на ос нові ре зуль татів.

І, на решті, в звіті містить ся зак лик до
більш без по се редньої участі клієнтів в
роз робці про дуктів для ство рен ня більш
прос тих і ак ту аль них про дуктів для
мінли вих пот реб і профілів пост пан -
демічних ри зиків.

По ряд з ре ко мен даціями Lloyd's ро -
бить власні дії, які вклю ча ють розг ляд то -
го, як про дук ти роз роб ля ють ся, про ек ту -
ють ся і по ши рю ють ся, а та кож звер таєть -
ся до тор го вель них парт нерів, ри зик�ме -
нед жерів і клієнтів.

"Оскіль ки ба га то ком паній по всь о -
му світу роз ви ва ють ся, щоб про тис то -
я ти три ва ю чо му впли ву пан демії
COVID�19, в то му числі ра ди каль но
зміню ють свої бізнес�мо делі, стра хо ва
га лузь по вин на терміно во пе рег ля ну -
ти, як во на мо же кра ще обс лу го ву ва ти
і підтри му ва ти своїх клієнтів", � заз на -
чив ге не раль ний ди рек тор Lloyd's
Джон Ніл. � "Не див ля чись на те, що
соціальні і еко номічні наслідки пан -
демії до сяг ли не ба че них раніше масш -
табів, во на по си ли ла на галь ну не -
обхідність гло баль ної індустрії ак -
тивізу ва ти зу сил ля зі ство рен ня більш
прос тих стра хо вих про дуктів, більш
зро зумілих клієнтам". 

Lloyd's çàêëèêàº ñòðàõîâèê³â ³ ïåðåñòðàõîâèê³â ñòâîðþâàòè
ïðîñò³ ïðîäóêòè äëÿ çàõèñòó êë³ºíò³â



$7.5ìëðä.
Àñîö³àö³ÿ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é Ë³âàíó (ACAL)
á³ëüø í³æ óäâ³÷³ çá³ëüøèëà ñâîþ îö³íêó çáèòê³â
ãàëóç³ ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ â³ä âèáóõó
ïîðòó â Áåéðóò³ äî $7,5 ìëðä. Òàêèì ÷èíîì, 
öå á³ëüø í³æ óäâ³÷³ ïåðåâèùóº âåðõíþ ìåæó
ä³àïàçîíó, ÿêèé áàçóâàâñÿ íà ÷àñòö³
çàñòðàõîâàíèõ çáèòê³â 30%.

Âèáóõ, ÿêèé áóâ âèêëèêàíèé 2750 ìåòðè÷íèìè òîííàìè
í³òðàòó àìîí³þ, ùî çáåð³ãàëèñÿ â íåáåçïå÷íèõ óìîâàõ, 
áóâ äîñèòü âåëèêèì, ùîá ïîøêîäèòè áóä³âë³ â ê³ëüêîõ
ê³ëîìåòðàõ, ³ ïðèâ³â äî çàãèáåë³ ùîíàéìåíøå 220 îñ³á, 
à òàêîæ äî òèñÿ÷ ïîðàíåíü.

Âåëèêà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ ïîðòó áóëà ïîâí³ñòþ
çðóéíîâàíà, ç êðàòåðîì ä³àìåòðîì 140 ìåòð³â,
÷àñòêîâèì îáâàëåííÿì çåðíîñõîâèù, ïîâíîþ ðóéíàö³ºþ
ñêëàä³â ³ ïåðåêèäàííÿì ñóä³â.

Öÿ ïîä³ÿ ïðèçâåëà äî åêîíîì³÷íèõ âòðàò ó ðîçì³ð³  
$10�15 ìëðä., ïðè öüîìó ïîâíèé ðîçì³ð ñòðàõîâèõ
çáèòê³â çàëèøàºòüñÿ íåâèçíà÷åíèì.

Ëèøå çáèòêè ïî ñòðàõóâàííþ êàñêî, âàíòàæó ³ ïîðòîâèõ
ñïîðóä â ðåçóëüòàò³ âèáóõó ïåðåâèùèòü $250 ìëí. 
ACAL îö³íèâ çàãàëüí³ çáèòêè â³ä âèáóõó â ä³àïàçîí³ 
$5�10 ìëðä, ç ÿêèõ áëèçüêî 30%, àáî  $3 ìëðä. áóäóòü
ïîêðèò³ çà ðàõóíîê ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ. 
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За галь ний тон відповідей в дос -
лідженні 2020 ро ку "Insurance Banana
Skins", ме тою яко го бу ло з'ясу ва ти дум ку
стра хо виків про по точні ри зи ки і май -
бутні тен денції, був більш не га тив ним,
ніж в по пе реднь о му опи ту ванні. Цей пе -
симізм ба га то в чо му по яс нюєть ся зрос -
тан ням опе раційних ри зиків; перш за все
тех но логічний прог рес, а та кож
політичні та нор ма тивні ри зи ки, які мо -
жуть нак лас ти об ме жен ня на стра хо ву
га лузь. 

Îñ íîâí³ ãëî áàëüí³ 
ðè çè êè ñòðà õî âèê³â

Тех но логії. Гост ра не обхідність в мо -
дернізації бізне су і тех но логій є найбіль -
шою заг ро зою для світо вої стра хо вої га -
лузі в найб лижчі 2�3 ро ки. Це пер ший
рік, ко ли ри зи ки, пов'язані з тех но -

логіями, очо лю ють рей тин ги. Це та кож
ши ро ко по ши ре на те ма, що ле жить в ос -
нові інших ри зиків ви со ко го ран гу, вклю -
ча ю чи кібер ри зи ки, уп равління зміна ми
і кон ку ренцію.

Кібер ри зи ки. Заг ро за, що ви хо дить
від кіберз ло чин ності, зай має перші місця
в рей тин гу дру гий опи ту ван ня поспіль.
По бо ю ван ня, вик ли кані ми ну ли ми опи -
ту ван ня ми, по си ли ли ся.

Уп равління зміна ми. Ри зик то го, що
не а дек ват на ре акція на зміни зав дасть
шко ди стра хо ви кам, як і раніше розг ля -
даєть ся як невідклад ний.

Ре гу лю ван ня. Три ва ю ча на си че на
прог ра ма ре гу ля тор них змін підви щує
рей тинг ре гу ля тор них ри зиків. Рес пон -
ден ти вис ло ви ли роз ча ру ван ня з при во -
ду вит рат і відволіка ю чих чин ників,
пов'яза них з дот ри ман ням ви мог, і по пе -
ре ди ли про по тенційно руйнівні нас -

лідки, які мо жуть ма ти неп ро порційні
ви мо ги в та ких нап рям ках, як капітал,
за хист спо жи вачів і дос тупність стра хо -
вих про дуктів.

При бут ковість інвес тицій. Стур бо -
ваність за ли шаєть ся ви со кою, хо ча
оцінка ри зи ку де що зни зи ла ся, оскіль ки
стра хо ви ки вжи ва ють за ходів що до йо го
зни жен ня. Ба га то рес пон дентів відзна -
чи ли, що інвес тиційний дохід є ос нов ним
дже ре лом при бут ку, хо ча низь ка при -
бут ковість ос танніх років зму шує стра -
хові ком панії за роб ля ти біль ше на своїй
ан де рай тин говій діяль ності.

Як змінив ся пе релік ри зиків за ос -
танні два ро ки?

Ре гу лю ван ня (+2 по зиції). � на си че на
ре гу ля тив на по ря док ден ний, вклю ча ю -
чи МСФЗ (IFRS) 17 та за хист спо жи -
вачів, збіль шує ри зик дот ри ман ня ви мог
і вит ра ти на впро вад жен ня.

Ре пу тація (+4 місця) � без пе ка да -
них, по пулістсь ка політи ка і "зни жен ня
соціаль ної зна чу щості" мо жуть пош ко -
ди ти стра ховці.

Зміна кліма ту (но вий ри зик) � хви ля
стихійних лих збіль ши ла ак ту альність
ць о го ри зи ку і підри ває мо делі ціно ут во -

PwC íàçâàëà ãëîáàëüí³ ðèçèêè ñòðàõîâî¿ 
òà ïåðåñòðàõóâàëüíî¿ ãàëóç³ ñâ³òó
PwC спільно з Центром вивчення фінансових інновацій 
(CSFI) опитала 927 практиків, регулюючих органів та
спостерігачів в страховій галузі з 53 країн, щоб зрозуміти, 
що вони бачать найбільшими загрозами для галузі 
і як вони розставляють пріоритети.
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рен ня на стра ху ван ня.
Про центні став ки (�6 по зицій) � га -

лузь нав чи ла ся жи ти з низь ки ми про це -
нт ни ми став ка ми, і нас туп ним кро ком мо -
же бу ти зрос тан ня.

Га рантія (�4 по зиції) � то ва ри та пос -
лу ги, які про по ну ють га ран то ва ний по -
вер нен ня, зда ють ся менш проб лем ни ми.

Соціальні зміни (�2 по зиції) � га лузь
го туєть ся до вирішен ня соціаль них зав -
дань, що ство рю ють ся збіль шен ням три -
ва лості жит тя, зрос та ю чи ми пот ре ба ми в
ме ди цині і дог ляді.

Ãëî áàëüí³ ðè çè êè 
ó ðîçð³ç³ ãà ëó çåé

Проб ле ма тех но логічних змін очо ли -
ла спи сок проб лем сек то ра стра ху ван ня
жит тя, як і для біль шої час ти ни га лузі.
Більш спе цифічні для сек то ра жит тя бу -
ли по бо ю ван ня з при во ду інвес тиційної
ефек тив ності і перс пек тив % ста вок,
обид ва во ни пов'язані з ри зи ком еко -
номічних перс пек тив, які бу ли оцінені
"хит ки ми". Сек тор дав ви ще се реднь о го
оцінка нор ма тив но му ри зи ку, особ ли во
з�за впро вад жен ня МСФЗ 17. Ри зи ки по -
ведінки і уп равління та кож бу ли відзна -
чені як більш ви со ка заг ро за.

З іншо го бо ку, на по ряд ку ден но му
ри зи ко во го стра ху ван ня та кож пе ре ва -
жа ють по бо ю ван ня з при во ду тех но -
логічних змін, зок ре ма, по я ва но вих форм
кон ку ренції і по ши рен ня кіберз ло чин -
ності, як заг ро за без пе ки га лузі та як ри -
зик ан де рай тин гу. Мак ро е ко номічний
ри зик не вхо дить в пер шу де сят ку по час -
ти то му, що де які рес пон ден ти по ба чи ли
ре цесію на ко ристь про дажів в стра ху -
ванні, в той час як зак ло по таність з при -
во ду про це нт них ста вок і інвес тиційна
ефек тивність та кож бу ла ниж че се -
редньої. Впер ше проб ле ма зміни кліма ту
увійшла в топ�10 ри зиків.

Кібер ри зик як проб ле ма без пе ки і ри -
зик ан де рай тин гу � го ловні проб ле ми сек -
то ра пе ре ст ра ху ван ня, як і в по пе реднь о -
му ог ляді. Од нак зміна кліма ту посіла

дру ге місце, поз на чив ши дра ма тич ний
но вий вхід в рей тинг. Зма ган ня струк тур -
них змін в га лузі, вик ли ка них но ви ми
тех но логіями і кон ку ренцією, та кож
стоїть ви со ко на по ряд ку ден но му. Ви -
со ка по зиція політич но го ри зи ку відоб -
ра жає заг ро зу про текціонізму в ць о му
міжна род но�орієнто ва но му сек  торі
бізне су.

Мак ро е ко номічна не виз на ченість
че рез пан демію COVID�19 вик ли кає
за не по коєння для бух гал терсь ких ба -
лансів і інвес тиційних порт фелів стра -
хо виків, оскіль ки кор по ра тивні
облігації скла да ють біль шу час ти ну
ак тивів стра хо вої га лузі.

Сек тор кор по ра тив них облігацій
ско рис тав ся пе ре ва га ми низь ких про -
це нт них ста вок і в ре зуль таті от ри мав
ви щий рівень по зи ко вих коштів, ніж
10 років то му.

Крім то го, ско ро чен ня кор по ра тив них
при бутків че рез зак рит тя дру го ряд них
підприємств і знач но го зрос тан ня рівня
без робіття серйоз но зни зить при бу ток.

Кор по ра тивні облігації скла да ють
май же 70% порт фелів облігацій кож но го з
трь ох стра хо вих сег ментів, і облігації з
та ких га лу зей, як сфе ра пос луг, ви роб ни -
цт во, роздрібна торгівля, енер ге ти ка і ко -
му нальні пос лу ги, пост раж да ють в
більшій мірі, ніж інші.

Ба га то з цих сек торів вже ма ли підви -
щені рей тин ги ниж че інвес тиційно го
рівня за ста ном на кінець 2019 ро ку.

Згідно зі звітом, "буль баш ка" по зи ко -
во го капіта лу мог ла при вес ти до зни жен -
ня якості кре ди ту ван ня, але зни жен ня
спо жив чо го по пи ту, ймовірно, погіршить
кре дит на кри за для по зи чаль ників.

При пи нен ня ро бо ти дер жав них
підприємств вик ли ка ло зрос тан ня про -
дажів но вих облігацій, що бу ло вик ли ка -
но ком паніями, які на ма га ють ся зай ня ти
своє місце в період еко номічно го спа ду.

При пи нен ня ро бо ти та кож приз ве ло
до різко го збіль шен ня чис ла облігацій, що
тор гу ють ся на проб лем них рівнях, з ве -
ли ким по тенціалом де фол ту.

Ком панії з підви ще ною учас тю в
ураз ли вих га лу зях бу дуть підда ва ти ся
більш ви со ко му ри зи ку зни жен ня рей -
тин гу і де фол ту.

За лежність стра хо вої га лузі від цих
сек торів є помірною; про те ок ремі стра хо -
ви ки з біль ши ми інвес тиціями в ці нап -
рям ки мо жуть зіткну ти ся з ба лан со ви ми
ри зи ка ми.

Де які стра хо ви ки і пе ре ст ра хо ви ки
та кож ма ють ве ликі су ми ак тивів ниж че
інвес тиційно го рівня в цих сек то рах, хо -
ча мен ше 2% ком паній ма ють ри зи ки,
що пе ре ви щу ють 20% капіта лу і
профіци ту.

Як що ліквідність ста не фак то ром
для ба гать ох ак тивів в облігаціях, мак -
ро е ко номічне се ре до ви ще мо же зму си -
ти ба гать ох стра хо виків пе ре оціни ти
час ти ну своїх ак тивів і при вес ти до пе -
ре роз поділу між сек то ра ми рин ку і кла -
са ми ри зи ку.
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Äîñë³äæåííÿ

Ïîâíèé ñïèñîê ðèçèê³â, ç ÿêèìè
ñòèêàºòüñÿ ñòðàõîâà ãàëóçü (ó
äóæêàõ ì³ñöå ðèçèêó â ìèíóëîìó
îïèòóâàíí³):

1 // Òåõíîëîã³¿ (3) 
2 // Ê³áåððèçèê (2) 
3 // Óïðàâë³ííÿ çì³íàìè (1) 
4 // Ðåãóëþâàííÿ (6) 
5 // Ïðèáóòêîâ³ñòü ³íâåñòèö³é (5) 
6 // Çì³íà êë³ìàòó (�) 
7 // Êîíêóðåíö³ÿ ( 8) 
8 // Êàäðîâèé ïîòåíö³àë (9) 
9 // Ìàêðîåêîíîì³êà (7) 
10 // Ïðîöåíòí³ ñòàâêè (4) 
11 // Ïîë³òè÷íèé ðèçèê (11) 
12 // Çíèæåííÿ âèòðàò (13) 
13 // Ðåïóòàö³ÿ (17) 
14 // Ãàðàíò³ÿ (10) 
15 // Ä³ëîâ³ ïðàêòèêè (12) 
16 // ßê³ñòü ìåíåäæìåíòó (14) 
17 // Êðåäèòíèé ðèçèê (�) 
18 // Ñîö³àëüí³ çì³íè (16) 
19 // Êîðïîðàòèâíå óïðàâë³ííÿ (19) 
20 // Íàÿâí³ñòü êàï³òàëó (20) 
21 // Brexit (22)

ТОП�10 ри зиків: 
Стра ху ван ня ри зиків

1. Тех но логії 
2. Кібер ри зик
3. Зміна кліма ту
4. Уп равління зміна ми
5. Ре гу лю ван ня
6. Кон ку ренція
7. Людсь кий та лант
8. При бут ковість інвес тицій
9. Зни жен ня зат рат
10. Політич ний ри зик

ТОП�10 ри зиків: 
Пе ре ст ра ху ван ня

1. Кібер ри зик 
2. Зміна кліма ту
3. Тех но логії
4. При бут ковість інвес тицій
5. Ре гу лю ван ня
6. Уп равління зміна ми
7. Мак ро е ко номіка
8. Політич ний ри зик
9. Якість ме не дж мен ту
10. Про центні став ки

ТОП�10 ри зиків: 
Стра ху ван ня жит тя

1. Тех но логії 
2. При бут ковість інвес тицій
3. Ре гу лю ван ня
4. Кібер ри зик
5. Уп равління зміна ми
6. Про центні став ки
7. Мак ро е ко номіка
8. Кон ку ренція
9. Людсь кий та лант
10. Ділові прак ти ки
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Alphabet є ма те ринсь кою ком панією
Google і декіль кох ко лишніх дочірніх
ком паній Google. Парт нер CapitalG
Суміран Дас увійде до скла ду Ра ди ди -
рек торів Next Insurance.  Раніше в ході
інвес тиційно го ра ун ду серії C бу ло та -
кож за лу че но $250 млн. вен чур но го
фінан су ван ня при оцінці ком панії у $ 1
млрд. Ра унд фінан су ван ня очо ли ла
Munich Re, у ра унді та кож взя ли участь
вен чур не кри ло American Express �
American Express Ventures, інвес -
тиційна фірма Group 11 і ізраїльсь ка
ком панія Zeev Ventures.

Стра хо вий стар тап з Кремнієвої до -
ли ни Next за лу чив за га лом $631 млн. і
збіль шив ва лові премії в порівнянні з
ми ну лим ро ком на 133%. Так, нап рик -
лад, не що дав но Next Insurance за -
реєстру вав $750 тис. ва ло вих премій
про тя гом од но го дня. Ком панія та кож
збіль ши ла штат співробітників на 50% в
2020 році і пла нує най ня ти біль ше 200
но вих співробітників про тя гом нас туп -
них 12�18 місяців в своїх офісах в Па -
ло�Аль то, Остіні та Ізраїлі. 

Аме ри кансь кий стар тап пра цює на
рин ку стра ху ван ня ма ло го та се реднь о -
го бізне су. Next Insurance ви ко рис то вує
тех но логії штуч но го інте лек ту і ма шин -
но го нав чан ня для адап тації своїх стра -

хо вих про дуктів під пот ре би клієнтів. У
травні ми ну ло го ро ку стар тап став
ліцен зо ва ної стра хо вою ком панією.
Next Insurance мо дернізує стра ху ван ня
для влас ників ма ло го бізне су, доз во ля -
ю чи швид ко і прос то от ри ма ти
індивіду аль не стра хо ве пок рит тя. 

� "Ми віри мо, що є мож ливість ви ко -
рис то ву ва ти тех но логії для транс фор -
мації досвіду стра ху ван ня ма ло го бізне -

су в США і ство рен ня національ но го
ліде ра в га лузі стра ху ван ня. У Next
Insurance є відповідна ко ман да і мож ли -
вості, щоб от ри ма ти ви го ду з ць о го ба -
чен ня, і во на впев не но ру хаєть ся до ць -
о го", ка жуть в ком панії. "Стра ху ван ня �
це ри нок, орієнто ва ний на но вий підхід,
який вва жає, що це суспіль не бла го, і
піклуєть ся про своїх клієнтів". 

Нез ва жа ю чи на те, що іншур тех
про по нує до сить ши ро кий спектр стра -
хо вих про дуктів, він пра цює тіль ки на
аме ри кансь ко му рин ку, де йо го пос лу -
га ми ко рис ту ють ся вже по над 70 тис.
клієнтів. Next Insurance намір ста ти
універ саль ним стра хо вим цент ром,
орієнто ва ним на ті сфе ри бізне су, які
най частіше вис ли за ють з по ля зо ру
тра диційних стра хо виків. 

Ге не раль ний ди рек тор та кофаундер
Next Insurance Гай Голдштейн повідо -
мив, що от ри мані від інвес торів гроші бу -
дуть спря мо вані на ство рен ня но вих
стра хо вих про дуктів і роз ши рен ня
клієнтсь кої ба зи. До кінця 2020 ро ку Next
Insurance пла нує предс та ви ти на своїй
плат формі всі ви ди стра ху ван ня, які
тіль ки мо жуть зна до би ти ся ма ло му
бізне су. � "У нас є тех но логія, яку мож на
адап ту ва ти під будь�яку ка те горію
бізне су. Ми ви ко рис то вуємо цю тех но -
логію, щоб зас то су ва ти її до кож но го
нап рям ку на рин ку", � каже Голдштейн.

У Munich Re свої інте ре си: го ло ва
правління ком панії Йо а хим Веннінг за -
я вив, що ці інвес тиції доз во лять Munich
Re роз ши ри ти при сутність на стра хо во -
му рин ку США. Він та кож підкрес лив,
що йо го ком панія праг не бу ти
провідним пос та чаль ни ком пос луг у
сфері циф ро во го стра ху ван ня.

Insurance TOP ¹8(76)2020

²íøóðòåõ 

Next Insurance çàëó÷èâ $250 ìëí. â³ä ôîíäó
Alphabet CapitalG ç îö³íêîþ ó $2 ìëðä.

Next Insurance, цифрова страхова компанія,
підтримувана перестраховиком Munich Re, отримала
$250 млн. в рамках нового раунду фінансування серії D,
проведеного незалежним фондом Alphabet, CapitalG.
Інвестори оцінили капіталізацію у більш ніж $2 млрд.
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Matic Insurance ого ло си ла про за -
вер шен ня ра ун ду фінан су ван ня в
розмірі $24 млн., який про во -
ди ла IA Capital Group. 

Matic � циф ро ва
стра хо ва агенція,
зас но ва на в 2014
році з ко ман дою
134 чол., яке
інтег рує стра -
ху ван ня жит ла
в про цес іпо те -
ки. Но ве фінан -
су ван ня бу де
п і д т р и  м у  в а  т и
зрос тан ня парт не р -
ства та інтег рації
Matic зі стра хо ви ми ком -
паніями і парт не ра ми по збу -
ту че рез нові ка на ли і вер ти калі.

Влас на тех но логія Matic ско ро чує
час, не обхідний для порівнян ня і по -
куп ки стра хо вих полісів, в се реднь о му
з двох�трь ох днів до менш 10 хви лин,
прис ко рю ючи зак рит тя по зик і до по ма -
га ю чи клієнтам по іпо теч них кре ди тах
еко но ми ти гроші.

Крім підтрим ки їх не давнь о го роз -
ши рен ня в сфері ав то ст ра ху ван ня та
стра ху ван ня жит тя, но ве фінан су  вання

бу де підтри му ва ти парт нерські відно -
си ни за ме жа ми іпо теч ної га лузі. Matic
не що дав но ук ла ла конт ракт з
п'ятіркою найбіль ших світо вих фінан -
со вих інсти тутів на роз гор тан ня своїх
стра хо вих рішень по ка на лах ство рен -
ня, обс лу го ву ван ня і банківсь ких
клієнтів.

В умо вах пан демії COVID�19
клієнто орієнто ва на мо дель ста -

р  та пу про дов жу ва ла роз -
ви ва ти ся і орієнту ва ти -

ся в мінли во му ланд -
шафті по куп ки і

рефінан су ван ня
жит ла, спос -
теріга ю чи за
40% збіль шен -
ням кіль кості
клієнтів, що

ви ко рис то ву -
ють плат фор му,

в дру го му квар -
талі в порів нянні з

пер шим квар та лом.
Весь цей час іншур тех

підтри му вав свій клю чо вий в
га лузі по каз ник NPS на рівні 88 і

про дов жу вав еко но ми ти клієнтам
більш ніж 30% в рік.

Крім IA Capital, до чис ла інвес торів
вхо дять Cultivation Capital, Clocktower
Technology Ventures, MTech Capital,
The K Fund, Protection America,
Nationwide Ventures, Anthemis Group,
ManchesterStory, Franklin Madison та
Fenway Summer.

²íøóðòåõ-ïëàòôîðìà ç ³ïîòå÷íîãî ñòðàõóâàííÿ Matic
Insurance îòðèìàëà â³ä ³íâåñòîð³â $24 ìëí.

Стар тап з пе ре ст ра ху ван ня Kettle ого -
ло сив про ра унд посівно го фінан су ван ня
на су му $4,7 млн., який очо лив True
Ventures при участі Acrew Capital,
Homebrew Ventures, Anthemis і Inspired
Capital. 

Зас но ва на Енд рю Енг лер і На таніель
Меннінгом, Kettle за струк ту рою схо жай
на пе ре ст ра ху валь ну ком панію, яка пок -
ри ває швид коз рос та ючі ри зи ки з ак цен -
том на зміну кліма ту та за хист від лісо вих
по жеж. 

Енг лер має більш ніж де ся тирічний
досвід ро бо ти в сфері стра ху ван ня і пе ре -
ст ра ху ван ня, ос таннім ча сом він був
віце�пре зи ден том з циф ро вих тех но логій
в дер жавній пе ре ст ра ховій ком панії Argo
Group. 

Меннінг пра цю вав з да ни ми для гу -
манітар ної діяль ності в якості ге не раль но -
го ди рек то ра Ushahidi, плат фор ми прог -
рам но го за без пе чен ня з відкри тим

вихідним ко дом для ре а гу ван ня на кри зові
си ту ації, а та кож в якості пер шо го ди рек -
то ра за да ни ми USAID.

Тех но логія і за па тен то вані ал го рит ми
Kettle ви ко рис то ву ють те ра бай ти да них
із за галь но дос туп них і при ват них дже рел
да них, та ких як дані про по го ду NOAA і
су пут ни ки NASA MODIS і LIDAR. Її ней -
ронні ме режі об роб ля ють по над 140
мільйонів па ра метрів мо делі для роз ра -

хун ку ймовірнос тей збитків від по жежі з
роз поділь ною здатністю у півквад ратній
милі по всь о му шта ту.

У Kettle за я ви ли, що вит ра ти ли ро ки
на ство рен ня прог рам но го за без пе чен ня,
щоб лю ди мог ли от ри ма ти до по мо гу після
кри зи. 

Са ме стра хові ком панії за без пе чу ва ли
ме ре жу фінан со вої без пе ки, щоб до по мог -
ти цим співто ва ри ст вам відно ви ти ся. 

Deep learning ñòàðòàï ç ïåðåñòðàõóâàííÿ Kettle îòðèìàâ
â³ä ³íâåñòîð³â $4,7 ìëí.
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Порт рет ау ди торії

Опи ту ван ня про хо ди ло у ве ресні
2020 ро ку. В ан ке ту ванні взя ли
участь працівни ки стра хо во го рин ку
різних рівнів і ка те горій по сад з 23
регіонів Ук раїни: на Київ і Київсь ку
об ласть при па ло 66,5% ан кет,
Харківсь ку об ласть 4,6%, За порізь ку
4,4%, Дніпро пет ровсь ку 2,7%, До -
нець ку 2,6%, Пол тавсь ку 2,3%,
Вінниць ку 2,2%, Львівсь ку 2,1% та
інші об ласті 12,6%.

73,5% при па дає на еко номічно ак -
тив ну ау ди торію 25�44 ро ки. Про -
фесійний стаж в стра ховій сфері

Форіншурер спільно зі страховим маркетплейсом EWA 
провів глобальне дослідження зарплатних переваг і очікувань
учасників страхового ринку України під час пандемії 
і невизначеності. Опитування проводилося анонімно. 
З огляду ви дізнаєтеся, як компанії і співробітники працюють
під час карантинних обмежень, як змінилися зарплати і бонуси,
на що готові піти і від чого відмовитися співробітники страхових
компаній і посередників, а також які способи мотивації
найбільш привабливі зараз на страховому ринку, що гальмує
розвиток галузі, компаній і самих працівників, чого хочуть
працівники, що їм заважає в роботі, а також наскільки цікава
для них робота.

Îãëÿä çàðïëàò â ñòðàõîâ³é ñôåð³ Óêðà¿íè 
ó 2020 ðîö³



Äîñë³äæåííÿ

біль ше 5 років має 59,2% опи та них,
біль ше 10 років 39,2%. Ве ли ка част ка
най ма них працівників з не пов ною
зай нятістю, швид ше за все, по яс -
нюєть ся пан демією, яка внес ла ко рек -
ти ви в графік ро бо ти стра хо вих ком -
паніях і пе ре ве ден ня ве ли ко го чис ла
співробітників на аут сор синг і не пов -
ний ро бо чий день.

71,1% співробітників, які взя ли
участь в опи ту ванні, пра цю ють в ком -
паніях, чи сельністю по над 200 штат -
них працівників, 26,2% біль ше 500
співробітників і 10,1% біль ше 1000.

51% при па дає на офісних праців -
ників, 32% на керівників підрозділів і
15,4% на топ�ме нед жерів, вклю ча ю чи
керівницт во ком паній (СЕО, зас туп -
ників го ло ви, членів правління, фінди -
рек торів) і ди рек торів філій.

37% опи та них (як фахівців, так і
керівно го пер со на лу) пра цю ють в нап -
рям ку офісних про дажів в стра ху -
ванні, 17,5% у вре гу лю ванні, 12% в
фінан сах і обліку, 10,3% стра хові по се -
ред ни ки, кон суль тан ти і аген ти, 7%
ан де рай тинг і пе ре ст ра ху ван ня.

Ро бо та стра хо виків в ка ран тин

В офісі ком панії пра цю ва ли 52%
співробітників, 5 днів і біль ше 20,5%,
мен ше 3�х днів пра цю ва ло 22% опи та -
них. На пи тан ня "скіль ки б хотіли пра -
цю ва ти" дум ки розділи ли ся май же
порівну: 25,7% пра цю ва ли б тіль ки в
офісі, 17,3% на пов ний ро бо чий день,
інші хотіли б пра цю ва ти мен ше 3 днів
на тиж день.
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Упо до бан ня працівників

Бренд стра хо вої ком панії, в якій
пра цю ють лю ди має вирішаль не зна -
чен ня � для 85% він важ ли вий, для 36%
він ду же важ ли вий. У ком паніях є
мож ливість зап ро по ну ва ти ідею
керівницт ву і про я ви ти ініціати ву, про
що за я ви ло 82,3% опи та них.

Ро бо та по до баєть ся 78,7% опи та -
них, 18,6% вва жає, що в стра ху ванні у
них "ро бо та, як ро бо та". Тих, ко му ро -
бо та не по до баєть ся, ви я ви ло ся ма ло,
всь о го 2,7%.

На дум ку 47,7% рес пон дентів, си -

ту ація в стра хо вих ком паніях в
порівнянні з ми ну лим ро ком не зміни -
ла ся, 38,4% відзна ча ють поліпшен ня,
13,9% � погіршен ня.

Рівень за до во ле ності оп ла тою
праці та зарп латні наст рої

Не за до во лені рівнем зарп ла ти 63%
опи та них стра хо виків, за до во лені 37%.
Про зміну ро бо ти за мис люєть ся 40,5%
опи та них.

Про по зицію без соц па ке ту, але з
більш ви со кою зарп ла тою, від ро бо то -
дав ця виб ра ло б більшість 67%, соц па -

кет заціка вив 14,3% співробітників.
З іншо го бо ку, зни зи ти свої зарп -

латні очіку ван ня за ра ди збе ре жен ня
ро бо ти сь о годні го тові ли ше 28,9%,
більшість (71,1%) на це піти не го тові,
то му що рівень оп ла ти праці і так не
відповідає їх по ба жан ням.

Ймовірність втра ти ро бо ти як ви ще
се реднь о го оцінює тіль ки 16% опи та -
них, реш та за своє місце спокійні. 54%
вва жа ють, що в стра ху ванні за раз зви -
чай ний по шук ро бо ти, склад но знай ти
бу де ро бо ту для 28,3% стра хо виків і
17,7% вва жа ють, що ро бо ту знай ти бу -
де лег ко.
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Спо со би оп ла ти праці в стра ховій
сфері

В ос нов но му, оп ла та в стра ховій
сфері виг ля дає у виг ляді фіксо ва ної
став ки або став ки + бо нус чи %.
Офіційно зарп ла ту от ри му ють 85,7%
опи та них стра хо виків, стра хові аген ти
або по се ред ни ки пра цю ють як ФО П.

Розмір чис тої зарп ла ти у фінан со -
во�стра ховій сфері в Ук раїні та
регіонах

Згідно да них Держста ту Ук раїни,
се ред ня чис та зарп ла та у ве ресні 2020
(після відра ху вань по датків "на ру ки")
по Ук раїні в фінан со во�стра ховій сфері
ста но ви ла 16 тис. грн, в Києві був най ви -
щий розмір зарп ла ти 19,3 тис. грн. і най -

ниж ча зарп ла та бу ла в Сумській і За -
порізькій об ласті 9,9 тис. грн. і 9,3 тис.
грн. відповідно. Але тут потрібно вра хо -
ву ва ти, що Держстат по дає банківсь ку,
фінан со ву і стра хо ву га лузь ра зом.

Розмір чис тої зарп ла ти в стра ху -
ванні

Вит ра ти стра хо вих ком паній Ук -
раїни на оп ла ту праці співробітників в
2020 році, за прог но за ми, скла дуть 2,7
млрд. грн., в 2019 році во ни зрос ли на
16,4% до 2,4 млрд. грн., в 2018 році фонд
оп ла ти праці співробітників був 2,1
млрд. грн., у 2017 році 1,8 млрд. грн.

Всі рівні чис тих зарп лат стра хо виків
за ре зуль та та ми опи ту ван ня предс тав -
лені в гривні у виг ляді квар тилів та
медіан. Тоб то 25% опи та них ма ли рівень

зарп ла ти за відповідною по са дою в
конк рет но му регіоні ниж че, ніж у інших,
медіана � 50% опи та них ма ло та ку�то
зарп ла ту або 25% опи та них ма ли зарп -
ла ту ви ще, ніж у інших.

Як змінив ся рівень зарп лат в стра -
ховій сфері за ос танні півро ку?

У розмірі зарп ла ти не відбу ло ся змін
за 6 місяців за да ни ми ан кет 64% жінок і
68% чо ловіків, зрос тан ня зарп лат на
10�20% конс та ту ва ло 22% рес пон дентів.

Що сто суєть ся зміни зарп лат в за -
леж ності від рівня по сад, то най мен ше
змін відбу ло ся у адміністра тив но го пер -
со на лу (87% праців ників), керівників
підрозділів (74%) і ди рек торів філій 68%.
Найбіль ше зрос тан ня по над +20%
відзна чав ся у топ�ме нед жерів ви щої
лан ки (43% опи та них топів).
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По регіонах без змін зарп ла ти
57,5% і в Києві 70,7%, зрос тан ня ви ще
20% спос терігав ся у 17,7% праців ників
в Києві і +10% в регіонах у 20% опи та -
них.

Мо ти вація і клю чові на вич ки
співробітників в стра ху ванні

Під час анонімно го опи ту ван ня рес -
пон ден там бу ла да на мож ливість виб ра -
ти кіль ка опцій. Найбільш при ваб ли ви -
ми опи тані вва жа ють гро шові премії та
бо ну си 96,9%, кар'єрний ріст 42,5%, оп -
ла та нав чан ня 27,8%, виз нан ня ко лег і
керівницт ва 25,4% і до дат ко вий відпо чи -
нок 19%.

Яки ми топ�на вич ка ми по ви нен во -
лодіти про да вець, який відповідає за
роз ви ток ком панії?

Се ред на ви чок "стра те га" завж ди
ціну ва ли ся: ве ден ня пе ре го ворів, пла -
ну ван ня і уп равління про да жа ми, уп -
равління пер со на лом, аналіти ка про -
дажів, ак тивні про дажі, ро бо та в ко -
манді, нав чан ня співро бітників і уп -
равління та лан та ми, ко мунікаційні на -
вич ки, ор ганіза торські на вич ки,
B2B�про да жу).

Стра хо ви ки, які взя ли участь в опи -
ту ванні, так відран жу ва ли за по пу -
лярністю топ�на вич ки, які до по мо жуть
ком панії ак тив но роз ви ва ти ся: ко -

мунікаційні на вич ки 79,4%, здатність
прий ма ти рішен ня 71,2%, ство рен ня ко -
ман ди 65,1% і рішен ня проб лем 58,3%.

Фак то ри, що стри му ють роз ви ток
сфе ри стра ху ван ня

У п'ятірку стри му ю чих чин ників
для стра хо вої га лузі, на дум ку 51% опи -
та них, вхо дить ка ран тин і кри за, вик ли -
ка на пан демією ко ро на ви ру са (13,5%),
опо дат ку ван ня, надмірне ре гуліровніе і
зас таріла за ко но дав ча ба за га лузі
(10,5%), відсутність мо ти вації та
кар'єрно го зрос тан ня і низь кий рівень
зарп ла ти (9,4%), еко номічна і політич на
си ту ація в країні і на рин ку, ко рупція
(9,2%), а та кож мен талітет, низь ка
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фінан со ва гра мотність, інфор мо ваність
клієнтів і куль ту ра стра ху ван ня (8,4%).
Біль ше 15% опи та них нічо го не за ва жає.

Труд нощі і проб ле ми, з яки ми
співробітни ки сти ка ють ся на ро боті

Співробітників, у яких не має проб лем
на ро боті ви я ви ло ся 17%, реш та наріка -
ють на не за лу ченість, не ком пе тентність,
відсутність виз нан ня, несп ра вед ливість,
не ро зуміння і бо язнь прий нят тя рішень
топ�ме не дж мен том і керівницт вом
підрозділів, бю рок ратія в ком панії
(14,2%), мен талітет, не довіра, відсутність
стра хо вої куль ту ри і фінгра мот ності, аг -
ре сивність клієнтів, низь ка пла то сп ро -

можність і труд нощі до не сен ня до клієнта
сен су стра ху ван ня (12,8%), не ком пе -
тентність, брак фахівців, неп ро -
фесіоналізм співробітників підроз ділів
ком панії, не ба жан ня зміню ва ти ся (10,4%)
і ве ли ку за ван та женість, нечіткий роз -
поділ обо в'язків, про фесійне ви го ран ня,
ба га то за дачність, ба га то про е кт ної ро бо -
ти, ве ли ка кількість мо но тон ної ме -
ханічної ро бо ти 9,5%.

Що за ва жає співробітни кам до сяг ти
більш ви со ко го ре зуль та ту?

Най по пу лярніши ми фак то ра ми, що
за ва жа ють розк ри ти свій по тенціал на
ро боті, се ред 25,7% опи та них стра хо -

виків і по се ред ників ста ли лінь, страх,
не дос тат ня ак тивність і са мо ор ганізація,
відсутність мо ти вації та виз нан ня ко лег і
керівницт ва, а та кож відсутність кад ро -
во го зрос тан ня. 

Та кож рес пон ден ти відзна ча ли не -
дос татність досвіду, знань, впев не -
ності, амбіцій і сміли вості (12,6%), бай -
дужість і не ло яльність керів ницт ва,
не послідовність уп равлінсь ких рішень
і бю рок ратію (9,6%), ви со ку за ван та -
женість, ба га то за дачність, про фесійне
ви го ран ня і од но манітність про цесів
(7,9%). Як ви я ви ло ся, нічо го не за ва -
жає до ся га ти більш ви со ко го ре зуль -
та ту в ком панії 22,7% опи та них
співро бітни кам.
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Ко ро навірус впли ває на відкла де не
ліку ван ня і дов го ст ро ко ве ме дич не обс лу -
го ву ван ня. По ки країни про хо дять че рез
різні фа зи спа ла ху, очікуєть ся, що ви ко -
рис тан ня прог рам ме дич но го стра ху ван ня
по вер неть ся до нор маль но го рівня в 2021
році, оскіль ки ме дичні пос лу ги поч нуть
зно ву відкри ва ти ся на рин ку.

Прог но зо вані ме дичні тен денції знач но
різнять ся в за леж ності від регіону.
Очікуєть ся, що вит ра ти найбіль ше зрос -
туть в регіонах Близь ко го Схо ду і Аф ри ки,
при ць о му се редній по каз ник тен денції
зрос тан ня в ме ди цині прог но зуєть ся на
рівні 12%. На відміну від ць о го, в Європі
прог но зуєть ся се редній зріст ме дич них
по каз ників на 5,5%.

У звіті AON підтве рд жуєть ся зрос та -
ю чий вплив неінфекційних зах во рю вань
на вит ра ти на охо ро ну здо ров'я у всь о му
світі, що та кож грає роль в серйоз ності
спа лахів пан демії COVID�19. 

Ос нов ни ми зах во рю ван ня ми паці -
єнтів, які бу дуть звер та ти ся за ме дич ною
до по мо гою, є сер це во�су динні зах во рю -
ван ня, рак, ви со кий кров'яний тиск і
діабет. Звіт та кож підтве рд жує зрос та ю че
по ши рен ня фак торів ри зи ку, пов'яза них з
хво ри ми осо бис ти ми звич ка ми, та ки ми як
ви со кий кров'яний тиск, відсутність
фізич ної ак тив ності, по га не уп равління
стре сом, ви со кий рівень хо лес те ри ну і по -
га не хар чу ван ня. Рей тин ги хво роб і ри -
зиків знач но розрізня ють ся в усь о му світі.

Звіт AON по ка зав, що для зни жен ня
вит рат все біль ше ро бо то давців звер та -
ють ся до ме дич них прог рам, що за без пе -
чує профілак ти ку, ме дичні ог ля ди,
скринінги, прог ра ми здо ро во го хар чу ван -
ня і фізич ної ак тив ності, щоб змен ши ти
хронічні зах во рю ван ня. Ро бо то давці та -
кож про дов жу ють ви ко рис то ву ва ти тра -

диційні стра тегії, такі як конт роль не -
обґрун то ва но го ви ко рис тан ня ме дич них
пос луг, ко ри гу ван ня струк ту ри ме дич них

прог рам стра ху ван ня, зву жен ня ме реж
клінік і до да ван ня гнуч ких планів стра хо -
вих вип лат для об ме жен ня за галь них вит -
рат.

COVID�19 про де мо н стру вав не обхі -
дність більш ефек тив но го гло баль но го уп -
равління ме дич ни ми прог ра ма ми. Ба га то -
національні ро бо то давці все ще вчать ся
ке ру ва ти ри зи ка ми пан демії та її
наслідка ми, і ви ко рис то ву ють цей досвід,
щоб кра ще зро зуміти і за до воль ни ти пот -
ре би співробітників в охо роні здо ров'я.

Âèòðàòè ðîáîòîäàâö³â íà ìåäïîñëóãè ³ ñòðàõóâàííÿ â 2021
ðîö³ â 3 ðàçè ïåðåâèùàòü ãëîáàëüíèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿
Згідно звіту міжнародного страхового брокера AON 
про тенденції в медицині на 2021 рік "Global Medical Trend
Rates Report", вартість медичних пільг для роботодавців 
у всьому світі в 2021 році зросте на 7,2%, випереджаючи
загальну інфляцію на 5%.

Ñå ðåäí³é òåìï çðîñ òàí íÿ âè êî ðèñ òàí íÿ ìå äè÷íèõ ïîñ ëóã â ñâ³ò³



40 Insurance TOP ¹8(76)2020

Íàãëÿä

Ме тою По ло жен ня є унор му ван ня
по ряд ку зас то су ван ня за ходів впли ву за
пра во по ру шен ня, вчи нені учас ни ка ми
рин ку не банківсь ких фінан со вих пос луг.

Но ве по ло жен ня пок ли ка не унор му -
ва ти по ря док зас то су ван ня за ходів впли -
ву за по ру шен ня за конів та інших нор ма -
тив но�пра во вих актів з ре гу лю ван ня
діяльність із на дан ня не банківсь ких
фінан со вих пос луг, у то му числі за ко но -
да в ства про за хист прав спо жи вачів
фінан со вих пос луг та рек ла му фінан со -
вих пос луг.

По ло жен ня пе ред ба чає, що за хо ди
впли ву за відповідні пра во по ру шен ня
зас то со ву ва ти муть ся до учас ників рин ку
не банківсь ких фінан со вих пос луг, наг ляд
за яки ми здійснює Національ ний банк. 

До та ких учас ників на ле жать:
� не банківські фінан сові ус та но ви;
� осо би, які не є фінан со ви ми ус та но -

ва ми, але ма ють пра во на да ва ти ок ремі
фінан сові пос лу ги;

� осо би, що на да ють по се ред ницькі
пос лу ги на рин ках фінан со вих пос луг;

� фізичні осо би � підприємці, які на да -
ють фінан сові пос лу ги;

� постійні предс тав ни цт ва у формі
філій іно зем них стра хо вих ком паній.

По ло жен ня та кож виз на чить по ря док
та умо ви зас то су ван ня за ходів впли ву за
по ру шен ня, вчи нені не банківсь ки ми
фінан со ви ми гру па ми, наг ляд на кон -
солідо ваній ос нові за яки ми здійснює
Національ ний банк.

По ло жен ня зап ро ва дить про -
порційний підхід до зас то су ван ня за -
ходів впли ву

До за ходів впли ву, які мо жуть бу ти
зас то со вані до всіх учас ників рин ку не -
банківсь ких фінан со вих пос луг, на ле -
жать такі:

� зо бов'язан ня по руш ни ка вжи ти за -
ходів для усу нен ня по ру шен ня;

� нак ла дан ня штрафів;
� тим ча со ве зу пи нен ня або ану лю ван -

ня ліцензії.
Вод но час до ви со ко ри зи ко вих сег -

ментів рин ку, а са ме до стра хо вих ком -
паній та кре дит них спілок змо жуть до -
дат ко во зас то со ву ва ти ся такі за хо ди
впли ву: зат ве рд жен ня пла ну віднов лен -
ня фінан со вої стабіль ності ус та но ви,
відсто ро нен ня керівницт ва від уп -
равління ус та но вою та приз на чен ня тим -
ча со вої адміністрації. Ці за хо ди впли ву
да ють мож ливість фінан совій ус та нові
відно ви ти свою діяльність та за без пе чи ти

ви ко нан ня зо бов'язань пе ред своїми спо -
жи ва ча ми та кре ди то ра ми.

Крім то го, з ме тою усу нен ня по ру шен -
ня на да вач фінан со вих пос луг ма ти ме
пра во ініціюва ти ук ла ден ня пись мо вої
уго ди з Національ ним бан ком.

Та кож ок ремі за хо ди впли ву зас то со -
ву ва ти муть ся за леж но від ка те горії
об'єкта наг ля ду. Зок ре ма, за по ру шен ня
за ко но да в ства з пи тань наг ля ду на кон -
солідо ваній ос нові Національ ний банк
зас то со ву ва ти ме до не банківсь ких фінан -
со вих груп та кий захід впли ву, як вста -
нов лен ня підви ще них еко номічних нор -
ма тивів, лімітів та об ме жень що до
здійснен ня ок ре мих видів опе рацій.

Проєкт По ло жен ня бу де вре гуль о ву -
ва ти такі пи тан ня:

� підста ви для зас то су ван ня за ходів
впли ву;

� по ря док прий нят тя рішень про зас -
то су ван ня за хо ду впли ву;

� пра во на да ва ча фінан со вих пос луг
бра ти участь у засідан нях Правління або
Коміте ту з пи тань наг ля ду та ре гу лю ван -
ня діяль ності не банківсь ких фінан со вих
ус та нов під час розг ля ду йо го по ру шен ня;

� по ря док вжи ван ня ус та но вою за -
ходів для усу нен ня по ру шен ня;

� по ря док зас то су ван ня різних видів
за ходів впли ву.

Та ким чи ном НБУ виз на чить підхо ди
до зас то су ван ня за ходів впли ву для адек -
ват но го і своєчас но го ре а гу ван ня на по ру -
шен ня і за без пе чить відповідний за хист
прав спо жи вачів та кре ди торів фінан со -
вої ус та но ви.

По ло жен ня при пи няє дію низ ки По -
ло жень Нац комфінпос луг та Держфі -
нпос луг

Пос та но вою про зат ве рд жен ня ць о го
По ло жен ня бу де при пи не на чинність:

� По ло жен ня про зас то су ван ня
Національ ною комісією, що здійснює дер -
жав не ре гу лю ван ня у сфері ринків фінан -
со вих пос луг, за ходів впли ву за по ру шен -
ня за ко но да в ства про фінан сові пос лу ги,
зат ве рд же не роз по ряд жен ням Нац -
комфінпос луг від 20 лис то па да 2012 ро ку
№ 2319, за реєстро ва не в Міністерстві юс -
тиції Ук раїни 18 груд ня 2012 ро ку за №
2112/22424;

� По ло жен ня про здійснен ня наг ля ду
за діяльністю філій стра хо виків�не ре зи -
дентів та зас то су ван ня за ходів впли ву за
по ру шен ня ни ми за ко но да в ства про
фінан сові пос лу ги, зат ве рд же не роз по -
ряд жен ням Дер жав ної комісії з ре гу лю -
ван ня ринків фінан со вих пос луг від 16
лис то па да 2006 ро ку № 6426, за реєстро -
ва не в Міністерстві юс тиції Ук раїни 27
груд ня 2006 ро ку за № 1376/13250.

ÍÁÓ îïðèëþäíèâ Ïîëîæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â
âïëèâó äî ó÷àñíèê³â ñòðàõîâîãî ³ ô³íàíñîâîãî ðèíêó

У межах створення нової нормативно�правової бази з
регулювання діяльності учасників ринку небанківських
фінансових послуг НБУ пропонує до громадського обговорення
проєкт Положення про застосування Нацбанком заходів
впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках
страхових та небанківських фінансових послуг.




