
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/2014102

Ринок небанківських фінансових послуг — це сфе-
ра діяльності з надання та споживання певних фінансо-
вих послуг, до яких відносяться страхування; надання
послуг з кредитування спілками, заснованими на коо-
перативних засадах; діяльність установ недержавного
пенсійного забезпечення, компаній з фінансового лізин-
гу, ломбардів, фондів фінансування будівництва тощо.

 Відповідно до Закону України "Про фінансові по-
слуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг" від 12 липня 2001 р. № 2664-ІII [1], фінансові по-
слуги — операції з фінансовими активами, що здійсню-
ються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законо-
давством, і за рахунок залучених від інших осіб фінан-
сових активів з метою отримання прибутку або збере-
ження реальної вартості фінансових активів.

 Ринок небанківських фінансових послуг є клієнто-
орієнтованим фінансовим ринком, націленим на макси-
мальне урахування потреб громадян України. Держав-
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не регулювання ринків небанківських фінансових послуг
в Україні у вузькому розумінні цього поняття викону-
ють державний регулятор — Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг (Нацкомфінпослуг) [2], в окремих питан-
нях Національний банк України, Антимонопольний ко-
мітет України, Міністерство фінансів України тощо.
Широке тлумачення державного регулювання ринків
небанківських фінансових послуг включає до цієї сис-
теми також Кабінет Міністрів, Верховну Раду, Прези-
дента України. Ці органи державної влади не є регуля-
торами зазначених ринків. Але вони суттєво впливають
на державну політику у регулюванні ринків небанківсь-
ких фінансових послуг в Україні.

 Ринок небанківських фінансових послуг є складо-
вою глобальної фінансової системи держави і структур-
ним елементом усього ринку фінансових послуг [3—5].
Ринок небанківських фінансових послуг у майбутньо-
му буде розвиватись. Цей ринок здатний позитивно
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впливати на зростання економіки та інвестицій, на за-
безпечення умов для розширеного відтворення заощад-
жень громадян. Саме тому завдання подальшого роз-
витку ринків небанківських фінансових послуг України
слід вважати одним із пріоритетів довгострокової еко-
номічної політики держави.

 Небанківські фінансові установи спеціалізуються на
окремих фінансових послугах (страхуванні, кредиту-
ванні, недержавному пенсійному забезпеченні тощо).
Найвагомішу роль на ринку небанківських фінансових
послуг відіграють страхові компанії (СК). Про це
свідчать показники діяльності ринків страхування в ос-
танні роки. Так, за даними Нацкомфінпослуг [6] на
кінець жовтня 2013 р. в Україні було зареєстровано 411
СК. Сформовані резерви СК складали 13,9 млрд грн. За
дев'ять перших місяців 2013 року валові страхові премії
досягли 21,4 млрд грн. Чисті страхові премії без враху-
вання перестрахування складали в 2011 році 18 млрд
грн., в 2012 — 20,3 млрд грн., за період з січня по жов-
тень 2013 року — 16,2 млрд грн. За цей період 2013 року
від страхувальників фізичних осіб було отримано 7,4
млрд грн. Чисті страхові виплати складали в 2011 році
— 4,7 млрд грн., в 2012 — 5,0 млрд грн., за дев'ять місяців
2013 року — 3,6 млрд грн. Таким чином, можна стверд-
жувати, що незважаючи на світову фінансову кризу
страхові компанії (СК) в цілому покращили ефек-
тивність своєї діяльності. Зростання обсягів залучення
коштів страховими компаніями, що входять до першої
двадцятки на ринку України, склало за перше півріччя
2013 року 5—7%. Останнім часом активізувались також
інші сфери небанківських фінансових послуг.

У діяльності ринків небанківських фінансових по-
слуг в Україні мають місце системні проблеми, які зава-
жають їх розвитку і є причиною того, що ці ринки не
повною мірою виконують свої функції в економіці дер-
жави та суспільстві. Проблеми ринків небанківських
фінансових послуг складаються із сукупності теоретич-
них і практичних питань, які вимагають глибокого ви-
вчення та адекватного вирішення. Проблеми виникають
майже в усіх секторах сфери ринків небанківських
фінансових послуг. Оскільки самою розвинутою ділян-
кою зазначеної сфери є страховий бізнес, то проблеми,
які мають місце в сфері надання небанківських фінан-
сових послуг в Україні, розглянемо на прикладі одного
із найпоширеніших видів страхування, а саме: страху-
вання автотранспортних засобів і, в першу чергу, обо-
в'язкового страхування цивільно-правової відповідаль-
ності (ОСЦПВ) наземних транспортних засобів [7].

Страховики все активніше заробляють на автовлас-
никах. Згідно з опублікованими даними за останні чо-
тири роки доходи компаній від регресів (зворотніх ви-
мог про відшкодування виплачених сум) зросли вдвічі
— з 63 млн грн. у 2009 році до 128 млн грн. у першому
півріччі 2013 року. Значну частку цих сум страховики
стягнули з пересічних громадян, власників автотранс-
портних засобів, які стали винуватцями дорожньо-
транспортних пригод (ДТП).

Рівень користування ОСЦПВ автовласниками по
експертним оцінкам доведений до 90—95%. Цей показ-
ник свідчить про те, що автовласники позитивно реагу-
ють на необхідність придбання такого страхового по-
лісу. Проблеми на ринку ОСЦПВ найчастіше виникають
в разі скорочення обсягів виплат при відшкодуванні
наслідків ДТП. Деякі СК затягують процедуру виплати
компенсації постраждалим в ДТП особам, безпідстав-
но відмовляють в виплатах або максимально занижують
оцінку збитків, нанесених з вини застрахованого авто-
власника, та інші. В разі невиплати страховою компа-
нією відшкодування клієнт обрікається по суті на безус-
пішну боротьбу з СК у судах.

Страхові компанії все частіше некоректно поводять-
ся з клієнтами, що придбали в них поліси "автоцивілки"
(ОСЦПВ). Можливостей тут у страховиків відповідно
до норм діючого законодавства предостатньо. СК має

право пред'явити клієнтові регресну вимогу, наприклад,
якщо той не проінформував компанію про настання
страхової події протягом трьох робочих днів, або не
подав компанії письмову заяву про ДТП. Раніше дос-
татньо було зателефонувати про це до Call центру СК.
Але з 2013 року в цей порядок були внесені зазначені
зміни, про які багато автовласників не були попереджені
страховиками. Є ще декілька нюансів, на яких "грають"
СК.

Перелік випадків, коли страховик може не випла-
тити компенсацію, суворо обмежений законом. Але
відсоток випадків відмов у виплаті на ринку перевищує
10%. Зрозуміло, що чим частіше СК відмовляє у випла-
тах, тим більше її прибуток. Недоплати та розтягуван-
ня термінів відшкодувань, нажаль, розповсюджуються.
За вісім місяців 2013 року з цього приводу державними
органами України розглянуто майже 680 скарг від по-
терпілих і в результаті страховики виплатили клієнтам
близько 12 млн грн. Велика кількість скарг свідчить про
серйозні проблеми в цій сфері ринку фінансових послуг.
Саме тому нерідко постраждалі вважають за краще не
зв'язуватись з отриманням відшкодування, виплат че-
рез СК. Такий висновок опосередковано підтверджуєть-
ся тим, що ДАІ реєструє в Україні щорічно ~ 200 тис.
ДТП, а кількість заяв про виплати, які надходять у стра-
хові компанії, становить приблизно 90 тис.

Моторно(транспортне) страхове бюро України
(МТСБУ) згідно закону зобов'язано сплачувати борги
по "автоцивілці" за своїх збанкрутілих членів. Саме для
цих цілей в ньому сформовані гарантійні фонди. За
підсумками 9 місяців 2013 року в фондах МТСБУ зна-
ходилось більше 323 млн грн. Останнім часом в Україні
стали з'являтися пропозиції відмінити ОСЦПВ. Серед
аргументів — невиконання цим видом страхування його
соціальної місії і те, що постраждалі у ДТП продовжу-
ють почувати себе незахищеними. Але функціонування
ОСЦПВ має велику соціальну функцію і тому відміняти
її недоцільно. В той же час система "автоцивілки" по-
винна більш ефективно та всебічно захищати інтереси
постраждалих людей, використовуючи права, механіз-
ми та фінансові фонди МТСБУ. Громадяни України
сплачують за це страхування понад 2,4 мільярда гривень
на рік, а отримують виплат менше ніж 1 мільярд гривень.

 Одна з небезпечних тенденцій, яка почала прояв-
лятися на страховому ринку України, полягає в наступ-
ному.

 На ринку небанківських фінансових послуг з'яви-
лись компанії, які задіяли схему перевідступлення прав
вимоги до проблемних СК. Клієнтам неплатоспромож-
них страховиків пропонується перевідступити право
вимоги по своїм страховим договорам за негайну спла-
ту 30—50% належного відшкодування. Ці компанії пла-
нують далі зазначені права вимоги в повному обсязі ре-
алізувати в процесі ліквідації СК або за рахунок коштів
гарантійного фонду МТСБУ. Але заключення будь-яких
договорів про передачу третім особам права вимоги до
СК по виплатам страхового відшкодування грубо пору-
шує законодавство в сфері фінансових послуг. Відпові-
дно до ст. 3 Закону України "Про страхування" одер-
жувачем відшкодування може бути тільки особа, котра
понесла збитки внаслідок страхового випадку або інша
особа, прізвище якої обумовлено в договорі про стра-
хування. В той же час компанії, які виконують названі
вище операції, вважають, що вони здійснюють операції
факторингу, беруть на себе фінансові ризики і допома-
гають потерпілим отримати хоч би частину страхового
відшкодування.

 Небезпека для страхувальника тут полягає в тому,
що не виключена змова між СК і компаніями, які прий-
мають на себе перевідступку боргу. А саме: СК може
навмисно затягувати виплату постраждалому відшко-
дування, доводячи останнього до рішення перевідсту-
пити за ~30% всю суму боргового зобов'язання. Далі
"факторингова" компанія і заборгувавший клієнту стра-
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ховик розділять ~70% суми боргу між собою. Таким спо-
собом буде ошуканий страхувальник.

Ще однією проблемою на ринку страхування є роз-
повсюдження фіктивних, недійсних полісів "автоцивіл-
ки". МТСБУ звернулося до страховиків, їх агентів та
інших зацікавлених осіб з проханням сприяти виводу із
обігу полісів "автоцивілки" страхових компаній, які по-
кинули ринок. Невикористані бланки полісів таких СК
повинні бути повернуті МТСБУ. Але це не завжди
відбувається. Вирішення цієї проблеми полягає в рішу-
чому застосуванні владою положень Кримінального
кодексу.

Проблемні, неузгодженні позиції виникають у дер-
жавних органів влади, страхових компаній і бізнесових
структур в питанні правомірності надання коштів СК
компаніям з управління активами (КУА). Питання по-
лягає в тому: перспективний і надійний, чи це ризикова-
ний напрям діяльності СК? На думку податківців, пере-
давати в управління КУА активи страховиків без пря-
мої норми в законі про страхування ризиковано. З цим
слід погодитись. Є реальна небезпека втрати коштів
страхувальників. У той же час діяльність з інвестування
коштів страхових резервів у цінні папери чи інші активи
вимагає спеціальної професійної підготовки праців-
ників, які виконують цю роботу. В більшості СК таких
фахівців немає. Тому страховикам вигідніше і надійніше
для цих операцій залучати КУА, ніж створювати спе-
ціальні підрозділи у своїх компаніях. Необхідно лише
на законодавчому рівні вирішити питання підвищення
безпеки операцій КУА з резервами СК.

Найбільш перспективною є співпраця КУА із СК, які
займаються страхуванням життя. Адже вони залучають
кошти клієнтів на довгий період і зацікавлені, щоб ці
кошти забезпечували більший прибуток, ніж в разі роз-
міщення їх на депозитах в банках. Але регулятори рин-
ку небанківських фінансових послуг разом із асоціа-
ціями СК і КУА повинні напрацювати низку норматив-
них актів, які виключать небезпеку втрати резервів СК,
відданих в управління КУА. Особливо коштів з фондів
страхування життя.

Проблемною ділянкою в сфері небанківських фінан-
сових послуг є ринок міжнародного страхування відпо-
відальності автовласників по системі "Зелена картка",
яка є системою міжнародного страхування відповідаль-
ності автовласників перед третіми особами за шкоду і
збитки, нанесені в результаті ДТП постраждалим. "Зе-
лена картка" працює в країнах, де введено обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності авто-
власників, в тому числі і в Україні. Обов'язковою вимо-
гою цієї системи є наявність в державі Національного
бюро, в яке повинні увійти усі страховики, що працю-
ють на внутрішньому ринку "автоцивілки". В Україні
функцію Національного бюро виконує МТСБУ.

Поліс "Зеленої картки" в усіх країнах має уніфіко-
вану форму і дійсний на протязі всього часу перебуван-
ня особи за кордоном. Умови виплати компенсації ви-
значаються законодавством про обов'язкове страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності автовласників
тієї держави, на території якої трапилось ДТП. Таким
чином, у разі, якщо українська страхова компанія не
сплатила гроші за шкоду, нанесену в результаті ДТП
громадянином України за її межами, то компенсацію
постраждалим особам перераховує місцеве Національ-
не бюро. Далі місцеве Національне бюро звертається до
МТСБУ з вимогою відшкодувати ці витрати. МТСБУ
вимушено розрахуватися з іноземним контрагентом, а
потім пред'явити фінансові претензії до української СК,
яка не виконала свої зобов'язання. На превеликий жаль,
зазначена схема діяльності системи "Зелена картка" в
Україні нерідко дає збої. Головна причина — СК не роз-
раховуються з МТСБУ.

За перше півріччя 2013 року продаж полісів "Зеле-
ної картки" приніс страховим компаніям близько 209
млн страхових премій, що на 25,8% більше ніж за ана-

логічний період минулого року. За перші шість місяців
2013 року було зафіксовано 2 тисячі ДТП за кордоном і
страхові компанії сплатили постраждалим особам ~ 40
млн грн. Але не всі зареєстровані в Україні страхові ком-
панії, які видали виїжджаючим за кордон громадянам
поліси (міжнародні страхові сертифікати) "Зелена кар-
тка", компенсували шкоду, нанесену в результаті ДТП
громадянами нашої держави за її межами.

Проблема в розглядаємій темі полягає ще в наступ-
ному. Коли МТСБУ виключає з свого складу СК, які не
мають бажання або не здатні розраховуватись по своїм
полісам за ДТП, здійснені громадянами за межами кор-
донів України, то зростає фінансове навантаження на
Фонд страхових гарантій МТСБУ. Потенціальна небез-
пека полягає і в тому, що вимоги Національних бюро
іноземних держав до МТСБУ по виплатам можуть над-
ходити не зразу, а в майбутньому, після отримання в
закордонних країнах судових рішень щодо виплат по
справам, де страхувальником була українська СК.

 У доповнення до наведених прикладів, матеріалів і
висновків проведеного аналізу слід зазначити, що од-
нією з головних проблем ринків небанківських фінан-
сових послуг є відсутність у значної кількості СК дос-
татнього обсягу грошових ресурсів та ліквідних активів,
що забезпечують виконання страховиками всіх своїх
зобов'язань.

Розглядаючи проблеми в інших крім ОСЦПВ сфе-
рах ринку страхування, необхідно торкнутись також
ухилення деяких структур від сплати податків в по-
вному обсязі шляхом використання певної недоско-
налості діючих законодавчих норм. Рецесія в еко-
номіці України фактично не заважає розвитку стра-
хового ринку. Серед лідерів за темпами зростання
зборів в 2013 році знаходились добровільне майнове
страхування, страхування фінансових ризиків, відпо-
відальності. Але платити клієнтам страхові компанії
стали менше: рівень чистих виплат на ринку знизився
приблизно на 5%.

Стрімко зростають показники ринку перестрахуван-
ня. По даним Нацкомфінпослуг обсяги перестрахуван-
ня всередені держави в першому півріччі 2013 року зрос-
ли майже в 5 разів, а виплати, що надійшли по догово-
рам перестрахування ризиків, зменшилися на 21,5%. За
підсумками першого кварталу 2013 року СК отримали
8,2 млрд грн. страхових платежів, тоді як обсяги пере-
страхування у резидентів склали 3,1 млрд грн. Вже в
другому кварталі 2013 року зазначені показники скла-
ли 6,2 млрд грн. і 0,8 млрд грн. відповідно.

Зростанню прибутків за рахунок перестрахування
СК зобов'язані змінами у податковому законодавстві.
В 2012 році Верховна Рада України скасувала норму
Податкового Кодексу, яка зобов'язувала страховиків
перейти на загальну схему оподаткування з 2013 року.
В результаті СК опинились в "привілейованому" стано-
вищі: замість 19% податку на прибуток вони продовжу-
ють платити в казну 3% від валових премій. Крім того,
компаніям дозволили виключати перестрахувальні пла-
тежі з бази оподаткування. Це дало можливість поно-
вити схеми податкової оптимізації. Більшість "оптимі-
заційних" операцій проводяться під виглядом перестра-
хування ризиків на внутрішньому ринку. Підприємства
страхують вигадані віртуальні ризики за завищеними
тарифами і платять СК сотні мільйонів гривень. Ризики
"перестраховуються" у кількох СК, а потім переводять-
ся в готівку через компанії — одноденки. Зазначені схе-
ми завдають державному бюджету України ненадход-
ження в сотні мільйонів гривень. Обсяг перестрахуван-
ня всередині України за підсумками січня-червня 2013
року виріс до 3,9 млрд грн. порівняно з 0,6 млрд грн. за
аналогічний період 2012 року.

 Можливі заходи впливу на ринок небанківських
фінансових послуг полягають в наступному. Почнемо з
пропозицій щодо удосконалення законодавства, що
регулює страховий ринок.
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Так, при внесенні змін в Закон України "Про обо-
в'язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів" необ-
хідно посилити санкції за порушення строків врегулю-
вання збитків. Нині закон передбачає сплату пені із роз-
рахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діє на про-
тязі періоду, за який нараховується пеня. Але це слаб-
кий захід впливу на страховиків. Практика свідчить, що
доцільно ввести пеню в розмірі не менше 1% від суми
несплаченого в строк страхового відшкодування за кож-
ний день прострочки. В разі запровадження такої зако-
нодавчої норми прострочена на рік виплата може
збільшити належну потерпілим суму в декілька разів і
це буде стримувати затягування виплат відшкодування
страховиками.

Потребують також уточнення норми, що регулюють
процес повідомлення страхової компанії (СК) про до-
рожньо-транспортну пригоду (ДТП). Як вже було заз-
начено вище, нині відсутність такого повідомлення або
його несвоєчасна подача дозволяють СК відмовити в
виплаті. Процес встановлення розміру страхового
відшкодування, а також процедура надання заяв про
виплату зараз також прив'язані до повідомлення про
настання страхової події. При буквальному тлумаченні
діючих законодавчих норм подавати заяви про ДТП у
СК можуть тільки особи, які заключили з нею договір
страхування. Але виплати в даних випадках признача-
ються на користь третіх осіб. Тому саме треті особи най-
більше зацікавлені в своєчасному оформленні всіх до-
кументів, необхідних для компенсації нанесеного їм
збитку і отримання виплат. Тому законодавство має
дозволяти звертатись до СК, яка видала поліс "автоци-
вілки", із заявою про настання страхової пригоди не
тільки винним у ДТП страхувальникам, а і постражда-
лим особам.

Потребують уточнення в законодавстві строки,
відведені СК для прийняття рішення про виплату. В ст.
36.2 Закону, що регулює ринок "автоцивілки" [7], ска-
зано, що страховик повинен прийняти рішення про ви-
плату протягом 15 днів з моменту погодження розміру
страхового відшкодування, але не пізніше 90 днів з по-
дання заяви про страхове відшкодування. Причому ніде
не сказано, скільки відводиться часу СК на саме узгод-
ження. Більш того, рішення про виплату приймається в
тому разі, якщо СК признає вимоги заявника обгрунто-
ваними. Прийняття страховиками рішення про виплату
виглядає як їх право, необхідно щоб воно було обов'яз-
ком. Діючі норми не мають чіткого визначення причин,
по яким таке рішення може бути негативним для потер-
пілих. Однозначно не сказано, з якого моменту пови-
нен починатися відлік строку для прийняття рішення про
виплату. При удосконаленні законодавства необхідно
строк прийняття рішення про виплату прив'язати до
моменту подання в СК заяви страхувальником або по-
страждалою особою.

Заслуговують внесення в законодавство норми, які
зобов'язують СК повідомляти постраждалих осіб про
причини відмови в виплаті в строки, відведені для прий-
няття рішення про виплату. При цьому, якщо СК не на-
дають такого повідомлення у визначені строки, то слід
вважати, що підстав для відмови в відшкодуванні збитків
СК не мають.

МТСБУ пропонує свою версію вирішення проблеми
невиплат на ринку "автоцивілки". Бюро виступило з
ініціативою передати йому право гарантованої випла-
ти, якщо СК неспроможна відшкодувати збитки в 90-
денний термін з моменту надходження заяви від клієнта.
Сьогодні ж МТСБУ починає виплати лише тоді, коли
проблемна СК визнається банкрутом. Це створює великі
труднощі для клієнтів та постраждалих осіб у випадках,
коли СК не здійснює виплати але вона і не визнана банк-
рутом. Відомі випадки, коли СК самоліквідувались без
проведення процедури банкрутства і не сплативши по-
страждалим належного відшкодування. В таких випад-

ках шанси на отримання страхувальних виплат у грома-
дян практично відсутні.

Зазначена вище пропозиція МТСБУ в разі її реалі-
зації дозволить зберегти довіру споживачів до ринку
страхування. При цьому МТСБУ запропонувало введен-
ня додаткового щомісячного внеску в страховий резер-
вний фонд, а також підвищення відрахувань в фонд за-
хисту потерпілих з 3% до 10% від зібраних на ринку
премій. Такий захід впливу на ринок "автоцивілки"
здається логічним. Але підвищення резервного фонду
саме до названих вище 10 відсотків вимагає обгрунту-
вання.

Пропозиції страховиків щодо зниження вимог до
мінімального розміру гарантійного внеску страхових
компаній в фонд захисту постраждалих майже в чоти-
ри рази, а також номінувати його в гривнях слід оціню-
вати неприйнятними. Зараз цей внесок дорівнює 500 тис.
Євро. Страховики пропонують встановити його на рівні
1,5 млн грн., тобто ~ 150 тис. Євро. Така новація нега-
тивно вплине на стабільність фінансового стану СК,
особливо враховуючи введення в Україні "плаваючого"
курсу долара США по відношенню до гривні.

 Проблеми з несплатою страховими компаніями
відшкодувань постраждалим в ДТП не надають підстав
для підтримки зазначеної пропозиції страховиків також
тому, що при зменшенні гарантійних внесків у фонд
МТСБУ останньому може не вистачити коштів для
відшкодування страхових виплат. Крім того, треба обу-
мовити в законодавчій базі, що в разі, коли МТСБУ
здійснює гарантовані виплати замість СК, то далі до
МТСБУ переходять всі права на витребування виплаче-
ної суми навіть без будь-якого додаткового рішення
суду.

Розглядаючи заходи впливу, які запроваджує
МТСБУ для подолання виявлених проблем на страхо-
вому ринку "автоцивілки" і запобігання в роботі вітчиз-
няних СК недоліків і негараздів в майбутньому, підкрес-
лимо найважливіше.

Перш за все зазначимо, що з 1 січня 2013 року
МТСБУ ввело новий механізм адміністрування системи
страхування "Зелена картка", згідно з яким СК, що пра-
цюють на цьому ринку, зобов'язані відраховувати 45—
55% зібраних страхових премій до Фонду страхових га-
рантій. При цьому МТСБУ сконцентрувало функції за-
безпечення виплат по полісам українських СК і вико-
нання нормованих термінів врегулювання страхових
випадків. У результаті цього нововведення строки стра-
хових виплат по українським полісам "Зелена картка" в
першому півріччі 2013 року скоротилися до 20 днів, тоді
як нормативний термін складає 60 днів. За інформацією
МТСБУ за вказаний час було врегульовано 274 вимоги
з 399 надійшовших. Додатковий позитив від зазначено-
го заходу полягає в тому, що СК припинили безпідстав-
ну практику надання завищених агентських винагород,
оскільки вимушені були перераховувати 45—55% стра-
хових премій в МТСБУ.

 Додатково до сказаного зазначимо також, що з 2015
року можливо з'являться нові пропозиції в системі стра-
хування "автоцивілки". МТСБУ готує проект змін до
закону про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності, в якому будуть запропоновані нові
правила страхових виплат. Цей документ передбачає
пряме врегулювання збитків по "автоцивілці", яке доз-
волить прискорити і спростити процедуру відшкодуван-
ня постраждалим в ДТП автовласникам. Принцип пря-
мого врегулювання полягає в тому, що постраждалий в
ДТП автовласник отримає відшкодування збитку в
"своїй" страховій компанії — тій, де він придбав для себе
поліс автоцивільної відповідальності. А не у страхови-
ка, в якого придбала поліс "автоцивілки" винна в ДТП
особа, як це відбувається зараз. Згідно з новими пра-
вилами своя СК після виплати постраждалому відшко-
дування в розмірі отриманого матеріального збитку
знімає цю суму з рахунку компанії, яка страхувала ви-
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нуватця ДТП, через спеціальний кліринговий центр,
який буде для цього створений. Використовувати таку
схему можна буде у випадках, коли в ДТП брали участь
не більше двох транспортних засобів; постраждали
тільки автомобілі без нанесення шкоди здоров'ю людей;
оба учасники ДТП мають поліси "автоцивілки".

 Зазначену новацію, якщо вона буде втілена в жит-
тя, слід оцінювати як прогресивну. Таку, що піде на ко-
ристь споживачам "автоцивілки".

 З метою запобігання виникнення названих вище
проблем на ринку небанківських фінансових послуг у
майбутньому необхідно запровадити більш жорсткі пра-
вила щодо зупинення дії і анулювання ліцензій страхо-
вих компаній. Цим самим Нацкомфінпослуг отримає
інструмент для очищення ринку страхування від недію-
чих і неплатоспроможних страхувальників. Необхідно
негайно зупиняти роботу СК у випадках порушення ви-
мог до формування чи розміщення гарантійних страхо-
вих резервів, в разі невиконання страховими компанія-
ми нормативів достатності капіталу і платіжоспромож-
ності, ліквідності, прибутковості, якості активів і т.д.
Також у разі ненадання своєчасно і в повному обсязі
фінансової звітності. Дієвим заходом реагування Нац-
комфінпослуг на порушення в діяльності СК повинне
стати введення тимчасових адміністрацій в такі страхові
компанії ще до того, коли компанії вже накопичили
мільйонні борги, вивели активи і опинились на грані бан-
крутства.

Торкаючись інших секторів ринку страхування,
звертаємо увагу на наступних проблемних питаннях, які
потребують вирішення. Так, в Україні ще не отримало
масового розвитку страхування здоров'я населення. На
ринку добровільного медичного страхування (ДМС) за
підсумками першого півріччя 2013 року кількість за-
ключних договорів зменшилась на 3%, а середня ціна
поліса зросла. Зараз СК не проявляють активності і за-
цікавленості в ДМС внаслідок нині збитковості цього
виду страхування. Але в майбутньому при доопрацю-
ванні законодавчої бази можна очікувати позитивних
зрушень і в сфері ДМС.

В останній час покращились перспективи підвищен-
ня ефективності роботи СК у сфері страхування життя.
За перше півріччя 2013 року СК зібрали в цьому секторі
більше 1 млрд грн. страхових премій, що свідчить про
зростання ринку на ~ 30% по відношенню до аналогіч-
ного періоду минулого року. Тенденції суттєвого зрос-
тання спостерігаються на ринку продуктів накопичу-
вального страхування життя. Активність же СК на рин-
ку пенсійного страхування поки що недостатня для вис-
новків про відчутне підвищення ефективності роботи в
цій сфері.

 Страхування життя передбачає довгострокові до-
говори між страхувальником і СК. Такі договори, як
правило, заключають (оформлюють) страхові агенти,
діяльність яких в Україні державою майже не контро-
люється. Це нерідко призводить до порушень законо-
давства, створення різних кримінальних схем, при заді-
янні яких страждають добросовісні СК і безпосередньо
громадяни. Для запобігання таким випадкам доцільно
підтримати пропозиції щодо створення державою реє-
стра страхових агентів і заборони діяльності на страхо-
вому ринку осіб, які не внесені в цей реєстр і які не ма-
ють необхідної кваліфікації для виконання агентської
роботи.

 Удосконалення нормативно правової бази, що ре-
гулює діяльність ринків небанківських фінансових по-
слуг, повинні мати кардинальний характер. Так, на рин-
ку страхування це, насамперед, дозвіл на продукти unіt-
lіnkеd (можливість для клієнта вибирати конкретний
компонент продукту — депозити, інвестфонди, залеж-
но від бажаного прибутку). Вирішення зазначеного пи-
тання відкриє двері до нових класів активів і зробить
страхування життя ще привабливішим для інвестуван-
ня. Необхідно також запровадити більш жорсткі вимо-

ги до фінансових показників звітності страхових ком-
паній. Клієнти повинні мати доступ до цих даних, а дер-
жавні органи здійснювати відповідний контроль.

 Важливим кроком на шляху підвищення ефектив-
ності ринків небанківських фінансових послуг є надан-
ня податкових пільг та привілеїв для їх певних сфер. У
Європі, наприклад, дохід людей, які інвестують у своє
майбутнє (пенсії), звільняється повністю або частково
від податку на прибуток. Впровадження подібної прак-
тики в Україні стимулювало б вкладати гроші у недер-
жавне пенсійне забезпечення, що позитивно би позна-
чилося на життєвому рівні громадян похилого віку.

На завершення аналізу звернемо увагу на широкі
можливості підвищення ефективності діяльності СК у
напрямі співпраці з банками. Реальні можливості підви-
щувати свою ефективність СК мають у сфері операцій
із депозитами. СК збільшують обсяги своїх банківських
вкладів, нарощують фонди інвестиційної нерухомості,
активізують діяльність на ринку цінних паперів. Той
факт, що СК нарощують обсяги банківських депозитів,
свідчить про зростання довіри серед СК до банків і бан-
ківської системи взагалі.

 В усьому світі у сфері нагляду за страховиками ре-
гулятори для запобігання проблем застосовують сучас-
не стрес-тестування, системи раннього попередження,
нагляд на основі оцінювання можливих ризиків. В
Україні запровадження зазначених механізмів затри-
мується через відсутність дієвої системи моніторингу і
отримання регулятором достовірних даних щодо вар-
тості активів страховика, розміру його регуляторного
капіталу, обмежень щодо розпорядження цим капіта-
лом та іншої інформації фінансового характеру. Таке
заключення в повній мірі відноситься також до кредит-
них спілок, фондів фінансування будівництва та інших
дійових осіб ринків фінансових послуг.

У найближчому майбутньому можна очікувати, що
обов'язкове стрес-тестування буде запроваджено і в
Україні. Страховим компаніям, згідно з проектом підго-
товленого Нацкомфінпослуг розпорядження, доведеть-
ся звітувати перед Комісією про результати стрес-тестів
вже в 2014 році. Після цього СК проходитимуть тести
щорічно. Методика проведення стрес-тестів була за-
пропонована ще сім років тому. Але вона мала рекомен-
даційний статус. Документ зобов'яже СК аналізувати
свою стійкість до різних гіпотетичних стресових сце-
наріїв. Наприклад, з'ясувати чи зможе страховик пра-
цювати, якщо курс долара підскочить на 50 і більше
відсотків, що вельми вірогідно при нинішньому стані
економіки держави. Або якщо збитковість за обов'яз-
ковим страхуванням автоцивільної відповідальності
збільшиться в півтора — два рази, вартість акцій в акти-
вах впаде на третину і більше, суттєво зростуть витрати
(на 10—20%) тощо. В основу ситуацій у стрес-тестах тре-
ба покласти цілком вірогідні події. Можливо ті, з якими
ринок раніше навіть не стикався. Але які на нього мо-
жуть відчутно впливати в майбутньому. Результати те-
стування засвідчать, котрі з компаній мають достатній
запас міцності. І, що найважливіше, дозволять виявити
страховиків, у яких можуть виникнути проблеми з пла-
тоспроможністю в майбутньому. Завданням стрес-тес-
тування працюючих на ринку компаній повинно бути
також забезпечення прозорості їх фінансового стану
для споживачів. Інформація щодо результатів стрес-
тестування має бути доступною для громадян України.

Аналогічні проблеми мають місце і в інших крім стра-
хового ринку сферах небанківських фінансових послуг.
Так, головною проблемою ринку кредитної кооперації
є неповернення кредитними спілками (КС) депозитів і
відсотків по депозитам своїм членам. У 2009—2010 ро-
ках вкладники кредитних спілок (КС) не змогли повер-
нути близько 1,5 мільярдів гривень. У системі кредит-
них спілок відсутні гарантії повернення депозитів.
Клієнти, що відкрили депозитні рахунки в українських
банках, більш захищені завдяки Фонду гарантування
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вкладів фізичних осіб. Значні фінансові труднощі в КС
виникали і виникають не тільки в результаті світової еко-
номічної кризи. Достатньо і таких випадків, коли члени
КС залишались без своїх коштів внаслідок непрофесій-
них або відверто шахрайських дій керівників або зас-
новників того чи іншого КС.

До проблем в діяльності кредитних спілок необхід-
но віднести також завищені і майже неконтрольовані з
боку державних органів розміри відсотків по надаває-
мим позикам. Рекламуя занижені відсоткові ставки на
рівні 12—18% річних для залучення уваги потенціаль-
них клієнтів або пропонуя споживчі кредити на прид-
бання товарів без першого внеску, КС нерідко фактич-
но надають ці кредити під 30—35% річних. Очевидно,
що отримувачі кредитів під такі грабіжницькі відсотки
мають мало шансів відпрацювати запозичення з пози-
тивним результатом. Все це призводить до неповернен-
ня кредитним спілкам взятих у них кредитів з усіма ви-
тікаючими наслідками.

 Особливим рядком стають проблеми в усіх сегмен-
тах ринків небанківських фінансових послуг, що обу-
мовлені девальвацією національної валюти України. У
зв'язку зі значним падінням курсу гривні по відношен-
ню до долара США в першому кварталі 2014 р. на грані
збитковості опинились такі види страхування як "авто-
цивілка", медичне, "Зелена картка" та інш. Причина в
тому, що запчастини для автомобілів іноземного вироб-
ництва, імпортні медикаменти, медичні послуги в при-
ватних клініках, майже всі товари та послуги дорожча-
ють разом з доларом. У результаті розміри виплат, що
здійснюють СК у гривнях, зростають, а їх фінансові ре-
зерви зменшуються, оскільки вони формувались при
курсі ~ 8 грн. за долар США. Вихід із цієї ситуації поля-
гає у встановленні "плаваючих" тарифів на страхувальні
послуги, які будуть віддзеркалювати "плаваючий" курс
національної валюти.

 Враховуючи вищевикладене, необхідно заключити,
що пріоритетним напрямом на шляху подальшого роз-
витку ринків небанківських фінансових послуг є захист
прав громадян України, споживачів цих послуг. До пер-
шочергових завдань в плані подолання існуючих про-
блем слід віднести розчищення ринкового простору від
фіктивних і недобросовісних компаній, боротьбу з ма-
ніпулюванням законодавчими нормами, сприяння діяль-
ності організацій, установ, фірм, які прозоро працюють
у розглядає мій сфері.

 У період нинішньої світової економічної кризи про-
блема захисту прав споживачів небанківських фінансо-
вих послуг в Україні відчувається особливо гостро.
Зволікання з розв'язанням розглянутих вище проблем
провокуватиме зростання недовіри населення до цього
ринку. А це, у свою чергу, буде стримувати залучення
вільних коштів населення для інвестування в національ-
ну економіку.

 ВИСНОВКИ
З огляду на світові тенденції глобалізації та

євроінтеграції головними цілями і завданням подаль-
шого розвитку ринків небанківських фінансових по-
слуг в Україні є підвищення їх рівня прозорості, ка-
піталізації, ліквідності, удосконалення інфраструк-
тури та державного нормативно-правового регулю-
вання. Для подолання існуючих проблем на ринках
небанківських фінансових послуг рекомендовано
продовжити посилення регуляторних функцій і за-
ходів впливу, що забезпечать підвищення захисту від
втрат громадян, які користуються цими ринками.
Діюча в Україні  нормативно-правова база на
нинішній час не повною мірою відповідає сучасним
вимогам ринків небанківських фінансових послуг і
потребує удосконалення. Законодавство не містить
багатьох норм та положень, які б виключили виник-
нення проблем в розглядаємій сфері і захищали пра-
ва споживачів на належному надійному рівні. Впро-

вадження запропонованих пропозицій забезпечить
подолання основних проблем, підвищить
стабільність цих ринків і посилить захист прав спо-
живачів небанківських фінансових послуг.
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