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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ РЕФОРМ
НА РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті досліджено основні напрями глобального реформування систем фінансового регулювання. Розкрито
сутність макропруденційної політики та пруденційного регулювання. Показано вплив глобальних фінансових реформ
на регулювання страхової діяльності.
Ключові слова: криза, фінансові реформи, пруденційне регулювання, макропруденційна політика, міжнародні фінансові організації.
В статье исследованы основные направления глобального реформирования систем финансового регулирования.
Раскрыта сущность макропруденциальной политики и пруденциального регулирования. Показано влияние глобальных финансовых реформ на регулирование страховой деятельности.
Ключевые слова: кризис, финансовые реформы, пруденциального регулирования, макропруденциальных политика,
международные финансовые организации.
In this article were researched main directions of reforming global financial regulation. The essence of macroprudential
policy and prudential regulation were reviewed. Impacts of global financial reforms to regulation of insurance were denoted.
Keywords: crisis, financial reform, prudential regulation, macroprudential policy, international financial institutions.

Постановка проблеми. Необхідність глобального
реформування систем регулювання фінансового сектору стала центром уваги міжнародного співтовариства
на початку фінансової кризи [0; 4; 7; 16]. Саме криза
виявила існування масштабних регуляторних недоліків
та нездатність регуляторів розпізнавати наростаючу
системну уразливість. Слабкість державного регулювання дотепер проявляється масовими банкрутствами
фінансових установ та зниженням довіри до ринку фінансових послуг, що підтверджує важливість комплексних реформ, спрямованих на зниження системних ризиків і забезпечення стійкості глобальної та національних фінансових систем.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблемам
недосконалості фінансових систем, а також необхідності впровадження ефективних фінансових реформ було
присвячено праці багатьох вчених, серед яких варто зазначити: Бернанке Ш.,Науменкову С.В., Моисеева С.Р.,
Крейнделя В.М., Лютого І.О. та ін.
Невирішені частини проблеми. Не дивлячись на
велику кількість наукових робіт на тему впровадження
фінансових реформ, механізм їх впливу на стаховий
сектор економіки ще й досі залишається недостатньо
дослідженим.
Метою статті є визначення впливу глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності.
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Виклад основного матеріалу. На міжнародному
РФС належить моніторинг політик окремих країн, розрівні значними регуляторними недоліками було визнаробка рекомендацій з регулювання, узгодження дій між
но: відсутність всеохоплюючого контролю над фінансокраїнами, участь у колегіях регуляторів, розробка сисвими інститутами, особливо конгломератами, які об'єдтеми попередження дестабілізаційних процесів, планунують різні ринки фінансових послуг; фрагментарність
вання дій на випадок кризи.
контролю за ризиками при значних інституційних, техУ вересні 2009 року на Піттсбургськім саміті "Групи
нологічних, технічних, правових і функціональних
двадцяти" уточнено пропозиції з реформування фінанускладненнях бізнесу в фінансовій сфері; висока залесового сектору, визначено намір переведення світової
жність регуляторних і фінансових рішень від оцінок
економіки на безкризову модель розвитку, погоджено
рейтингових компаній; відсутність системи моніторингу,
програму проведення реформ. До квітневої зустрічі
контролю і регулювання системних ризиків; відсутність
2010 року міністрів фінансів і голів центральних банків
координації дій між регуляторами в різних країнах; суРФС було підготовлено перший систематизований звіт
перечності між національним характером фінансового
щодо розробки і реалізації реформ на глобальному і
регулювання та глобальним характером діяльності
національних рівнях [17]. Основними напрямами репровідних фінансових установ; відсутність наднаціонаформ виділено: зміну стандартів достатності капіталу й
льних регуляторів глобальних системних ризиків ринку
ліквідності для банків; впровадження жорстких стандафінансових послуг; нерозв'язаність проблеми банкрутсртів виплат компенсацій менеджерам; удосконалення
тва системоутворюючих фінансових інститутів; процикторгівлі похідними цінними паперами; запровадження
лічний характер багатьох норм регулювання; існування
окремого напряму регулювання системоутворюючих
надмірно ліберальних та спрощених моделей регулюфінансових установ і механізмів санації компаній, які
вання діяльності фінансових установ. Прояви неефекпрацюють у декількох країнах; удосконалення стандартивності регулювання фінансової сфери мали значний
тів бухгалтерського обліку; підвищення транспарентнонегативний вплив на функціонування глобальної фінансті компаній; розробку принципів і методів макропрудесової системи.
нційного регулювання; забезпечення належного нагляУ дослідженні МВФ про уроки кризи виділено п'ять
ду і регулювання діяльності хедж-фондів; покращення
напрямів фінансових реформ [7]:
регулювання рейтингових агентств; удосконалення рерозширення сфери фінансового регулювання
гулювання сек'юритизації активів.
шляхом включення до нього всіх видів діяльності, які
Під керівництвом "Великої двадцятки" ведеться сисстворюють ризики для економіки. Регулювання повинно
темна дослідницька й законодавча робота з уточнення
залишатися гнучким, щоб відповідати інноваціям на
регуляторних принципів, заходів та механізмів для глофінансовому ринку, і орієнтуватися на види діяльності,
бального реформування системи фінансового регулюа не на організації;
вання із залученням міжнародних організацій, що празміцнення ринкової дисципліни,зокрема,усуненцюють у сфері фінансів, обробляються питання методоня конфлікту інтересів рейтингових агентств і замовни- логічного характеру, пов'язані зі зниженням проциклічноків рейтингу, більш якісне відстеження ризиків, зменсті регулювання, контролем над системними ризиками,
шення залежності пруденційних вимог від рейтингів;
регулюванням системоутворюючих компаній. Дослізведення до мінімуму проциклічності у регулюдження, зокрема, стосуються напрямів визначення сисванні і бухгалтерському обліку: адекватне оцінювання
теми макропруденційних індикаторів, регуляторних виочікуваних збитків, активів і пасивів залежно від рівня мог до системоутворюючих фінансових інститутів, аспекстабільності економіки протягом циклу;
тів і причин системних ризиків. Розробкою і моніторингом
заповнення прогалин в інформації,зокрема підреалізації реформ безпосередньо займаються три міжвищення прозорості у вартісній оцінці складних фінаннародні організації:
Рада з фінансової стабільності
сових інструментів;
(РФС), Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Банк міжзміцнення центральних банків для гарантування
народних розрахунків (БМР). Проблема регулювання
системної ліквідності, удосконалення інфраструктури, фінансової стійкості національних та глобальних економік
на якій базуються грошові ринки.
вивчається також провідними економістами світу, зокрема
Головний урок світової кризи, на думку Міжнароднотими, які входять до складу "Групи тридцяти" [12].
го валютного фонду (МВФ) [7], зводиться до нездатносНа міжнародному рівні визнано, що підвищення
ті держав розв'язати проблему розрізнених зусиль. Якстійкості фінансової системи можливе шляхом контрощо дотепер регулювання стійкості фінансової системи
лювання і регуляторного послаблення системних ризиздійснювалося на рівні національних держав переважно
ків у рамках реалізації макропруденційної політики [8;
через платоспроможність окремих фінансових установ,
02]. Ця політика передбачає регуляторні впливи на фіто нині в масштабах всього світу постало завдання у
нансову систему як ціле, на відміну від пруденційного
створенні єдиної структури і політики фінансового регурегулювання, яке направлене на забезпечення стійкості
лювання для управління системними ризиками. Необта мінімізацію ризику неплатоспроможності фінансових
хідність вивчення аспектів і причин системних ризиків,
установ окремого ринку фінансових послуг. Макропрупідвищення здатності державних регуляторів виявляти
денційне регулювання ще не повністю окреслене та
системно значимі події на ранніх етапах та вкладу
впроваджене у світову практику [0], але "Групою дваокремої фінансової установи в системний ризик було
дцяти" неодноразово наголошувалось на необхідність
окреслено МВФ у квітні 2009 року [17].
його застосування [02] для обмеження зростання ризиСистемні дії з розробки і реалізації глобальної проків у фінансовому секторі [01].
грами реформ розпочато на Лондонському саміті "ВеСучасна наука та практика стверджує, що криза виликої двадцятки" 2009 року, де було визначено принциникає внаслідок реалізації накопиченого системного
пи реформи, план дій і систему звітності з їх виконання,
ризику [0; 6; 8; 06]. За визначенням МВФ, БМР та РФС,
а також створено Раду з фінансової стабільності (РФС)
системний ризик – це ризик у наданні фінансових поз метою координації на міжнародному рівні роботи наслуг, зумовлений погіршенням стану всієї фінансової
ціональних та міжнародних органів фінансового регусистеми або її частини, який може спричинити суттєві
лювання, розвитку та заохочення ефективного регулюнегативні наслідки для реального сектору економіки
вання і нагляду у сфері фінансової політики. До функцій
[04, с. 2]. С.Моїсєєв характеризує ризик системної фі-
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нансової кризи як ризик виникнення ситуації, при якій
значна частина фінансового сектору стає неплатоспроможною або неліквідною [8, c. 34].
Якщо метою пруденційного регулювання є належ-ний
захист споживачів через мінімізацію ціни ризику банкрутств
фінансових установ, то кінцева мета макро-пруденційної
політики – зниження витрат нестабільнос-ті, пов'язаних з
фінансовою
кризою.
Об'єктами
пруден-ційного
регулювання є фактори, що впливають на рі-вень ризиків
діяльності
фінансових
установ.
Об'єктом
макропруденційної політики виступають відносини між
фінансовими посередниками, ринками, а також між фінансовою системою і реальною економікою [8]. Саме ці
взаємозв 'язки можуть сприяти накопиченню системного
ризику, а в періоди криз – збільшувати негативні прояви
через виникнення ланцюгових реакцій. У макропруденційній політиці "настроювання" пруденційних норм відбувається шляхом відстеження рівня системних ризиків
(підхід "згори вниз"). Пруденційне регулювання встановлює норми на основі нагляду за ризиками окремих
учасників ринку (підхід "знизу вгору").

Дослідження концептуальних засад регулювання
стійкості фінансової системи [8; 02] дозволило з'ясувати, що макропруденційна політика не лише впливає на
підходи та методи пруденційного регулювання, але й
базується на ньому: зниження ризиків діяльності фінансових установ зменшує накопичення системного ризику
на національному і на глобальному рівнях.
Організація макропруденційного регулювання окремих країн не має єдиного підходу: відповідальність за
ідентифікацію системних ризиків та їх зменшення може
бути покладена або на єдиний регулятор, або розподілена між кількома державними органами [8; 03, с.6061]. У державах, в яких діють мегарегулятори , спостерігається тенденція до зміцнення центрального банку. ЄС
пішла шляхом створення пан'європейської надбудови
[5]: Європейської ради з системних ризиків для макропруденційного регулювання і Європейської системи
фінансового нагляду – для мікропруденційного.
Висновки. Ринок страхових послуг є важливим сегментом фінансової системи. В рамках глобальних фінансових реформ відбуваються зміни у регулюванні
страхової діяльності. На міжнародному рівні удосконалюються принципи і стандарти регулювання, методологія наглядової оцінки у сфері страхування [01; 05]. Міжнародний стандарт IAIS 2011 року [05] належить до
ключових стандартів РФС, які забезпечують стійкість
фінансових систем, та включає мінімальні вимоги і основні елементи, які мають бути присутніми у національному режимі регулювання страхової діяльності, зокрема принципи оцінки активів і зобов'язань, вимоги до
систем управління ризиками страховиків для цілей платоспроможності, вимоги до інвестиційної діяльності
страховиків з метою забезпечення платоспроможності
тощо. Згідно принципу організації взаємодії між макропруденційними спостереженнями і пруденційним наглядом (ICP 24) [05] орган нагляду здійснює моніторинг
і аналіз страхового ринку та факторів зовнішнього середовища, що можуть вплинути на страховиків та страховий ринок. Ця інформація, дані інших органів влади
та результати макропруденційного аналізу застосовуються для регулювання страхової діяльності. З іншого
боку, пруденційний нагляд повинен відповідати структурі багатопрофільних та міжсекторних макропруден-

ційних спостережень для виявлення тенденцій і подій,
які можуть негативно позначитися на профілях ризиків
діяльності страховиків.
Національна практика пруденційного регулювання у
сфері страхування є недосконалою з погляду нових
світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів,
але Україна прагне її адаптувати до системи регулювання ЄС з врахуванням принципів та стандартів IAIS.
Для стабільного функціонування національного страхового ринку стандарти IAIS потребують пріоритетної реалізації. Одночасне впровадження макропруденційного
регулювання і пруденційного нагляду за страховою діяльністю в Україні сприятимуть забезпеченню стійкості
страховиків та підвищенню довіри споживачів до ринку
страхових послуг.
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