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Рейтингование на страховом рынке входит в моду
В эксклюзивном интервью 
журналистам финансово-
экономического еженедельника 
«Украина Бизнес Ревю» о 
тенденциях страхового рынка 
Украины рассказал Андрей 
Никитин – директор РА «Стандарт-
Рейтинг» (Украина), к.э.н., доцент.

– РА «Стандарт-Рейтинг» 
(Украина) вышло на украинский 
рынок в 2010 году, а уже в 2012 
году получило статус уполномо-
ченного рейтингового агентства 
при НКЦБФР. В 2012 году агент-
ство стало ключевым игроком на 
страховом рынке, чем обусловле-
ны такие успехи?

– Действительно, в апреле 2012 
года мы получили официальное 
признание НКЦБФР. Украин-
ским законодательством установ-
лено, что официальным регулято-
ром рынка рейтинговых услуг яв-
ляется НКЦБФР и именно этот ре-
гулятор предоставляет статус. Од-
нако это только часть той большой 
работы, которую провело агент-
ство в 2010–2012 гг. За это время 
мы также получили аккредитацию 
при Украинской профессиональ-
ной ассоциации по защите инве-
сторов, кредиторов и страховате-
лей (УПАЗИКС), подписали ме-
морандум и учредили ряд совмест-
ных проектов с Украинской ассо-
циацией инвестиционного бизнеса 
(УАИБ), активно сотрудничали с 
рядом официальных изданий орга-
нов власти, в т.ч. и с еженедельни-
ком «Украина Бизнес Ревю». Стра-
ховой рынок в качестве поля для 
деятельности мы выбрали совсем 
не случайно, такая задача была по-
ставлена нашей материнской хол-
динговой компанией – наш страте-
гический инвестор считает это на-
правление развития приоритетным.

– И все же почему как одно из 
приоритетных направлений из-
бран именно страховой рынок?

– Мы считаем, что страхова- 
ние – это социально значимая сфе-
ра бизнеса. Обеспечение населе-
ния страховой защитой является 
фактором, который стабилизирует 
рынки в странах «развивающейся 
Европы». Властям рано или поздно 
придется развивать здесь страхо-
вую медицину, решать проблему с 
доступом к пенсионным продуктам 
страховщиков. Поэтому перед насе-

лением неизбежно станет проблема 
выбора: к кому именно обратиться 
за страховой защитой. Думаю, что 
произойдет это не завтра, но агент-
ству уже сейчас нужно формиро-
вать базу рыночных исследований, 
накапливать аналитический опыт 
в Украине и быть готовым к тому, 
чтобы помочь потребителям стра-
ховых услуг не ошибиться с выбо-
ром в будущем.

– Сколько сегодня страховщи-
ков находится в рейтинг-листе 
агентства, и каковы были осо-
бенности их оценки?

– На сегодняшний день мы под-
держиваем рейтинг 14 украинских 
страховщиков, больше, чем у нас 
страховых компаний, нет ни у 
одного уполномоченного агентства 
в Украине. Из них один страхов-
щик – это компания по страхова-
нию жизни СК «Юпитер Виенна 
Иншуранс Груп», остальные ком-
пании специализируются на об-
щих видах страхования. В оценке 
мы уделяем большое внимание ка-
честву активов. Как правило, мы 
смотрим на то, как живые деньги 
покрывают обязательства страхов-
щика и насколько верно рассчита-
ны эти обязательства. Акции мы 
принимаем в покрытие только из 
числа тех, которые входят в фондо-
вые индексы ПФТС или Украин-
ской биржи. Также при оценке учи-
тываются возможности акционера 
предоставить внешнюю поддержку.

– Получить рейтинг у ино-
странного агентства довольно 
сложно и дорого, зачем украин-
ским компаниям такие сложно-
сти?

– Не могу согласиться с этим, 
поскольку мы агентство, зареги-
стрированное в Украине. И хотя у 
нас иностранный акционер, здесь 
в Украине мы платим налоги, на-
нимаем сотрудников, разрабаты-
ваем подходы к оценке, поэтому 
наши рейтинги имеют такую же 
стоимостную базу, как и у других 
украинских агентств, а в отдельных 
случаях и ниже. Также не согла-
шусь с тем, что получение рейтин-
говой оценки – это сложно. Мы 
сегодня запустили программный 
комплекс, который позволяет ав-
томатизировать расчеты, получив 
от клиента файлы отчетности перед 
страховым регулятором в формате 
Excel. Довольно много времени за-
нимает работа по сбору данных об 
акционерах страховщиков и о том, 
какие действия проводились ими в 
области корпоративного управле-
ния. Основной массе страховщиков 
рейтинг необходим для оживления 
сбытовых процессов. Согласитесь, 
это замечательно, когда каждый 
квартал мы сообщаем клиентам 
компании о том, в каком состоянии 
она находится. Некоторые крупные 
страхователи, например такие, как 
ГП «Киевпасстранс» или завод им. 
Артема, при проведении тендеров 
на закупку страховых сервисов ста-

ли включать наличие рейтинга как 
обязательное условие по отбору 
страховщиков. Тем самым крупные 
страхователи хотят снизить свои 
потери от возможного кризиса в 
страховом секторе.

– Соглашусь с Вами, в послед-
ние полгода мы также наблюда-
ем всплеск интереса со стороны 
крупных страхователей именно 
к наличию рейтингов у стра-
ховых компаний. Вы считаете, 
этот интерес обоснован?

– Безусловно, если идет закупка 
страховых сервисов на 10–20 млн 
грн. или более, для покупателя это 
очень ответственное мероприятие. 
Есть категории закупок, в которых 
уже заведомо будут страховые слу-
чаи. К примеру, столичные транс-
портные предприятия или компа-
нии, которые специализируются 
на междугородных перевозках, не 
могут позволить себе ждать по 6–12 
месяцев до выплат либо не полу-
чать такие выплаты вовсе. Требуя 
от участников тендера обязательно-
го наличия рейтингов, покупатель 
страховой услуги снижает свои ри-
ски неполучения выплат при насту-
плении страхового случая. Абсолют-
но верно, что рейтинг не гарантирует 
бесперебойной работы страховщика 
и это не индульгенция от дефолта, 
но, как правило, крупные покупа-
тели страховых сервисов проводят 
закупку у нескольких страховщи-
ков, т.е. по портфельному принципу. 
Принимая решение об использова-
нии в тендерах рейтингов, нужно по-
нимать, что наличие у страховщика 
рейтинга, скажем, uaA, совсем не 
означает, что компания не объявит 
о неплатежеспособности. Это озна-
чает, что из 100 компаний с рейтин-
гом uaA только 2–3 могут объявить 
о том, что не в состоянии выполнять 
свои обязательства. Поэтому закуп-
ка сервисов крупными потребителя-
ми, которые приобретают страховую 
защиту у нескольких продавцов, т.е. 
действуют по портфельному прин-
ципу, только и имеет смысл.

– Часть страховщиков выра-
жает недовольство рейтинго-
выми требованиями в тендерах, 
почему это происходит?

– В Украине так сложилось, что 
отношения между страховщиком 
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Калиту Петра 
Яковлевича 

Президента ассоциации качества 
Украины

Мы высоко ценим Ваше 
трудолюбие и компетентность, 
жизненную мудрость и 
деловитость, которые обеспечили 
Вам заслуженный авторитет и 
уважение. Желаем Вам крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии 
                               и оптимизма, 
                              душевного тепла 
                              и семейного уюта, 
                              достатка и 
                              благополучия, 
                              новых плодотворных  
                              свершений и успехов.

Безбах Наталию 
Владимировну 
Генерального директора 

«Страховой компании «ПЕРША»

Желаем Вам успехов в 
осуществлении планов и 
начинаний, чтобы Ваши 
рабочие дни были наполнены 
интересными событиями, 
радостными встречами и 
новыми идеями.  
                              Мира и тепла, 
                              доброго здоровья 
                              и благополучия 
                              Вам и Вашим 
                               близким.

Михайлова Александра 
Михайловича 

Председателя Наблюдательного 
совета «Украинской пожарно-

страховой компании»

Желаем Вам новых интересных 
планов, в полной мере реализации 
всех целей, творческих 
успехов во всех начинаниях, 
надежных партнеров, 
понимания и поддержки коллег, 
профессиональных  
свершений, крепкого  
здоровья, семейного  
тепла и уюта,  
добра и благо- 
получия.
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Бажаємо всім членам НАКСУ 
віри в свої сили, єдності в діях, 
твердості духу, процвітання 
на многії літа.

9 червня 2012 року – 

18 років Національній 
асоціації кредитних 

спілок України!



2

 !"#$%#&'()%*+&,*-.&/01203&455632556789&:&;<=%>&0?50

МТСБУ

Шеф-редактор – Микола СТЕПАНОВ, к.т.н.

Заступник редактора – 
Оксана ПЕТРУК

Редактор розділу «Влада і бізнес» –
Юлія ПОЛОВИНЧАК, к.іст.н.

Редактор розділу «Фондовий ринок» – 
Руслан СУШКО, к.е.н.

Редактор розділу «Дорожня карта» – 
Ярослав ГАЛАТА

Дизайн і верстка – Тетяна ЗАЙЧУК

Літературний редактор – Оксана СОКОЛОВА

Фотослужба – Євген ЦИПЛЬОНКОВ

День виходу – понеділок

Адреса редакції-видавця: 
вул. Новокостянтинівська, 2-А, Київ, 04080
Тел./факс: (044) 238-68-38, 238-68-40
E-maіl: ukrbіzn@ukrbіzn.com, 
 ukrbіznhouse@і.ua
www.ukrbіzn.com

Відділ реалізації: (044) 238-68-40
Служба маркетингу і реклами:  
тел./факс: (044) 238-68-39, 238-68-40
Передплатний індекс «Укрпошти» – 37625

 !"#"$%&%'()%"%*!+",-./,0"(&,)

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
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формації, в якому оприлюднюються документи, підготовлені у процесі здійснення регуляторної 
діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг» фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес Ревю» отримав статус періодичного 
друкованого видання Нацкомфінпослуг. Постановою VІІ Асамблеї Учасників УНК МТП від 
25.03.2011 визнано офіційним виданням Українського комітету Міжнародної торгової палати. 
Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації – Серія КВ №17167-5937 ПР.
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ІНШАКОВ Сергій
Федерація Страхових Посередників 
України

КОЗИНЕЦЬ Петро
Національна асоціація кредитних 
спілок

КОНОВЧЕНКО Олександр
партнер Baker Tіlly Ukraіne

ЛОСІХІН Олег
підкомітет з питань контролю 
та законодавчого забезпечення 
регулювання ринків фінансових 
послуг

МОІСЄЄВ Геннадій
керівник західного представництва 
ВД «Україна Бізнес»

НІКІТІН Андрій
РА «Стандарт-Рейтинг»

ОЛЕНЧИК Андрій
Фонд гарантування вкладів  
фізичних осіб

ПІНЧУК Андрій
підкомітет з питань контролю 
та законодавчого забезпечення 
регулювання ринків фінансових 
послуг 

РЯБЦЕВ Геннадій
Науково-технічний центр  
«ПСИХЕЯ» 

СТЕЦЮК Володимир
Страхова компанія
«Скайд» 

СТРЕЛЬНІКОВ Михайло
Комітет по контролю  
над банківськими установами  
при ВГО «СГОУ «Народна рада» 

ХОМУТИННИК Віталій
Комітет ВР з питань фінансів, 
банківської діяльності, податкової 
та митної політики

ФІЛОНЮК Олександр
Ліга страхових організацій  
України

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ В’ячеслав
Українське товариство фінансових 
аналітиків

ЯКОВЕНКО Ігор
Асоціація «Страховий бізнес»

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ
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Структура Моторного (транспортного) 
страхового бюро України разом з рин-

ком обов'язкового страхування цивіль-
ної відповідальності, пройшовши етапи 
створення та становлення, наразі вимагає 
природного оновлення для подальшого 
розвитку.

Президія МТСБУ вирішила провести в 
даний час аудит діяльності МТСБУ та його 
реорганізацію, яка зробить роботу цієї 
структури більш ефективною і підніме на 
відповідний рівень взаєморозуміння рин-
ку страхування цивільної відповідальнос-
ті та органів державної влади, оскільки 
страховий ринок украй зацікавлений в 
прозорості роботи МТСБУ.

З метою підвищення взаємодії Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро 
України з державними органами, зокрема, 
Нацкомфінпослуг та Комітетом Верховної 
Ради України з питань фінансів, банків-
ської діяльності, податкової та митної 
політики, а також підвищення ефектив-
ності та прозорості діяльності Бюро Пре-
зидія МТСБУ на засіданні, що відбулося 
07.06.2012, прийняла такі рішення:

1. Провести аудит діяльності МТСБУ, у 
тому числі аудит бізнес-процесів та кадрів.

2. Провести реорганізацію Дирекції 
МТСБУ.

3. Схвалити проект змін та доповнень 
до статуту МТСБУ і направити його на по-
годження до Нацкомфінпослуг.

Прийняті рішення дозволять вивести 
роботу МТСБУ на новий якісний рівень 
і організувати на ринку обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності, 
як найбільш соціально значущого стра-
хування, оперативний та прозорий стра-
ховий захист громадян України.

Аудит діяльності Бюро дозволить роз-
робити пропозиції щодо оптимізації ви-
трат і підвищення ефективності кожного 
підрозділу, кожного співробітника МТСБУ.

У рамках реорганізації Дирекції МТСБУ 
були прийняті рішення про кадрові при-

значення та переміщення. Так, на поса-
ду генерального директора МТСБУ був 
призначений Візіров Борис Йосипович; 
на підставі відповідних заяв Загребной 
Вадим Миколайович був переведений 
на посаду заступника генерального ди-
ректора – директора з питань здійснен-
ня обов’язкового страхування в Україні, 
а Романишин Володимир Федорович 
звільнив посаду заступника генераль-
ного директора – директора з питань 
зовнішніх зв’язків, яку він обіймав за 
сумісництвом, залишившись на посаді 
Президента МТСБУ. Ці кадрові переміщен-
ня були затверджені Президією МТСБУ 
з обов'язковою умовою укладення з 
п'ятьма основними посадовими особами 
строкових трудових контрактів строком 
до 31 липня 2012 року. Укладення строко-
вих трудових контрактів викликано необ-
хідністю узгодити зазначені кандидатури 
з Координаційною радою Бюро та затвер-
дити заходи з реорганізації та кадрових 
призначень/переміщень на загальних 
зборах членів МТСБУ, які відбудуться 6 
липня 2012 року. П'ятьма основними по-
садовими особами в МТСБУ є: президент, 
генеральний директор, два заступники 
генерального директора та фінансовий 
директор – головний бухгалтер.

На засіданні Координаційної ради 
МТСБУ, що відбулося 08.06.2012, було по-
годжено рішення Президії МТСБУ щодо 
призначення/переведення керівництва 
Бюро тільки частково, без урахування 
обов'язковості укладення строкових тру-
дових контрактів з відповідними посадо-
вими особами.

Таке рішення Координаційної ради пе-
редбачало погодження лише кадрового 
складу Дирекції Бюро, проте не дозволяло 
провести аудит і реорганізацію МТСБУ, 
що позбавляло Президію можливості ре-
алізації головного завдання – виведення 
роботи МТСБУ на новий якісний рівень та 
підвищення її ефективності.

Тому на своєму засіданні 14 липня 2012 
року Президія визнала таким, що не на-
було чинності, своє рішення з кадрових 
питань від 7 червня 2012 року та скасу-
вала його, як таке, що не було погоджено 
Координаційною радою в повному обсязі.

На цьому ж засіданні Президія МТСБУ 
підтвердила своє рішення щодо призна-
чення генеральним директором МТСБУ 
Візірова Б.Й. і залишила Романишина 
В.Ф. на посаді заступника генерального 
директора з питань зовнішніх зв’язків, 
відкликавши його з посади Президента 
МТСБУ, та Гумінського І.П. на посаді за-
ступника генерального директора з пи-
тань здійснення обов’язкового страху-
вання в Україні.

Таким чином кадровий склад Дирек-
ції МТСБУ не зазнав серйозних змін: ге-
неральним директором призначений 
Візіров Б.Й., на посадах заступників ди-
ректорів залишилися Романишин В.Ф. 
і Гумінський І.П.; посада Президента є 
вакантною; Загребной В.М. був звільне-
ний з посади генерального директора за 
результатами заслуховування його звіту.

Р і ш е н н я м  П р е з и д і ї  М Т С Б У  в і д 
07.06.2012 були також ухвалені концеп-
туальні пропозиції щодо змін до статуту 
МТСБУ, які передбачають збалансування 
інтересів страховиків та органів держав-
ної влади. Зокрема, пропонується роз-
ширити повноваження та зняти неперед-
бачені Законом України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспорт-
них засобів» обмеження діяльності Пре-
зидії МТСБУ, скасування вето Президента 
Бюро на рішення Президії та генераль-
ного директора – на рішення загальних 
зборів повних членів МТСБУ, переглянути 
склад Координаційної ради МТСБУ. При-
сутній на засіданні 07.06.2012 Голова На-
цкомфінпослуг концептуально погодив 
зміни до статуту МТСБУ. Після погодження 
Нацкомфінпослуг цього документа зміни 

до статуту Бюро будуть винесені на роз-
гляд та затвердження загальних зборів 
членів МТСБУ, які скликані Президією 
Бюро на 6 липня 2012 року.

Прийняті Президією МТСБУ рішення 
дозволять налагодити роботу Дирекції 
МТСБУ, істотно підвищать її ефективність 
та прозорість, оптимізують витрати і ви-
ведуть розвиток ринку обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності 
на високий рівень сервісу для застрахо-
ваних громадян України. Ці завдання є 
пріоритетними і для Національної комісії, 
що здійснює регулювання ринку фінансо-
вих послуг, і для Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, банківської ді-
яльності, податкової та митної політики, 
представники яких входять до складу 
Координаційної ради МТСБУ. Саме тому 
Президія МТСБУ впевнена у підтримці 
прийнятих рішень з боку державних ор-
ганів управління.

МТСБУ здійснює свою діяльність від-
крито та прозоро і зацікавлене у неупе-
редженому та професійному її висвітленні 
у ЗМІ.

Інформаційна політика МТСБУ спрямо-
вана на об’єктивне донесення до громад-
ськості відомостей щодо провадження 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності автовласни-
ків, а це можливо лише за тісної співпра-
ці з журналістами, адже звертаючись до 
МТСБУ, журналісти отримують з перших 
вуст професійну відповідь щодо усіх пи-
тань обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності автовласників.

Моторне (транспортне) страхове бюро 
України звертається до журналістів з 
проханням не публікувати неперевіреної 
інформації, що походить із неофіційних 
джерел, пропонує користуватися офіцій-
ною інформацією щодо всіх питань про-
вадження обов’язкового страхування ав-
тоцивільної відповідальності та закликає 
до тісної співпраці.

и страховым регулятором носят 
непубличный характер. О том, что 
у компании проблемы, мы узна-
ем уже из прессы. На моей памя-
ти нет ни одной ситуации, когда 
бы регулятор упреждал факт не-
платежеспособности. В 2008 году 
мы имели несколько неприятных 
сюрпризов с СК «Вексель» и СК 
«Страховые традиции». Сейчас 
мы наблюдаем, как медленно идут 
на дно несколько компаний, но об 
этом знает только ограниченный 
круг специалистов. Рейтинговый 
процесс в большинстве агентств 
имеет публичный характер, это-
му способствуют требования как 
НКЦБФР, так и ряда обществен-
ных организаций. Поэтому, конеч-
но, те компании, которые боятся 
показать баланс, ежеквартально 
сопоставлять объемы ликвидных 
активов с обязательствами, боят-
ся запускать аналитиков, чтобы те 
проверяли адекватность расчета 
резервов, будут возмущаться. Я 

бы даже рекомендовал крупным 
страхователям присмотреться к 
тем компаниям, которые наиболее 
активно выступают против рей-
тингов, и полностью исключить их 
из участия в тендерах.

– Значит, можно говорить о 
том, что на страховом рынке 
рейтингование постепенно ста-
новится обязательным?

– Ни в коем случае. Я бы ска-
зал, что на страховом рынке се-
годня сформированы просто иде-
альные условия для взаимоотно-
шений рейтинговых агентств со 
страховщиками. Более того, мы 
категорически против введения 
обязательного рейтингования. 
Рынок должен нам дать возмож-
ность разделить всех участников 
на «хороших» и «плохих» страхов-
щиков. Сделать это могут только 
рейтинговые агентства, посколь-
ку именно они специализируют-
ся на идентификации рисков на 
основе портфельных принципов. 
А если вдруг законодатели решат 

ввести обязательное рейтингова-
ние страховщиков, то закон будет 
принуждать получать рейтинги 
даже те компании, которые к это-
му процессу не готовы. Это внесет 
дисбаланс на рынке, который нам 
не нужен. Поэтому я бы скорее 
сказал, что на украинском страхо-
вом рынке рейтингование входит в 
моду и это остается здоровой тен-
денцией, которая указывает на то, 
что на рынке есть категория ком-
паний, которые не боятся показать 
своим страхователям, что творится 
в их финансах, в том числе и через 
отчеты о рейтинговых исследова-
ниях.

– Сегодня многие – и про-
фильный комитет парламен-
та, и представители некото-
рых лоббистских организаций 
– говорят о вероятном кризисе в 
страховой индустрии в Украине, 
возможен ли он?

– Думаю, что уже до конца 2012 
года мы недосчитаемся 20–30 
компаний, и из них возможно 2–3 

довольно крупных. Рейтинговые 
агентства сейчас и работают для 
того, чтобы разделить страховщи-
ков на «хороших» и «плохих». Но 
вы должны учитывать, что в стра-
не кризисные явления ощущаются 
с сентября 2008 года, а статистика 
первого квартала 2012 года оста-
ется достаточно тревожной: это 
снижение и экономического роста, 
и прибыльности работы в ключе-
вых отраслях экономики страны,  
и темпов продаж автомобилей. 
Довольно напряженной остается 
ситуация и на валютном рынке, с 
которой, правда, до сегодняшне-
го дня успешно справлялся НБУ. 
Получается, что кризис на стра-
ховом рынке назревал давно. Мы 
будем надеяться, что во второй 
половине 2012 года не будет по-
водов для проявления негативных 
трендов, но к вероятным дефолтам 
нужно быть готовыми. В качестве 
превентивной меры мы бы реко-
мендовали регулятору повысить 
требования к качеству активов 
страховщиков.

Рейтингование на страховом рынке входит в моду
Продовження. Початок на стор.1


