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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.01.2018 - 31.01.2018 

На підставі запрошення Антимонопольного комітету України 

відбулась робоча зустріч з питання впливу на конкуренцію на ринку 

страхових послуг проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про 

затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, 

якості активів та ризиковості операцій страховика». 

Основна дискусія велась щодо нормативу платоспроможності та достатності 

капіталу. Відповідно до проекту Розпорядження, сума прийнятних активів, збільшена на 

розмір відстрочених аквізиційних витрат, на будь-яку дату має бути не меншою за 

нормативний обсяг активів. При цьому, нормативний обсяг активів отримується шляхом 

додавання до  величини довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, що 

розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів 

ІІ – ІV пасиву балансу, більшої з таких величин: 

— нормативного запасу платоспроможності (НПЗ), який розраховується відповідно 

до законодавства, або 

— величини К, що дорівнює: 

30 млн. грн. – для страховика, який здійснює або планує здійснювати види 

страхування інші, ніж страхування життя; 

45 млн. грн. – для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування 

життя. 

Проектом Розпорядження передбачено перехідний період щодо запровадження 

даного нормативу, а саме: 

— до 30 грудня 2018 року включно норматив платоспроможності та достатності 

капіталу визначається як сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не 

меншою величини довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, що 

розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів 

ІІ – ІV пасиву балансу; 

— з 31 грудня 2018 року до 29 червня 2019 року включно застосовуються 30% 

величини К та 30% величини НЗП; 

— з 30 червня 2019 року до 29 червня 2020 року включно  застосовуються 60% 

величини К та 60% величини НЗП; 
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— з 30 червня 2020 року застосовуються в повному обсязі величини К та НЗП. 

Участь у засіданні взяли представники Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та профільних професійних асоціацій. Від 

Ліги страхових організацій України участь у заході взяв віце-президент ЛСОУ Сергій 

Тарасов. 

 

 

 

Шановні учасники ринку фінансових послуг! 

З січня 2018 року в Нацкомфінпослуг впроваджено систему 

електронного документообігу. З метою підвищення ефективності 

інформаційної взаємодії з суб’єктами ринків фінансових послуг на 

офіційному веб-сайті з 26.01.2018 року доступні наступні електронні 

сервіси: 

— подання звернень громадян (для фізичних осіб); 

— запит на доступ до публічної інформації; 

— подання листів (звернень) учасників ринків небанківських фінансових послуг з 

використанням електронного цифрового підпису. 

 

 

 

Відбулось засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули основні положення проекту Постанови Кабінету 

Міністрів України „Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг 

та визначається періодичність здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг”, проаналізували проект методичних рекомендацій щодо вимог 

до аудиторських звітів, що подаються до Нацкомфінпослуг за результатами аудиту річної 

звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік, прийняли рішення щодо участі 

Громадської ради у виконанні Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у 

сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 983-р. 

Учасники також обговорили питання взаємодії Громадської ради з 

Нацкомфінпослуг, виконання рішень попереднього чергового засідання Громадської ради, 

актуальні питання щодо провадження господарської діяльності з надання фінансових 

послуг, формування плану роботи Громадської ради та її комітетів на 2018 рік. 

Участь у засіданні взяли Голова Нацкомфінпослуг Пашко І.В., члени Комісії 

Ястреб Д.А. і Залєтов О.М., а також керівники структурних підрозділів Нацкомфінпослуг. 

Лігу страхових організацій України у Громадській раді при Нацкомфінпослуг 

представляє віце-президент організації Сергій Тарасов. 
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Ліга страхових організацій України провела засідання Комітету 

ЛСОУ з питань медичного страхування. Його учасники обговорили та 

схвалили план роботи Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування 

на 2018 рік, взяли до відома інформацію про Постанову КМУ від 

27 грудня 2017 р. №1075 «Про затвердження Методики розрахунку 

вартості послуги з медичного обслуговування», про проект Закону України № 4981 від 

14.07.2016 р. “Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні” та 

затвердили оновлений склад Комітету ЛСОУ. 

Також в рамках розгляду питань порядку денного учасники засідання  опрацювали 

норми Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» і наголосили, що підписаний Президентом документ надає широкі можливості 

для розвитку добровільного медичного страхування, і потребує нової якості взаємодії між 

всіма учасниками процесів. В ході обговорення учасники засідання зазначили, що 

необхідно виробити правильні юридичні механізми, підвищити якість організації та 

супроводу процесів та ін. 

Учасники засідання Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування розглянули 

оптимальне співвідношення джерел фінансування та їх розподіл в системі фінансування 

охорони здоров’я України, та результати діяльності страхових компаній – членів ЛСОУ з 

ДМС. Проаналізувавши дані 20 страхових компаній-членів ЛСОУ було зазначено, що 

порівнюючи показники за 3 квартал 2017 року до підсумків 3 кварталу 2016 року темпи 

приросту страхових платежів склали 12,3%,  темпи приросту страхових виплат — 25,05%. 

При цьому рівень виплат за даними 9 місяців 2017 р. склав 55,66% проти 49,98% за 

підсумками 9 місяців 2016 р. 

 

 

 

Останнім часом Нацкомфінпослуг фіксує збільшення надходжень 

звернень споживачів фінансових послуг щодо неналежного виконання 

страховиками договорів страхування, оформлених за посередництвом 

банківських установ з використанням електронних засобів та 

факсимільного відтворення підпису страховика. 

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства (у тому числі відповідно до 

частини першої статті 981, частини другої статті 207 Цивільного кодексу України) договір 

страхування повинен укладатися у письмовій або прирівняній до неї формі: 

 або шляхом підписання договору на паперових носіях з проставленням 

власноручних підписів обома сторонами договору (без використання факсиміле, 

електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису); 

 або шляхом підписання договору з використанням факсиміле, електронного 

підпису або іншого аналога власноручного підпису у випадках, встановлених 

законодавством або за умови наявності між сторонами письмового договору, відповідно 

до якого погоджено використання аналогів власноручного підпису при підписання 

договорів між такими сторонами; 
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 або у спосіб, передбачений Законом України «Про електронну комерцію» 

(додатково див. Інформаційне повідомлення стосовно порядку та способів укладення 

договорів про надання фінансових послуг від 01.08.2017). 

 У разі недотримання порядку оформлення (недодержання письмової форми) 

договору страхування такий договір відповідно до частини другої статті 981 Цивільного 

кодексу України є нікчемним. 

Нікчемний договір страхування не породжує взаємних прав та обов’язків для його 

сторін: за таким договором страхувальник не зобов’язаний сплачувати страховий платіж, а 

страховик не зобов’язаний здійснювати страхові виплати та відшкодування. 

З урахуванням викладеного, Нацкомфінпослуг звертає увагу споживачів 

фінансових послуг на важливість дотримання порядку оформлення договорів страхування 

при їх укладанні з використанням факсиміле, електронного підпису або іншого аналога 

власноручного підпису. 

 

 

 

Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та 

Центральній Азії», що здійснюється Міжнародною фінансовою 

корпорацією (IFC, Група Світового банку), провів семінар: «Стратегії 

успішного маркетингу та дистрибуції у страхуванні. Найкращі підходи та 

інструменти у просуванні страхових програм». 

Віце-президент Ліги страхових організацій України Романа Навальківська 

привітала учасників  заходу та побажала плідної роботи. Виступаючи перед учасниками, 

вона зазначила, що неодноразово ми чули ті показники аграрного сектору, якими країна 

може гордитися: частка в ВВП України — 11,6%, а у загальному обсязі експорту — 

42,5%. При таких показниках ринкові можливості аграрного страхування є значними. 

Однак, згідно даних Нацкомфінпослуг, страхування сільськогосподарської продукції 

складає лише 0,03% від усіх добровільних договорів страхування, укладених 

страховиками, та близько 1% від загальних зібраних премій. 

Віце-президент ЛСОУ наголосила, що згідно даних МФК, в Україні в 2017 

андерайтинговому році продовжилася тенденція зростання ринку агрострахування та 

поліпшення його якісних характеристик. Однак, обсяг застрахованих площ майже не 

змінюється з 2014 року. Р.Навальківська зазначала, що до основних факторів, що 

стримують розвиток агрострахування належать — недовіра сільськогосподарських 

виробників до страховиків, низька обізнаність та недостатня фінансова спроможність. 

Тому, з метою розкриття потенціалу даного виду страхування необхідні: впровадження 

ефективної моделі агрострахування не залежно від політичної та економічної ситуації в 

країні; запровадження регулярного фінансування державою програм субсидованого 

агрострахування в Україні шляхом прийняття Закону; залучення всіх можливих форм 

пропагування важливості розвитку агростахування, його популяризації серед 

сільськогосподарських товаровиробників. 

«Лише в рамках тісної співпраці всіх зацікавлених сторін: держави, страховиків, 

фермерів та експертів, розумінні всіма цими сторонами необхідності та переваг 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/13667.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/13667.html
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агрострахування, ми зможемо вплинути на ситуацію, що склалась, та сприяти тому, щоб 

фермери свідомо та добровільно використовували такий інструмент управління своїми 

ризиками як агрострахування, а не лише як вимогу для видачі кредиту чи форвардних 

закупівель, які, як і в попередні роки, займають левову частку обсягу зібраних премій», — 

вважає Р.Навальківська. 

В програмі заходу також розглядалися питання модернізації страхового продукту; 

збільшення цінності продукту для страхування сільськогосподарських культур: зростання, 

орієнтоване на цінність пропозиції; збільшення продажів на місцях; стратегії дистрибуції 

та надання послуг; розвиток партнерства та ін. 

Основна мета семінару – ознайомити представників страхових компаній з 

найкращими маркетинговими стратегіями та стратегіями продажів та дистрибуції 

страхових продуктів. Під час семінару страховим компаніям були презентовані ключові 

інструменти та рішення, що допоможуть утримати потенційних та привабити нових 

клієнтів, використовуючи оновлені страхові продукти. 

Учасники заходу — страхові компанії та профільні асоціації, перестраховики та 

брокери, банки та постачальники товарно-матеріальних ресурсів для агросектору. 

 

 

 

Відбулось засідання Правового комітету МТСБУ. В рамках 

порядку денного учасники розглянули питання про внесення змін до 

Плану роботи  Правового комітету на 2018 рік та про внесення змін до 

Положення про членство в МТСБУ. 

Також було обговорено питання про внесення змін до Регламенту 

засідань Президії МТСБУ. 

Лігу страхових організацій на заході представила віце-президент організації Романа 

Навальківська. 

 

 

 

Ліга страхових організацій України провела засідання Комітету 

ЛСОУ з питань страхування в сфері туризму. Учасники засідання 

обговорили проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про туризм», оприлюднений Мінекономіки для обговорення, і 

пропозиції до нього. Зокрема, норми статей 9.1 «Відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням медичної допомоги під час перебування за кордоном», ст. 15 

«Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та тур агента», ст.16 

«Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок», ст.19.1 «Інформування 

споживачів про умови надання туристичних послуг» та ст.20 «Договір на туристичне 

обслуговування». Учасники засідання зазначили, що розмір страхового покриття за 

договорами страхування медичних витрат туристів має становити не менш як 30 тис. євро, 

а за договорами страхування від нещасного випадку – не менш як 3 тис. євро. 



ЗВІТ  ЛСОУ 
1 січня – 31 січня  

  
 

6  

 

СІЧЕНЬ 

22 

 

Серед питань порядку денного — затвердження плану роботи Комітету ЛСОУ з 

питань страхування в сфері туризму на 2018 рік, питання про приведення програм 

страхування у відповідність до Візового кодексу та умов безвізового режиму та ін. 

Було розглянуто результати діяльності страхових компаній – членів ЛСОУ з 

туристичного страхування. Проаналізувавши дані 24 страхових компаній-членів ЛСОУ 

було зазначено, що порівнюючи показники за 3 квартал 2017 року та показники за 3 

квартал 2016 року темпи приросту страхових платежів склали 22,03%,  темпи приросту 

страхових виплат — 26,15%, та на 17% зросли темпи приросту кількості застрахованих 

осіб. 

Також учасники засідання затвердили оновлений склад Комітету з питань 

страхування у сфері туризму. До нього увійшли представники страхових компаній «Альфа 

Страхування», «Арсенал Страхування», «АСКА», «Військово-страхова компанія», 

«Євроінс Україна», «Індіго», «ПЗУ Україна», «Провідна», «ПРОСТО-Страхування», 

«Теком», «Укрфінстрах» та «Уніка». 

 

 

 

На виконання пунктів 6 та 7  Порядку організації та координації 

роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації  спеціалістів з питань 

фінансового моніторингу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.08.2015 року №610 , з метою роз’яснення положень Закону 

України „Про внесення змін до Закону України Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження  зброї масового знищення ”, 

інших нормативних актів, які регулюють проведення первинного фінансового 

моніторингу, та  згідно Договору  про співробітництво  між Державною 

службою  фінансового моніторингу та Інститутом післядипломної освіти та  бізнесу щодо 

навчання та підвищення  кваліфікації з питань фінансового моніторингу від 01.12.2016р. 

№6/2016 Інститут післядипломної освіти та бізнесу спільно з відповідальними 

працівниками Держфінмоніторингу та Нацкомфінпослуг проводять навчання з 

підвищення кваліфікації для фахівців фінансових установ, відповідальних за проведення 

первинного фінансового моніторингу. Заняття будуть проводитись у відповідності до 

нової навчальної програми. Тема занять: „Практика впровадження Закону України „Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

або фінансування тероризму  та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”, 

інших нормативних актів, які регулюють проведення первинного фінансового 

моніторингу ”. 

Для участі в заняттях запрошуються працівники та керівники підрозділів 

фінансових установ, відповідальні за проведення первинного фінансового моніторингу, їх 

заступники. За результатами навчання та іспитів слухачі отримають посвідчення про 

проходження навчання та Свідоцтво про підвищення кваліфікації (ліцензія Міністерства 

освіти і науки України АЕ 270590). 
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Вартість навчання та екзаменів разом складає для одного слухача 2750,00 грн. (без 

ПДВ) та включає: оренду лекційної зали, повну підбірку інформаційних матеріалів та 

нормативних документів та інші витрати, пов’язані з проведенням навчання та іспитів. 

З метою комплектації учбової групи просимо повідомити про свою участь у 

навчанні за тел. (044) 516-82-03, (044)516-41-24, 050-411-88-45, 050-384-57-00.  

Реєстрація учасників занять відбудеться  29.01.2018 р. з 10-00 до 11-00 за адресою: 

Київ, вул.М.Раскової-11-Б, ауд.217. При собі мати копії платіжних доручень, особистий 

паспорт. 

Для іногородніх на період навчання, за письмовим замовленням, резервуються 

місця в готелі. 

 

 

 

Ліга страхових організацій України щиро вітає Вас з Днем 

Соборності та Свободи України! 

Це державне свято, яке увійшло в новітню історію нашої 

суверенної демократичної держави, несе ідею єдності, спільності 

історичної спадщини. Адже справді вільним і нездоланним може бути 

лише єдиний народ. 

Нехай буде мир, спокій та злагода у наших родинах і в нашій Великій Батьківщині 

— Україні! 

 

Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк 

 

 

 

Відбулось чергове засідання Президії МТСБУ. В рамках порядку 

денного учасники розглянули питання про затвердження звіту по 

централізованим страховим резервним фондам та цільовим фондам 

МТСБУ за 4 квартал 2017 року, про затвердження проектних 

витрат  Бюро «Зелена картка», заслухали Звіт про виконання Плану 

роботи Дирекції МТСБУ за 4 квартал 2017 року та бюджет проектних витрат. 

Лігу страхових організацій на заході представив Президент організації Олександр 

Філонюк. 

 

 

 

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України Степан Кубів надав доручення опрацювати в 

установленому порядку та проінформувати Кабінет Міністрів України 

щодо звернення Ліги страхових організацій України від 20.12.2017 р. з 

питання недопущення дискримінаційних умов при здійсненні закупівель 
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послуг з обов’язкового авіаційного страхування. 

Серед виконавців доручення — Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерство інфраструктури України, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Антимонопольний комітет 

України, Фонд державного майна України, Державна авіаційна служба України, Державна 

регуляторна служба України. 

Нагадаємо, у грудні 2017 року Ліга страхових організацій України звернулась з 

листом до Кабінету Міністрів України з пропозицією провести спільне засідання, і 

зазначила, що застосування державними організаціями, в тому числі, стратегічними 

державними авіаційними підприємствами України, завищених тендерних вимог, 

суб’єктивних та дискримінаційних критеріїв призводить до розтрати бюджетних коштів, 

погіршення інвестиційної привабливості країни, підриву рівня захищеності авіаційної 

галузі України та ставить під загрозу безпеку польотів. 

 

 

 

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» Державний заклад післядипломної освіти «Академія 

фінансового моніторингу», як заклад, що належить до сфери управління 

Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації  з фінансового моніторингу 

відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового 

моніторингу ломбардів. 

Пройти навчання та скласти іспит на відповідність знань з питань фінансового 

моніторингу можна в Академії 

в м. Києві (вул. Білоруська, 24),             

а також на базі регіональних відділів Академії (м. Львів, вул. Підвальна, 3; 

м. Харків, пл. Свободи, 5). 

Найближчі терміни підвищення кваліфікації: 

 з 22 по 25 січня (м. Київ); 

 з 23 по 26 січня (м. Харків); 

 з 06 по 09 лютого (м. Львів); 

 з 20 по 23 лютого (м. Київ). 

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами: 

у м. Києві (044) 594-16-22, 594-16-24; 

у  м. Львові (0322) 35-48-83; 

у м. Харкові (057) 705-20-16. 

Зареєструватися на підвищення кваліфікації необхідно на офіційному сайті 

Академії  http://finmonitoring.in.ua/ 

 

 

 

http://finmonitoring.in.ua/
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Набув чинності план заходів з реалізації Концепції державної 

політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. 

Документом передбачено розроблення законодавчих актів, проведення 

заходів за участю представників центральних органів виконавчої влади, 

громадських організацій, бізнес-асоціацій щодо обговорення проблемних 

питань у зазначеній сфері та шляхів їх вирішення; розроблення навчальних програм з 

метою підвищення споживчої освіти громадян. 

Таким чином буде забезпечено правовий рівень захисту прав споживачів 

відповідно до європейських вимог, підвищено рівень правової обізнаності та 

поінформованості населення щодо своїх законних прав та механізмів їх захисту. 

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 р. №983-р зокрема 

передбачено забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів Законів 

України: 

— Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстраційний номер 2456-д); 

— Про страхування (реєстраційний номер 1797-1); 

— Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (реєстраційний номер 3670); 

— Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя 

(реєстраційний номер 0958). 

Метою Концепції є створення та впровадження ефективної системи захисту прав 

споживачів в Україні на засадах ЄС з урахуванням кращих практик країн ЄС. 

До основних завдань цієї Концепції відносяться: 

адаптація у повному обсязі національного законодавства з питань захисту прав 

споживачів до законодавства ЄС відповідно до зобов’язань України, передбачених 

Угодою про асоціацію; 

створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання 

споживчих спорів; 

забезпечення поширення дії Закону України “Про захист прав споживачів” на всі 

види товарів, послуг і робіт для споживачів; 

усунення можливостей для несправедливих торгівельних практик, які 

перешкоджають функціонуванню внутрішнього ринку, та внесення до споживчих 

контрактів умов щодо обмеження прав споживачів; 

забезпечення спрощеної процедури судового розгляду споживчих спорів, зміни 

судових підходів під час розгляду споживчих позовів у частині надання доказів, 

відшкодування моральної шкоди, розгляду справ щодо невизначеного кола осіб з метою 

створення справедливого, доступного, оперативного судового порядку врегулювання 

споживчих спорів; 

забезпечення захисту прав споживачів у сфері електронної комерції, що 

здійснюється суб’єктами господарювання за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних мереж, у тому числі Інтернету; 

забезпечення державної підтримки громадських об’єднань споживачів, їх активної 

участі у процесах прийняття державних рішень, важливих для споживачів, створення 
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чітких і прозорих механізмів публічного обговорення підготовки та прийняття таких 

рішень. 

 

 

 

Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг.  

28 грудня 2017  року Нацкомфінпослуг схвалила внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України «Положення про порядок і умови 

обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої 

пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин», знизивши 

максимальний тариф з 2% від страхової суми за кожного застрахованого до 0,2%. 

Відповідне Розпорядження див. на сайті регулятора. 


