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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 1.03.2018 - 31.03.2018 

Українська економіка постала перед цілою низкою проблем, що не 

вирішуються в системному та послідовному режимі. Про це говорили 

учасники спільного розширеного засідання Антикризової ради 

громадських організацій України та Правління УСПП, яке відбулось у 

п’ятницю, 30 березня 2018 року. 

Представники бізнесу, наукових інституцій та експерти звернулися до уряду і 

парламенту з вимогою  пришвидшити прийняття важливих рішень: доопрацювати 

Стратегію розвитку індустрії, відкрити механізми доступу бізнесу до фінансових ресурсів, 

покінчити з тиском правоохоронних органів на підприємництво. 

На думку учасників засідання, процеси деіндустріалізації і пов’язане з 

цим  перетворення країни на агросировинну державу не можуть забезпечити робочі місця 

і стале зростання ВВП. Громадські об’єднання бізнесу критично ставляться до появи 

нових ініціатив і структур, якщо вони дублюватимуть функції інших  правоохоронних 

структур по відношенню до підприємництва, зокрема, діятимуть силовими методами. 

Також за результатами роботи засідання в УСПП ініціюють проведення засідання 

Національного комітету з промислового розвитку за участю Прем’єр-міністра з метою 

повторного доручення щодо виконання вже прийнятих рішень та планування  діяльності 

органу на 2018 рік. Наголошено на  потребі створення Міністерства промислового 

розвитку, що координувало б заходи в цій сфері. 

Участь у спільному розширеному засіданні Антикризової ради громадських 

організацій України та Правління УСПП взяли промисловці і підприємці, народні 

депутати, керівники органів державної влади, очільники найбільших промислових 

асоціацій. Лігу страхових організацій України на заході представила директор 

департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/ 

 

 

В Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшла Конференція «Шлях до 

економічного прогресу України». Організатор заходу — ГО «Фундація 

інноваційного лідерства». 

Розпочала роботу Конференції дискусійна панель «Минуле, 

теперішнє та майбутнє», в ході якої було розглянуто проблеми 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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трансформації економіки України та переосмислення розвитку економіки: зрушення з 

стагнаційного стану та надання нових стимулів, сучасні підходи до економіки задля 

економічного прориву, нова модель економічного розвитку. 

 «На сьогодні відсутня цілісна стратегія економічного розвитку України. Тому 

зміни, що пропонуються і носять фрагментарний та секторальний характер, не завжди 

дають бажаний результат. На першому етапі необхідно сформувати у суспільстві чітке 

бачення розвитку країни, оцінити рушійні та стримуючі сили, здійснити аналіз 

невикористаних можливостей та загроз», -вважає Сергій Тарасов. 

Продовжила роботу Конференції дискусійна панель «Глобальні економічні 

потрясіння». Її учасники розглянули світові тренди та Україну в глобальній торгівлі, 

глобальну проблему міграції; обговорили розуміння характеру сучасних викликів, 

пов’язаних із виробничими процесами та технікою зовнішньої торгівлі; питання падіння 

цін на сировину та ріст протекціонізму; та тему мегаміста, як магніту для глобальної 

економіки та світових талантів. 

Під час дискусійної панелі «Індустріальна революція 4.0» було розглянуто такі 

теми, як феномен бізнес моделей побудований за принципом «Agile»; промисловість, що 

працює на таких передових технологіях, як штучний інтелект та блок-чейнд; логістичні 

постачання Supply Chain; роботизація — прогрес чи новий виклик для людства. Також 

учасники обговорили чи зможе Україна стати Хабом 4-промислової революції. 

У рамках Конференції також було продемонстровано можливості наукової 

методики Simmulation Wrld—Reality для моделювання розвитку країни. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент організації 

Сергій Тарасов. 

 

 

В Нацкомфінпослуг відбулось чергове засідання Комітету захисту 

прав споживачів фінансових послуг Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг. 

Учасники засідання погодили проект пропозицій Громадської ради 

до Нацкомфінпослуг стосовно механізму захисту фінансовою установою 

прав споживачів та порядку врегулювання спірних питань, що виникають у процесі 

надання фінансової послуги, а також прийняли рішення про створення експертної групи 

для розробки пропозицій щодо законопроекту №8055 «Про установу фінансового 

омбудсмена». 

«Створення дієвої і ефективної системи захисту прав споживачів фінансових 

послуг та чіткого порядку врегулювання спірних питань забезпечить сторони (надавачів і 

споживачів) симетричною інформацією, що наблизить їх до легшого порозуміння, 

зменшить кількість скарг, підвищить якість послуг та довіру», — вважає Сергій Тарасов. 

Було розглянуто питання про  виконання рішень попереднього чергового засідання 

від 21.02.2018 р. та про виконання Плану роботи Комітету на 2018 рік. 

Участь у засіданні Комітету взяв член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов. Лігу 

страхових організацій України у Комітеті представляє віце-президент організації Сергій 

Тарасов. 
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В приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок п’яте 

засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу 

ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Відкрив засідання Робочої групи директор Департаменту координації системи 

фінансового моніторингу Олександр Глущенко. 

Серед питань порядку денного розглядались проблеми щодо ідентифікації та 

верифікації при онлайн-кредитуванні, обговорено питання чи можуть суб’єкти 

первинного фінансового моніторингу розглядати як безготівкові платежі, здійсненні їх 

клієнтами готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків 

або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку 

отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для 

подальшого її переказу на рахунки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Учасники засідання висловили свої позиції з питання чи відносяться ліквідатори та 

керівники ліквідаційних комісій державних підприємств до категорії національних 

публічних діячів; чи планується надання лізинговим компаніям право доручати 

проведення ідентифікації та верифікації третім особам, які діють від імені лізингодавців, 

як нещодавно зробив Національний банк України, надавши право банкам доручати 

здійснення таких дій кредитним посередникам; чи є достатньою для ідентифікації 

кінцевих бенефіціарів клієнтів – юридичних осіб їх наявність в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; у разі, 

якщо інформація відрізняється, яку вважати вірною – з ЄДР чи подану клієнтом. Також на 

засіданні обговорювались інші актуальні питання, що виникають у суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, 

Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства юстиції України, Міністерства інфраструктури України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, 

а також професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Лігу 

страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ, заступник 

Голови Громадської Ради при Держфінмоніторингу, Романа Навальківська. 

 

 

Торгово-промислова палата України спільно з громадськими 

радами при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та при 

Державній регуляторній службі провела круглий стіл на тему: «Ефективні 

інструменти для розвитку малого та середнього бізнесу». 

Модератором заходу виступив Михайло Непран, перший віце-
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президент, генеральний секретар ТПП України. 

Відкрила роботу Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України, 

яка зазначила, що є нагальна проблема – бізнес не читає законодавство, і закликала всі 

бізнес-асоціації проводити активну просвітницьку роботу серед своїх членів. 

Програма  круглого столу включала у себе дві презентації: «Вексельні розрахунки 

як ефективний  інструмент доступу бізнесу до дешевих фінансів» – спікер: Тетяна 

Рудненко, голова ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку» (ABMD) та «Нові 

регуляторні інструменти для захисту інтересів малого бізнесу та посилення впливу бізнес-

асоціацій  на прийняття регуляторних рішень» – спікер: Юрій Юрченко, експерт з 

регуляторної політики Центру комерційного права. 

Учасники заходу зазначили, що розвиток конкурентоспроможного й інноваційного 

сектора малих і середніх підприємств (МСП) із високою доданою вартістю має величезне 

значення для успішного економічного зростання і процвітання України. Проте, внесок 

МСП у ВВП України значно менший, ніж у країнах із розвиненою економікою, де цей 

показник перевищує 70%. Це пояснюється, зокрема, обмеженим доступом до фінансових 

ресурсів, надмірним регулюванням і суперечностями у нормах і вимогах щодо ведення 

бізнесу. 

Мета проведення  круглого  столу — донести до бізнес-спільноти 

можливості  використання нових  ефективних інструментів для розвитку МСП, зокрема, 

цивілізованих вексельних  розрахунків і регуляторних інструментів для захисту інтересів 

малого бізнесу; об’єднати зусилля бізнес-спільноти і громадськості для захисту інтересів 

МСП. 

За результатами обговорення на засіданні круглого столу були  підготовлені 

пропозиції для уряду щодо вирішення проблем, які  заважають  ефективному розвитку 

МСП в Україні. 

Участь у заході взяли члени громадських рад при ДРС, МЕРТ, Мінфіні, 

представники громадських об’єднань підприємців, галузевих асоціацій, організацій 

роботодавців, ЦОВВ, регуляторів (НБУ,  НКЦПФР),  некомерційних організацій, 

донорських проектів із підтримки розвитку МСП,  експертної спільноти та науковців, 

засобів масової інформації. Лігу страхових організацій України на заході представила 

директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

 

 

Протягом 2014-2016 років відбулось зниження темпів росту ринку 

ДМС у перерахунку до курсу євро. Валові страхові премії знизились з 

103,4 млн євро до 83,3 млн євро. Відповідно знизились і страхові виплати 

з 70,5 млн євро до 47,4 млн євро. 

Такі дані оприлюднила Тетяна Бутківська, Голова Комітету ЛСОУ 

з питань медичного страхування, виступаючи 22 березня 2018 року на розширеному 

засіданні Президії ЛСОУ в рамках питання про хід реалізації медичної реформи в Україні 

(Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 

від 19.10.2017 р. №2168-VIII). 
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«Коливання показників ринку ДМС відносно страхових платежів і відповідних їм 

страхових виплат відбувалось внаслідок різкого збільшення курсу євро, що вплинуло на 

динаміку показників страхових премій та страхових виплат по ДМС. При цьому 

відповідно рівень валових виплат по ДМС в цілому на страховому ринку України 

поступово знижувався та коливався від 68,2% у 2014 році до 56,9% за підсумками 2016 

року», — наголосила Тетяна Бутківська. 

Також експерт зазначила, що спираючись на реальні статистичні дані та 

використовуючи перспективи проведення медичної реформи в Україні, ринок 

добровільного медичного страхування може мати зовсім інший вигляд. 

 

 

Запрошений на засідання Президії ЛСОУ Ігор Гаєвський, перший 

заступник Голови Держфінмоніторингу України, ознайомив учасників з 

результатами Звіту із взаємної оцінки з відповідними рекомендаціями  для 

України оприлюдненого за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом 

MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Ігор Гаєвський наголосив, що в цілому, Звітом 

підтверджено, що Україна є надійною юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням 

коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового 

знищення, яка не потребує спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету 

Ради Європи MONEYVAL та FATF. Вказаний результат засвідчує безумовний прогрес у 

розбудові національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу 

ефективність дій її усіх учасників. За моніторинговим режимом Україна знаходиться на 

рівні таких країн членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція та 

Швейцарія. 

«Державна служба фінансового моніторингу України, з урахуванням результатів 5-

раунду оцінки, активно продовжуватиме вживати дієві та ефективні заходи в контексті 

подальшого розвитку внутрішньої співпраці та співробітництва з Комітетом MONEYVAL 

і міжнародною спільнотою з метою мінімізації негативного прояву глобальних і 

національних ризиків та з урахуванням необхідності неперервного і безперебійного 

функціонування  механізму запобігання та протидії загрозам відмивання коштів, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», — 

зазначив перший заступник Голови Держфінмоніторингу Ігор Гаєвський. 

Запрошений на засідання Президії ЛСОУ Член Нацкомфінпослуг Олександр 

Залєтов розкрив питання про доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг 

«Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу 

та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика», оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг 15 лютого 2018 року, та озвучив 

деякі норми, передбачені Законом України від 21.12.2017 р. №2258–VIII «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Згідно з порядком денним також були розглянуті питання про діяльність Ліги 

страхових організацій України за звітний період, питання Про хід реалізації медичної 
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реформи в Україні (Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 р. №2168-VIII); про розробку проекту типової 

форми договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності перед третіми особами, передбаченої Законом України від 21.12.2017 р. 

№2258–VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та ін. 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк проінформував присутніх про діяльність 

Ліги страхових організацій України за звітний період та про роботу Комітетів ЛСОУ, 

зазначивши активізацію роботи  щодо дослідження та прогнозування ринку страхових 

послуг в рамках проекту «Відкрите страхування». Олександр Філонюк нагадав учасникам 

засідання, що 20 березня 2018 року у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і 

банківської діяльності відбулось засідання, в рамках якого було розглянуто Проект Закону 

про установу фінансового омбудсмена (реєстр. № 8055). За результатами розгляду 

законопроекту документ підтримано у цілому, і Ліга страхових організацій України 

продовжить роботу над документом в рамках профільної робочої групи. 

Також, Члени  Президії Ліги страхових організацій України прийняли до складу 

Ліги Компанію з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент»  і затвердили Порядок 

денний наступного засідання Президії Ліги. 

 

 

Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент» 

увійшла до складу Ліги страхових організацій України. Таке рішення 

одноголосно підтримали члени Президії ЛСОУ на своєму розширеному 

засіданні 22 березня 2018 року. 

«Сьогодні компанія здатна реалізовувати інвестиційні проекти 

високої складності, а також – запропонувати інструменти, які не лише допоможуть 

зберегти інвестиції, але й стабільно отримувати прибутки. У тому числі – в рамках 

управління активами страхових компаній», – зазначив Андрій Леонідович Скуратовський, 

засновник КУА «Олімп Ессет Інвестмент». 

За словами Андрія Скуратовського, багаторічний досвід роботи «Олімп Ессет 

Інвестмент» на фінансовому та фондовому ринках України, сотні реалізованих проектів та 

згуртована команда досвідчених фахівців – стали надійним фундаментом для надання 

якісних послуг, максимального сервісу клієнтам, а також – досягнення найкращих 

результатів. 

Планується, що свою роботу у ЛСОУ компанія розпочне у складі  Фінансово-

інвестиційного комітету  Ліги. 

Компанія має ліцензію на управління активами №1169 від 26 грудня 2012 року, 

видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Серед основних 

напрямків роботи «Олімп Ессет Інвестмент» – управління активами  (управління 

корпоративними правами та акціями; управління активами страхових компаній; 

управління нерухомістю та основними засобами; управління вільними грошовими 

коштами) та проектне фінансування (консалтинг та аудит проектів; розробка 

інвестиційної стратегії; пошук та залучення інвесторів; венчурне фінансування). 
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Ліга страхових організацій України опрацює пропозиції страхових 

компаній – членів ЛСОУ щодо типової форми договору страхування 

цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності 

перед третіми особами. Таке рішення одноголосно підтримали члени 

Президії ЛСОУ на своєму розширеному засіданні 22 березня 2018 року. 

Узагальнені пропозиції ЛСОУ будуть направлені до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Питання розробки проекту типової форми договору страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, передбачено 

Законом України від 21.12.2017 р. №2258–VIII «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». 1 січня 2018 року Закон набрав чинності, і  вводиться у дію з 1 

жовтня 2018 року. 

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження 

аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її 

провадженні. 

Абзацом першим частини другої статті 43 Закону передбачено, що суб’єкт 

аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, 

зобов’язаний мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності 

суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової 

форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

Законом встановлюється новий порядок атестації аудиторів, для забезпечення 

гарантій високого рівня їх знань. Також, згідно з документом, створюється Орган 

суспільного нагляду, який насамперед буде здійснювати контроль за якістю аудиторських 

послуг, що надаються підприємствам, які становлять суспільний інтерес. 

Крім того, будуть підвищені вимоги до аудиторів, що надаватимуть послуги 

підприємствам, які становлять суспільний інтерес, з метою позабюджетного фінансування 

діяльності із забезпечення якості аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм 

фінансування діяльності Органу суспільного нагляду та Аудиторської палати України, 

який передбачає сплату фіксованого внеску та змінної складової за договорами 

обов’язкового аудиту. 

 

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення 

зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не 

поширюється дія Закону України „Про тимчасові особливості здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” 

розроблено відповідно до пункту 13 Положення про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого 

Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070. 

Метою прийняття регуляторного акта є відновлення повноважень 

Нацкомфінпослуг щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю). 
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Для досягнення зазначеної мети проектом постанови передбачено включення 

Нацкомфінпослуг до перелікуорганів державного нагляду (контролю), на які не 

поширюється дія Закону України „Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. 

Посилання на документи — https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-

aktiv/24580.html 

 

 

В приміщенні Конгрес-холу ДФС України відбулось чергове 

засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України. 

В рамках порядку денного учасники заслухали  Публічний звіт в.о. 

Голови ДФС Продана М.В. щодо діяльності ДФС у 2017 році, розглянули 

стратегічні напрями діяльності ДФС у 2018 році, питання запровадження 

законодавчих змін у податковій та митній сферах, актуальні питання протидії корупції в 

органах ДФС та питання удосконалення роботи електронної системи автоматизованого 

моніторингу відповідності податкових накладних /розрахунків коригування критеріям 

оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових 

накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та ін. 

«На сьогодні в Україні платники податків не мають проблем з відшкодуванням 

податку на додану вартість. Цей процес є автоматизованим, відкритим та прозорим», — 

зазначив під час презентації в.о. Голови ДФС Мирослав Продан. «Я вивчав досвід 

багатьох країн, їх фінансові системи, процеси, які відбуваються в податкових органах. 

Можу сказати, що більш прозорішого формату відшкодування ПДВ, який сьогодні існує в 

Україні, я не зустрічав в жодній з країн, у тому числі європейській. Процес відшкодування 

стабілізувався, що дає змогу нашим платникам, оперативно отримуючи відшкодований 

податок, своєчасно поповнювати свої обігові кошти», – підкреслив Мирослав Продан. Він 

також відзначив, що протягом останнього часу під час зустрічі з бізнесом, громадськими 

організаціями, різноманітними бізнес-асоціаціями не було жодних нарікань на роботу 

системи з відшкодування ПДВ. Загалом у 2017 році платникам було повернуто 120,1 

млрд. грн. ПДВ. 

Серед інших важливих напрямів роботи фахівців ДФС у минулому році Мирослав 

Продан відзначив розвиток сервісів для платників податків, зокрема, удосконалення 

роботи Електронного кабінету платника. За його словами, ДФС було оновлене серверне 

обладнання для забезпечення можливості впровадження нових функцій Електронного 

кабінету, в якому кожні два місяці додавалися нові сервіси. 

Загалом у минулому році ДФС надано понад 5 млн. адміністративних послуг. За 

2017 рік прийнято та оброблено понад 320 млн. електронних документів. В середньому за 

добу приймається та обробляється більше 1 млн. документів в електронному вигляді. 

Лігу страхових організацій України на засіданні представила фінансовий директор 

ЛСОУ Тетяна Бордюк. 

 

 

 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/24580.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/24580.html
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Лізингова компанія «ЕСКА Капітал» провела дискусію: «Як і де 

зберігати накопичені кошти? Облігації як сучасні інструменти для 

залучення інвестицій в український бізнес». Віце-президент ЛСОУ Сергій 

Тарасов виступив спікером заходу. 

«Кошти, залучені за допомогою облігацій внутрішньої державної 

позики, не спрямовуються до реального сектору економіки. Вкрай потрібні інструменти, 

що дозволять розвиватись підприємствам і збільшувати додану вартість. Реальний сектор 

економіки, ринок фінансових послуг і фондовий ринок є взаємозалежними. Тому для 

забезпечення економічного розвитку необхідний комплексний підхід. Важливо на 

законодавчому і регуляторному рівнях приділяти увагу не лише відносинам емітент-

інвестор, а й відносинам власності в цілому та підвищенню рівня корпоративного 

управління. Також формування надійного ринку корпоративних облігацій є надзвичайно 

актуальним на порозі запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. Без створення альтернатив ОВДП і банківським 

депозитам для розміщення пенсійних активів така система може виявитись нестійкою у 

довготривалій перспективі», — зазначив під час виступу Сергій Тарасов. 

За прогнозами експертів, ринок корпоративних облігацій стане рушійною силою 

для розвитку фондового ринку та може укріпити економіку країни в цілому. Як відмітили 

фінансові експерти: представник регулятору фондового ринку, влади та інші експерти під 

час ініційованою представниками ЕСКА Капітал зустрічі з медіа 20 березня у столичному 

просторі iHUB, — потенціал ринку становить 200 млрд гривень. Наразі за офіційними 

даними НБУ у населення накопичено більш ніж 304 млрд гривень, які не працюють, 

просто знаходяться вдома. Це майже 41% бюджету України. Якщо їх буде залучено до 

українського бізнесу, країна зможе підвищити свої економічні показники та укріпити 

економіку. 

В результаті дискусії, експерти дійшли висновку, що корпоративні облігації стали 

більш доступними, мають достатній рівень надійності, та можуть стати вирішенням 

питання із залученням грошей у середній бізнес. 

«Сьогодні надзвичайно важливо розкривати інформацію про позитивний досвід 

використовування фінансових інструментів для залучення інвестицій. Без цього буде 

складно сформувати необхідний рівень довіри між учасниками відносин та забезпечити 

сталий розвиток», — вважає Сергій Тарасов. 

У зустрічі прийняли участь ключові експерти фінансового та фондового ринку: 

Руслан Демчак, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової 

політики і банківської діяльності, Максим Лібанов, член Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку України, Тарас Козак, Засновник та Президент інвестиційної 

Групи УНIВЕР, Іван Компан, економіст, директор Deloitte Academy Ukraine, викладач 

Единбурзької бізнес-школи, Олександр Буковинський, директор “ЕСКА Капітал”, 

представники Національного депозитарію України та інші лідери фінансового ринку. 
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Страхові компанії – учасники Проекту «Відкрите страхування», які 

здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, у 2017 році 

збільшили валові надходження страхових платежів на 22,4 % у порівнянні 

з 2016 роком — до 9,0 млрд. грн. 

Валові страхові виплати за підсумками 2017 року збільшились на 

30,0 % — до 3,0 млрд. грн. Загальний обсяг страхових резервів станом на 31 грудня 2017 

року збільшився на 26,2 % у порівнянні з аналогічною датою 2016 року і склав 4,4 млрд. 

грн. Активи страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» за 

результатами 2017 року склали 10,0 млрд. грн. (збільшились на 15,9 %), а сукупний 

власний капітал учасників склав 4,0 млрд. грн. (зменшився на 1,5 %). 

За договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) валові надходження 

страхових платежів учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками 2017 року 

збільшились на 23,5 % у порівнянні з 2016 роком – до 1,9 млрд. грн., валові страхові 

виплати – на 37,6 % (до 0,9 млрд. грн.). Рівень страхових виплат склав 50,2 % (зріс на 5,1 

в.п.). 

За договорами добровільного медичного страхування валові надходження 

страхових платежів за підсумками 2017 року збільшились на 30,7 % у порівнянні з 2016 

роком – до 1,5 млрд. грн., валові страхові виплати – на 26,6 % (до 0,9 млрд. грн.). Рівень 

страхових виплат склав 58,6 % (зменшився на 1,9 в.п.). 

За договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) валові надходження страхових платежів за 

підсумками 2017 року збільшились на 13,3 % у порівнянні з 2016 роком – до 1,0 млрд. 

грн., валові страхові виплати – на 36,8 % (до 0,6 млрд. грн.). Рівень страхових виплат 

склав 56,9 % (зріс на 9,8 в.п.). 

Участь у порівняльному аналізі показників діяльності в рамках проекту «Відкрите 

страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж 

страхування життя, за підсумками 2017 року взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА 

СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, АСКА, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, 

ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ, ГЛОБУС, ІНДІГО, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-

ПЛЮС, НАФТАГАЗСТРАХ, ОРАНТА-СІЧ, ПЕРША, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, 

ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, СКАРБНИЦЯ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, 

Ю.Ес.Ай. 

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій 

України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність 

учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання 

політики прозорої діяльності і доступності інформації. 

 

 

Аналітичний департамент групи  ICU провів презентацію 

аналітичного звіту по макроекономіці, банкам, ринку внутрішнього боргу. 

Спікери ICU дали оцінку поточної макроекономічної ситуації та 

перспектив на 2018 рік; озвучили аналіз ринку ОВДП після підвищення 

облікової ставки та очікування на найближчі місяці, а також презентували 
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огляд банківського сектору: прогноз ставок, ліквідності та динаміки кредитування. 

За прогнозами аналітиків ICU, зростання ВВП у 2018 році складе 3 %, найбільш 

імовірний діапазон інфляції – 12-14%, курс гривні до долара США на кінець року 

становитиме 28,5. В Україні наявний брак прямих іноземних інвестицій, тому зростання 

економіки є обмеженим. Головними рушійними силами зростання економіки будуть 

споживчий попит та державні капітальні витрати. У 2018 році цінові тренди на сировину 

можуть виявитись менш сприятливими, ніж у 2017 році, тому дефіцит торговельного 

балансу може зрости. 

«Варто розглянути можливість державної підтримки нафтопереробної і 

газовидобувної галузей. Це може дати багатократний ефект: зменшення імпорту і 

вирівнювання торговельного балансу; зростання доданої вартості і ВВП; створення 

сприятливих умов для досягнення цілей грошово-кредитної політики і ефективної 

реалізації режиму інфляційного таргетування Національним банком України; послаблення 

енергетичної залежності. Також, враховуючи, що агропромисловий комплекс є 

локомотивом експорту, необхідно приділити особливу увагу розвитку харчової та 

переробної промисловості і стимулювати експорт продукції з високою доданою 

вартістю», — вважає віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

Нагадаємо, що в рамках проекту «Відкрите страхування» Ліга страхових 

організацій України проводить роботи, спрямовані на дослідження та прогнозування 

ринку страхових послуг з урахуванням макроекономічних показників і прогнозів 

національних фінансових інститутів та міжнародних фінансових інституцій. 

 

 

15 березня 2018 року у Києві відкрив свою роботу Щорічний 

міжнародний форум з конкуренційної політики.  Організатори Форуму – 

Антимонопольний комітет України та Фонд розвитку 

конкурентоспроможності. 

Відкрив роботу Форуму народний депутат України, Голова 

Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Андрій Іванчук. В 

рамках першої робочої сесії «Інклюзивна (всеохоплююча) конкуренційна політика – 

основа розвитку економіки України. Міжнародний досвід» учасники розглянули питання 

ефективної конкуренційної політики, ефективність системи формування та реалізації 

конкуренційної політики в Україні та відповідний міжнародний досвід;  роль 

законодавчої, виконавчої, судової влади, експертів та громадськості та баланс 

проконкурентних та регуляторних заходів для забезпечення ефективного економічного 

розвитку держави та добробуту суспільства. Модератори секції – 

Голова  Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв та співголова Експертної 

Ради Фонду розвитку конкурентоспроможності Хасан Какая. Спікерами секції виступили 

Фредерік Жені, Голова Комітету з питань конкурентної політики та законодавства, ОЕСР; 

Білл Ковачич, почесний професор з питань конкуренції, The George Washington University; 

Шарунас Кесераускас, Голова Ради з питань конкуренції Литовської Республіки; Борис 

Грегор, заступник Голови Антимонопольного відомства Словацької Республіки; Іварс 

Касаліс, член Ради з питань конкуренції Латвійської Республіки; Джон Хілке, технічний 
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радник-консультант АМКУ, проект технічної допомоги USAID, Федеральна торгова 

комісія США. 

Цього року серед гостей Форуму керівники парламентських комітетів, народні 

депутати України, відповідальні працівники Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів України, керівники органів державної влади України і конкуренційних відомств 

країн ЄС, США та інших країн, представники провідних вітчизняних та міжнародних 

компаній, міжнародних організацій, наукового та експертного середовища. 

Лігу страхових організацій України на заході представив Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк, який зазначив, що Ліга страхових організацій України завжди 

виступає за чесність і прозорість ведення страхового бізнесу, підтримує здорову 

професійну конкурентну політику та стоїть на захисті економічної конкуренції на 

страховому ринку країни. Серед найбільших досягнень Ліги у цих питаннях – робота зі 

страховими компаніями та споживачами страхових послуг, а також створення і підтримка 

компаніями-членами ЛСОУ Кодексу етики в страховій діяльності. 

Форум є ключовим заходом України для обміну досвідом у сфері розвитку та 

вдосконалення конкурентної політики, права та правозастосування з метою подальшого 

напрацювання відповідних пропозицій органам державної влади, та має на меті 

розглянути актуальні питання щодо стану української конкуренційної політики, права та 

правозастосування, а також – напрацювати відповідні пропозиції органам державної влади 

щодо їх подальшого розвитку та вдосконалення. 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, презентувала публічний звіт «Про діяльність 

Нацкомфінпослуг за 2017 рік». 

Документ включає у себе підбиття підсумків діяльності за 2017 рік 

та визначення пріоритетів роботи та шляхів виконання покладених на 

Нацкомфінпослуг завдань — 

https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT2017/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2017.pdf 

Участь у заході взяли представники громадських та професійних об’єднань 

фінансового ринку, експерти та представники засобів масової інформації. Лігу страхових 

організацій України представив віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

 

 

Ліга страхових організацій України провела засідання Комітету 

ЛСОУ з питань автотранспортного страхування. Відкрив роботу засідання 

Сергій Авдєєв, Голова Комітету ЛСОУ з питань автотранспортного 

страхування —  Голова Правління СК «Арсенал Страхування», який 

запропонував напрацювати спільну позицію з концептуальних питань 

проекту Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів» (реєстр. №3670-д від 

13.02.2018 р.). Серед них – питання оцінки збитку, зносу, застосування франшизи та 

бонус-малусу, питання використання паперової форми полісу та питання страхування 

https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT2017/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2017.pdf
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відповідальності пільговиків. Також члени Комітету ЛСОУ обговорили перспективи 

запровадження вільного ціноутворення, встановлення  мінімального базового страхового 

платежу та рекомендованих значень коригуючих коефіцієнтів. 

В рамках порядку денного засідання учасники затвердили склад Комітету Ліги та 

план роботи Комітету до кінця 2018 року, обговорили питання щодо розповсюдження 

системи прямого врегулювання збитків на усіх членів МТСБУ, розглянули необхідність 

врегулювання діяльності страхових агентів та показники страхових компаній – членів 

ЛСОУ з автострахування в рамках проекту ЛСОУ «Відкрите страхування». 

 

 

Комітет Ліги страхових організацій України з питань 

автотранспортного страхування затвердив план роботи до кінця 2018 

року. Таке рішення 14 березня 2018 року одноголосно підтримали члени 

Комітету ЛСОУ. 

Серед основних завдань на найближчий період — участь в 

напрацюванні пропозицій та супроводження прийняття проекту Закону України «Про 

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів» (реєстр. №3670-д від 13.02.2018 р., доопрацьований) та сприяння 

прийняттю проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, 

здоров’ю пасажирів та третіх осіб» (реєстр. № 4642-д від 07.06.2017 р.). 

Також протягом 2018 року члени Комітету ЛСОУ планують брати активну участь у 

розробці проектів та внесенні змін до діючих нормативних актів МТСБУ, у засіданнях з 

обговорення питання автотранспортного страхування (ОСЦПВВНТЗ, КАСКО, НВТ, ЗК) 

при органах державної влади та активізувати  участь страховиків у проекті ЛСОУ 

«Відкрите страхування» на ринку автотранспортного страхування. 

 

 

Інститут післядипломної освіти та бізнесу провів засідання 

круглого столу «Трансформація системи охорони здоров’я та медичне 

страхування в умовах провадження Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Представники 

Ліги страхових організацій України взяли активну участь в обговоренні. 

Відкрив засідання Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення 

розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, доступності ліків, виробництва 

та обігу виробів медичного призначення, розвитку сучасних медичних технологій 

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Андрій Федорович Шипко. 

Він зазначив, що вітчизняним законодавством закладені певні основи для врегулювання 

питання гарантій щодо медичного обслуговування, однак зазначені положення 

потребують конкретизації та цілісного комплексу правових засад функціонування моделі 

організації медичного обслуговування населення. 

Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування Тетяна Бутківська 

озвучила позицію Ліги страхових організацій України щодо Закону України «Про 
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державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» і зазначила, що 

єдиною ефективною моделлю для України, за допомогою якої можна вирішити проблему 

щодо недофінансування та неефективного використання наявних існуючих фінансових 

ресурсів, є модель державно-приватного партнерства з обов’язковою участю приватних 

страхових компаній. 

У своєму виступі Т.Бутківська зупинилась на ролі та місці страхових компаній в 

системі загальнообов’язкового соціального  медичного страхування, і нагадала, що Ліга 

страхових організацій України протягом більш як 20 років докладає чимало зусиль для 

розвитку медичного страхування в Україні, вивчає та аналізує міжнародний та 

вітчизняний ринки медичного страхування. 

Учасники заходу зазначили, що з року в рік Україна стикається з проблемою 

недофінансування системи охорони здоров’я та необхідністю пошуку додаткових до 

бюджетного джерел її фінансування, оскільки саме фінансування охорони здоров’я є 

ключовим фактором медичної реформи. 

Серед інших дискусійних питань – проблеми впровадження медичної реформи та її 

наслідки, добровільне медичне страхування та його перспективи в Україні та ін. 

Участь у заході взяли представники органів державної влади, медичних клінік та 

лікувальних закладів, страхових компаній та об’єднань страховиків. Лігу страхових 

організацій на засіданні представили Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного 

страхування Тетяна Бутківська, Голова Правління СК «Раритет»; заступник директора СК 

«Нафтагазстрах» Володимир Зелений; директор СК «Галицька» Михайло Торб’як; віце-

президент ЛСОУ Романа Навальківська, директор департаменту інформаційної політики 

ЛСОУ Ірина Денисова та ін. 

 

 

Члени Фінансово-інвестиційного комітету Ліги страхових 

організацій України розглянули Проект Закону України “Про установу 

фінансового омбудсмена” (реєстр. № 8055 від 22.02.2018 р.). У цілому 

вони підтримують ідею та мету створення установи фінансового 

омбудсмена, і зазначають, що впровадження механізму альтернативного 

(позасудового) вирішення спорів сприятиме підвищенню довіри споживачів до 

фінансового ринку. Проте у учасників страхового ринку є чимало питань щодо вказаного 

законопроекту, зокрема щодо порядку фінансування діяльності установи фінансового 

омбудсмена. 

Відповідно до законопроекту, фінансування діяльності установи фінансового 

омбудсмена здійснюється за рахунок внесків на фінансування діяльності установи 

фінансового омбудсмена (початкових та періодичних) та зборів за розгляд спору. 

Фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена може здійснюватися і з інших 

джерел, не заборонених законодавством України, за умови, що таке фінансування не 

впливатиме на незалежність установи фінансового омбудсмена, об’єктивність чи 

неупередженість при прийнятті рішень наглядовою радою установи фінансового 

омбудсмена, фінансовим омбудсменом або уповноваженими особами. 
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«Періодичні внески встановлюються, починаючи з другого року діяльності 

фінансового омбудсмена. Періодичні внески повинні бути диференційованими, 

враховуючи вид діяльності надавача фінансових послуг, розмір його активів та 

зобов’язань за операціями з фізичними особами, а також кількість скарг, поданих 

споживачами фінансових послуг на відповідну категорію надавачів фінансових послуг або 

на певного надавача фінансових послуг протягом певного періоду часу», — зазначається у 

проекті Закону України “Про установу фінансового омбудсмена”. Також, згідно з 

законопроектом, визначення методики розрахунку розміру та порядку сплати надавачами 

фінансових послуг внесків на фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена 

та зборів за розгляд спору споживачами з урахуванням обмежень, встановлених цим 

Законом, належить до компетенції наглядової ради установи фінансового омбудсмена. 

Однак, жодних обмежень щодо розміру періодичних внесків законопроектом не 

передбачено. 

Ліга страхових організацій України протягом багатьох років підтримує створення 

фінансового омбудсмена та ідею впровадження механізму альтернативного 

(позасудового) вирішення спорів. Проте з роками пропозиції щодо механізмів та форм 

реалізації цієї ідеї значно змінюються, зокрема, у частині статусу, повноважень та 

обов’язковості виконання рішення  фінансового омбудсмена. Згідно з проектом Закону 

України “Про установу фінансового омбудсмена”, «рішення фінансового омбудсмена або 

уповноваженої особи, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в 

порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». 

 

 

Ліга страхових організацій України провела засідання Фінансово-

інвестиційного комітету. Одним з основних питань, розглянутих в рамках 

порядку денного, стало обговорення доопрацьованого проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про 

обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика», оприлюдненого на сайті Нацкомфінпослуг 15 лютого 2018 року. 

Члени Комітету ЛСОУ обговорили загальні положення документу та основні 

критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості та якості активів страховика. 

Згідно з документом, норматив платоспроможності та достатності капіталу – сума 

прийнятних активів, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат (DAC) в 

обсязі, не більше: 

7 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій – для страховика, що 

здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути 

враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації 

резерву нетто-премій; 

25 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій – для страховика, 

що здійснює страхування інше, ніж страхування життя; 
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на будь-яку дату має бути не меншою за нормативний обсяг активів, що 

визначається як більша з таких величин: 

З + К, 

З + НЗП, де 

З (зобов’язання) – величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, 

що розраховується відповідно до законодавства, та визначається як сумарна величина 

розділів ІІ – ІV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого 

визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 „Загальні 

вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 

07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 

2013 року за №336/22868); 

К – величина, 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, 

НЗП – нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до 

законодавства. 

Норматив ризиковості операцій – сума прийнятних активів, які відповідають 

встановленим вимогам, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат (DAC) в 

обсязі, не більше: 

5 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій – для страховика, що 

здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути 

враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації 

резерву нетто-премій; 

20 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій – для страховика, 

що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, 

має бути не меншою, ніж величина страхових резервів, що розраховуються 

відповідно до законодавства. 

До нормативу ризиковості операцій серед іншого не включаються такі активи, як 

непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та/або 

перестрахування; дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення 

грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній, виключно з 

метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах, 

відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків в обсязі не 

більше 3% загального обсягу нормативу достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика; та 

дебіторська заборгованість що виникла внаслідок здійснення страхового відшкодування за 

іншого страховика за договором обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності. 

Окрему увагу учасники засідання звернули на строки, прописані у документі. 

Планується, що це розпорядження набере чинності з 30 червня 2018 року, але не раніше 

дня його офіційного опублікування. При цьому страховикам слід привести свою 

діяльність відповідно до вимог розділу IV, розділу VІ Положення до 31 грудня 2018 року. 
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Страховикам необхідно привести свою діяльність відповідно до вимог: розділу IІІ 

Положення з урахуванням таких особливостей при розрахунку нормативу 

платоспроможності та достатності капіталу відповідно до розділу ІІІ Положення: 

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; 

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

Тимчасово, з дня набрання чинності цього розпорядження і до 30 грудня 2018 року 

включно, вимоги пункту 3 розділу I Положення застосовуються з такими особливостями: 

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 (Звіту про фінансовий 

стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, включаючи величину 

страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства. 

За результатами розгляду учасники засідання прийняли рішення здійснювати 

супроводження проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення 

про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика». 

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/ 

 

 

Фінансово-інвестиційний комітет Ліги страхових організацій 

України затвердив план роботи до кінця 2018 року. Таке рішення 

12 березня 2018 року одноголосно підтримали члени Комітету ЛСОУ. 

Серед основних завдань на найближчий період — супроводження 

проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення 

про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Методики формування 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» та проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність 

здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, планових заходів державного нагляду (контролю)». 

Також в планах роботи Фінансово-інвестиційного комітету ЛСОУ на 2018 

рік,  згідно строків, передбачених  Нацкомфінпослуг відповідно до Плану роботи 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, передбачено участь в опрацюванні змін до Порядку застосування підпунктів 

165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо 

страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного 

забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління та інші питання. 

 

 

Відбулось засідання спільної робочої групи щодо проблемних 

питань на ринку страхування життя при Нацкомфінпослуг. 

Учасники заслухали звіт про результати річної роботи робочої 

групи та розглянули питання, що стосуються підготовки законопроекту 

щодо компенсації шкоди потерпілим споживачам ринку страхування 

життя. 

Також обговорювались проекти концепції реформування системи захисту прав 

споживачів ринку страхування життя та пропозицій щодо внесення змін до нормативно-

правових актів, які регулюють ринок страхування життя. 

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

Сергій Тарасов. 

Робочу групу було створено наказом Голови Нацкомфінпослуг від 07.03.2017 №57 

за результатами спільної наради керівництва Нацкомфінпослуг з представниками 

потерпілих споживачів фінансових послуг на ринку страхування життя стосовно 

обговорення пропозицій щодо вирішення проблем у сфері діяльності на ринку 

страхування життя. 

 

 

Лайфові компанії — учасники проекту «Відкрите страхування» 

Ліги страхових організацій України за підсумками 2017 року зібрали 1,4 

млрд. грн. страхових премій. 

Загальний обсяг страхових резервів за 2017 рік збільшився на 

12,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і склав 2,6 млрд. 

грн. Розмір страхових виплат за підсумками 2017 року склав 217,2 млн. грн. 

При цьому активи цих компаній за результатами 2017 року склали 3,2 млрд. грн., а 

сукупний статутний капітал учасників склав 190,9 млн. грн. 

За договорами страхування по досягненню застрахованими пенсійного віку 

спостерігається зменшення обсягу премій на 54,7%, (3,0 млн. грн), за іншими договорами 

накопичувального страхування — зростання на 17% (875,7 млн. грн). 

За договорами страхування життя виключно на випадок смерті надходження 

страхових премій збільшились порівняно з минулим роком на 3,4% (84,5 млн. грн). 

Що стосується інших договорів страхування життя, спостерігається збільшення 

страхових платежів  за підсумками 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 

року на 80,3% (413,4 млн. грн). 

Проект ЛСОУ «Відкрите страхування» в розрізі лайфових страхових компаній 

розділений на дві категорії: внутрішні дані (використовувані для аналізу безпосередньо 

компаніями-учасниками проекту) і зовнішні показники, які розміщуються на сайті 

ЛСОУ.  Дані за 2017 рік на добровільній основі надали лайфові компанії: «КД Життя», 

«МетЛайф», «АСКА-Життя»,  «ПЗУ Україна Страхування Життя». 



ЗВІТ ЛСОУ 
1 березня – 31 березня  
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Проект ЛСОУ «Відкрите страхування» започатковано в 2008 році. 

Проект ЛСОУ «Відкрите страхування» за підсумками 2017 року — 

http://uainsur.com/stats/life/ 

 

 

 

Більше фото і новин - https://www.facebook.com/uainsurcom/ 

Англомовна версія сайту - http://uainsur.com/en/ 

 

http://uainsur.com/stats/life/
https://www.facebook.com/uainsurcom/
http://uainsur.com/en/

