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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.04.2018 - 30.04.2018 

Шановні колеги! 

Дорогі друзі! 

Ліга страхових організацій України щиро вітає Вас з Першотравнем – святом миру 

і вільної праці! 

У травні природа своїм пишним розквітом сповіщає нам, що вже недовго 

залишилося чекати літа. Це день трудівника, день солідарності та взаємної підтримки 

трудящих усього світу у прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві. 

Збережімо нашу єдність! І нехай це чудове свято додасть нам наснаги, оптимізму і 

впевненості у власних силах, допоможе осягнути глибину та цінність життєствердних 

ідеалів добра і справедливості. 

Зі святом! 

Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк 

 

 

 

У КВЦ «Парковий» Держенергоефективності провело головну 

подію року у сфері енергоефективності –  IV Форум енергоефективного 

партнерства’18 «ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого 

фінансування енергоефективності місцевих громад». 

«Україна до 2020 року має скоротити до 9% споживання 

первинної енергії. Щодо використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), на 

сьогодні країна використовує лише 2,6% і за 2 роки Уряд планує збільшити цю цифру до 

11%. У той же час, Європа поставила собі завдання до 2030 року збільшити до 27% ВДЕ у 

кінцевому енергоспоживанні, і це є світовим трендом. Тому зменшення енергоспоживання 

і розвиток відновлювальних джерел енергії – це наші зобов’язання, які імплементують 

Україну в європейський простір і наближують до енергонезалежності», — зазначив Віце-

прем’єр-міністр України–Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 

Геннадій Зубко. За його словами, кожен відсоток зменшення споживання по енергоносіях 
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– це додаткові технології, робочі місця, зменшення валютного навантаження на бюджет 

країни і впровадження якісного сервісу. 

Розуміючи актуальність теми споживання первинної енергії в усьому світі та в 

Україні, Ліга страхових організацій України багато уваги приділяє роботі з цього питання. 

Минулого року Ліга страхових організацій України провела ряд офіційних зустрічей з 

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України щодо 

обговорення питання залучення страхових компаній до розвитку сфери відновлюваних 

технологій та виступила інформаційним партнером Тижня альтернативної енергетики 

«Alternative Energy Week». На думку Президента Ліги страхових організацій України 

Олександра Філонюка, в усьому світі проблеми енергонезалежності держави, реформи в 

сфері енергоефективності та енергетики є пріоритетними для національної безпеки країни, 

і лише ретельне вивчення досвіду Європейських партнерів дасть можливість 

ознайомитися з усіма сферами ринку відновлюваної енергетики, та зрозуміти перспективи 

цього бізнесу для страхового ринку України. 

Участь у відкритті Форуму взяли Геннадій ЗУБКО, Віце-прем’єр-міністр 

України–Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; Остап СЕМЕРАК 

- Міністр екології та природних ресурсів України; Максим НЕФЬОДОВ, Перший 

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; Сергій САВЧУК, Голова 

Держенергоефективності; Віктор ГАЛАСЮК, Голова Комітету ВРУ з питань промислової 

політики та підприємництва; Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, в.о. Голови Комітету ВРУ з 

питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки; Блерта ЧЕЛА, заступник директора 

ПРООН в Україні; Торстен ВЕЛЛЕРТ, керівник підгрупи «Енергетика та екологія» Групи 

Європейської Комісії з підтримки України та ін. Лігу страхових організацій України на 

заході представив Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. 

 

 

 

У офісі «МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА» відбулась III Міжнародна 

конференція «Цифрові рішення для страхових компаній та банків: 

Інтернет-Страхування, продажі, автоматизація, кібербезпека, цифровий 

маркетинг — 2018». Організатор заходу — Міжнародний фінансовий 

клуб «БАНКІР» в партнерстві з ЛСОУ та членами клубу, авторитетними 

експертами галузі. 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк привітав учасників конференції та виступив 

модератором секції «Європейський досвід цифрового банкингу та страхування. Цифрова 

стратегія». Він наголосив, що українські страховики бачать перспективи розвитку галузі і 

шукають нові джерела розвитку. «Подальше зростання страхового бізнесу неможливе без 

використання європейського досвіду, практики цифрового страхування та цифрового 

маркетингу для підвищення ефективності продажів, кращих практик побудови відділу 

продажів, автоматизації страхових компаній, побудови системи інформаційної безпеки та 

боротьби з шахрайством та багатьох інших питань, які сьогодні озвучують наші експерти і 

учасники», — вважає О.Філонюк. 
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Сергій Тарасов, віце-президент ЛСОУ, розкрив тему електронного страхування — 

тенденції його розвитку та ризиків. «Цифрові технології здатні значно розширити способи 

взаємодії з клієнтами та допомогти у пошуку нових джерел доходу. Шлях інноваційної 

діяльності є надзвичайно цікавим, але водночас і складним, і відповідальним. Для 

досягнення успіху організаціям доцільно приділяти значну увагу вибору, обґрунтуванню 

та розробці стратегії змін в організації, процесам управління організаційними змінами, 

щоб вчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, процесам 

управління знаннями, а також постійному підвищенню рівня інформаційної безпеки», — 

зазначив під час виступу Сергій Тарасов. 

В рамках роботи секції Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко 

розповів про МТСБУ як лідера цифрових інновацій на страховому ринку України. Юрій 

Прозоров, президент Українського товариства фінансових аналітиків, представив два 

підходи до цифрових активів в Україні. Завершила роботу секції доповідь Олексія 

Турівного, керівника бізнесу небанківських продуктів ПриватБанку «Друга парадигма 

банківського страхування». 

Також учасники розглянули цифровий маркетинг в страхуванні для підвищення 

ефективності продаж, найкращі практики побудови відділу продажів, бізнес — стратегії 

управління страховою компанією, автоматизацію страхових компаній — CRM, ERP та 

менеджмент клієнтів, питання побудови системи інформаційної безпеки та боротьби з 

фальсифікацією та ін. 

Олександр Філонюк подякував організаторам III Міжнародної конференції 

«Цифрові рішення для страхових компаній, побажав учасникам подальших успіхів та 

вручив Диплом Ліги страхових організацій України «За значний внесок у розвиток 

страхування в Україні» Голові Міжнародного фінансового клубу «БАНКИРЪ» Олегу 

Капралову. 

 

 

У виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» розпочав свою роботу 

IX Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я 

нації».  

В рамках роботи Щорічної конференції з міжнародною участю 

«Організація і управління охороною здоров’я 2018»  Голова Комітету 

ЛСОУ з питань медичного страхування Тетяна Бутківська виступила з доповіддю 

«Бюджет, обов’язкове і добровільне медичне страхування, кошти фізичних і юридичних 

осіб – складові фінансової стійкості і розвитку національної СОЗ». 

«Існуюча в Україні система фінансування охорони здоров’я, яка в основному 

залежить від сплачених податків, функціоную майже незалежно від приватних витрат 

громадян, що порушує одну з основних конституційних норм та принципів фінансування 

системи охорони здоров’я – доступність отримання громадянами медичних послуг», — 

зазначила Тетяна Бутківська. Голова правління страхової компанії «РАРИТЕТ» та член 

Ради Київського відділення громадської організації «Українська асоціація сприяння 

охороні здоров’я населення» Т.Бутківська наголосила, що серед інших факторів, 

необхідно створити законодавчу базу для функціонування нової системи охорони 
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здоров’я, що базуватиметься на принципах солідарної справедливості та відповідальності, 

доцільності, прозорості та соціально-економічної обґрунтованості. 

Організаторами Форуму є Національна академія наук України, Національна 

академія медичних наук України, Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, Компанія LMT. Форум проходить за підтримки Президента України 

та під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Офіційна 

підтримка — Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, 

Київська міська державна адміністрація. 

25-27 квітня 2018 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» проходить 

ключова подія у сфері охорони здоров’я України – IX Міжнародний медичний форум 

«Інновації в медицині – здоров’я нації». Форум, що включає у себе потужну науково-

практичну програму і найбільші в Україні спеціалізовані виставки, створює міжнародну 

платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров’я і є 

масштабним міжнародним діловим майданчиком, який об’єднує вчених, лікарів різних 

спеціальностей, інвесторів, виробників і дистриб’юторів медичного та лабораторного 

обладнання, розробників нових технологій, програмних продуктів, інструментарію, 

товарів медичного призначення, фармацевтичної продукції і дає наочне уявлення про 

досягнення і тенденції розвитку світової і вітчизняної медицини. 

За вісім років роботи Форуму його відвідали понад 85 000 спеціалістів охорони 

здоров’я з усіх регіонів України та інших країн, відбулося понад 500 науково-практичних 

заходів, доповідачами виступили понад 4000 експертів охорони здоров’я. 

 

 

 

Нацкомфінпослуг на своєму офіційному сайті повідомила,  що 

Розпорядження  від 01 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Змін 

до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного 

страхування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 березня 

2018 року за № 364/31816,  набрало чинності 17 квітня 2018 року. 

Відповідно до пункту 48 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, страховик 

зобов’язаний розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду 

добровільного страхування, на який він отримує ліцензію, та реєструвати такі правила в 

Нацкомфінпослуг, а також реєструвати в Нацкомфінпослуг нові редакції правил 

страхування, зміни та/або доповнення до правил страхування у випадку їх затвердження 

страховиком. 

При цьому, правила добровільного страхування – є внутрішніми правилами 

надання фінансових послуг страховиком та повинні відповідати вимогам розділу II Закону 

України „Про  страхування”, а також характеристиці та класифікаційним ознакам видів 

добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг. 

Розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 565 затверджені Характеристика 

та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування, які зареєстровані в 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-03/R-291.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-03/R-291.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-03/R-291.pdf
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Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1119/18414 (із змінами), які відображають 

предмет договору страхування та страхові ризики, які є характерними для конкретного 

виду добровільного страхування. 

Зазначений нормативно-правовий акт містить характеристику та класифікаційні 

ознаки двадцяти двох видів добровільного страхування із переліку, встановленого 

частиною четвертою статті 6 Закону. 

Між тим, перелік видів добровільного страхування було доповнено ще двома 

видами – страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано 

у зв’язку з виконанням його обов’язків, та страхування життя і здоров’я волонтерів на 

період надання ними волонтерської допомоги відповідно до Закону України від 05.03.2015 

№ 246-VIII „Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської 

діяльності”. 

Отже, у зв’язку з доповненням двома видами добровільного страхування, було 

внесено необхідне доповнення до Характеристики та ознак видів страхування, а зміст 

окремих положень було удосконалено. 

Так, зміст такого виду добровільного страхування, як страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ (підпункт 3.10 пункту 3), було приведено у 

відповідність до класифікатора ризиків відповідно до класів страхування, передбаченого 

Директивою 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно започаткування та 

ведення діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність ІІ), 

відповідно до якої зазначений вид страхування як окремий вид страхування, на здійснення 

якого необхідно отримати ліцензію, не включає страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ транспортних засобів (залізничний, наземний, повітряний та 

водний транспорт), а також вантажу та багажу (вантажобагажу). 

Також, зміст страхування фінансових ризиків не передбачав такого актуального 

страхового ризику, що передбачений Директивою за цим видом страхування, як 

страхування на випадок втрати роботи та/або доходу. Тому було внесено зміни до 

предмета договору страхування фінансових ризиків та доповнено підпункт 3.18 пункту 3 

ризиком втрати роботи та/або доходу для можливості його включення до правил 

страхування. 

До того ж, пунктом 3.20 пункту 3 щодо страхування виданих гарантій (порук) та 

прийнятих гарантій не можна було скористатися при здійсненні зазначеного виду 

страхування у випадку, передбаченому  статтями 311 та 314 Митного кодексу України. 

Тому було внесено відповідні зміни до підпункту 3.20 пункту 3, який враховував цей 

випадок. 

Враховуючи те, що правила страхування розробляються страховиками для кожного 

виду добровільного страхування окремо, а Характеристика та ознаки видів страхування 

визначають предмет договору страхування та страхові ризики, які є характерними для 

конкретного виду добровільного страхування, положення підпунктів 3.12 – 3.15 пункту 3 

щодо виключень для вказаних видів страхування, було виключено з тексту цих підпунктів 

як зайві. З цієї же причини було виключено з акта положення, передбачене пунктом 4 

щодо поєднання в одних правилах страхування умов страхування за різними видами 
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добровільного страхування, оскільки це не є предметом характеристики та ознак 

конкретного виду добровільного страхування. Також передбачено можливість включати 

до правил страхування умови щодо відшкодування витрат, понесених страхувальником 

при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків. 

Беручи до уваги практику застосування Характеристики та ознак видів 

страхування, для поліпшення якості зазначеного акта було внесено зміни уточнюючого та 

редакційного характеру до змісту окремих видів добровільного страхування, наприклад, 

стосовно страхування від нещасних випадків, медичного страхування (безперервного 

страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби, страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника), страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника) страхування медичних витрат. 

 

 

Відбулось чергове засідання Комітету захисту прав споживачів 

фінансових послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули питання про виконання рішень попереднього 

чергового засідання від 28.03.2018 р., Плану роботи Комітету на 2018 рік 

у квітні, та про підготовку рекомендацій Громадської ради щодо 

проведення Нацкомфінпослуг громадського обговорення «Реформування системи захисту 

прав споживачів фінансових послуг в Україні». 

Також було обговорено проведення експертного дослідження законопроекту 

№8055 «Про установу фінансового омбудсмена» та інші питання. 

Лігу страхових організацій України у Комітеті представляє віце-президент 

організації Сергій Тарасов. 

 

 

У Київській ТПП України відбулось засідання круглого столу 

«Основні напрямки і проблеми забезпечення кібербезпеки України». 

Відкрив роботу заходу та виступив модератором Володимир 

Коляденко, Голова Комітету з електронних комунікацій, голова 

Антикризового Центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України. 

З нормами Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» та іншими нормативно-правовими актами з питань забезпечення кібербезпеки як 

основи формування державної політики забезпечення кібербезпеки в Україні учасників 

круглого столу ознайомив Олександр Миколайович Чаузов, Перший заступник Голови 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Про державно-

приватна взаємодію, ініціативи бізнесу, широку співпрацю з громадянським суспільством 

у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, основні напрямки і світовий досвід розповів Віктор 

Васильович Онопріенко, директор Інституту інформаційних технологій. 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк зазначив, що Ліга страхових організацій 

України та ТПП України мають багаторічний досвід співпраці, і питання підвищенні рівня 

інформаційної та кібербезпеки страховиків, а також упередження кіберзагроз та 



ЗВІТ ЛСОУ 
1 квітня – 30 квітня  

   
 

7  

 

КВІТЕНЬ 

23 

мінімізації наслідків кібератак, у тому числі шляхом кіберстрахування, з часом набувають 

все більшої актуальності. 

Під час роботи круглого столу було проведено широку дискусію за участю 

представників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

провідних вітчизняних експертів, представників приватного сектору та громадянського 

суспільства щодо шляхів реалізації положень Закону «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», а саме розглянуто питання щодо національної системи 

кібербезпеки як сукупності суб’єктів забезпечення кібербезпеки; налагодження 

співробітництва між суб’єктами забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури, 

розвитку державно-приватного партнерства у запобіганні кіберзагрозам; критеріїв та 

порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури; створення системи 

своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз. Також розглянуті 

питання щодо створення нормативно-правової та термінологічної бази, сумісність з 

відповідними стандартами Європейського Союзу; партнерства та координації команд 

реагування на комп’ютерні надзвичайні події. Учасники обговорили вимоги і порядок 

проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної 

інфраструктури, а також питання підвищення цифрової грамотності громадян та культури 

безпекового поводження в кіберпросторі. 

Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов 

 

 

У залі засідань Українського союзу промисловців і підприємців 

відбулись Установчі збори координаційної ради Платформи Національної 

стратегії охорони здоров’я України. 

Об’єднання організацій роботодавців України, Українська 

федерації роботодавців охорони здоров’я, Ліга страхових організацій, 

Національна академія медичних наук, Федерація профспілок сфери охорони 

здоров’я,  представники Української асоціації сприяння охорони здоров’я населення, 

Української медичної експертної спільноти, Асоціації захисту прав пацієнтів, 

представники іншої медичної, наукової та експертної спільноти вирішили створити 

Платформу Національної стратегії охорони здоров’я України. 

Методологічною базою створення Платформи є Засади Національної стратегії 

охорони здоров’я, розроблені авторським колективом Громадської організації 

«Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення», Київське відділення. Блок 

«Фінансування» Засад підготувала Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного 

страхування Т.Бутківська. 

Заступник голови Ради Асоціації С.М.Ханенко зазначив, що представлені 

громадськості Засади Національної стратегії охорони здоров’я України є документом, 

який формулює положення, принципи, способи і методи на яких має базуватись сама 

Стратегія. Одним із засобів формування Національної стратегії охорони здоров’я є її 

Платформа. С.М.Ханенко запропонував розширити коло всіх зацікавлених сторін, та 
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долучитись до роботи Платформи і розробити Національну стратегію охорони здоров’я, 

яка буде направлена урядовцям та парламентарям. 

Новий громадський майданчик має на меті координувати дії представників 

роботодавців та медичної, експертної, громадської сфери із владними інституціями  щодо 

прийняття, а надалі – і реалізації загальнодержавної стратегії охорони здоров’я. На думку 

ініціаторів Платформи, нині задекларованій реформі  системі охорони здоров’я бракує 

системних комплексних рішень, вона відірвана від об’єктивного  моніторингу поточної 

ситуації. Прийнятий нещодавно закон, що встигли назвати медичною реформою – лише 

один із кроків, що мають бути здійснені. Зокрема, необхідна підготовка Національної 

доповіді щодо стану здоров’я громадян, проведення перепису населення (під тиском 

експертної спільноти такий запланований на 2020 рік), чіткі програми із зазначенням 

джерел фінансування, перехідними етапами, відповідальними особами, термінами  тощо. 

«Один закон – це не державна програма чи стратегія. Необхідна комплексна 

сучасна система охорони здоров’я. Це найбільш актуально: в Україні висока смертність та 

низька якість життя людей. За даними ВООЗ, ми – у топ-10 країн за темпами фізичного 

скорочення населення. Для справді поліпшення ситуації необхідно здійснити величезну 

роботу – аналіз ситуації та постійний моніторинг, здійснювати заходи не тільки виключно 

в медичній сфері,  але й в екологічній, економічній, соціальній сферах тощо», – заявив 

голова ООРУ Анатолій Кінах. З цим погоджується і директор інституту демографічних та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова. «10% здоров’я людей 

залежить від медицини, 90% – від рівня життя, екології, якості харчування, питної води 

тощо», – каже вона. 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк зазначив, що треба відкинути активний 

популізм на темі здоров’я громадян України, та від імені Ліги страхових організацій 

України підтримав створення Платформи Національної стратегії охорони здоров’я 

України, наголосивши, що час покаже буде в Україні працювати ОМС чи ДМС або їх 

поєднання (згідно світової практики), проте система загальнообов’язкового соціального 

медичного страхування в Україні почне ефективно функціонувати тільки за умови 

активної участі в цьому процесі держави і страховиків, при цьому одночасно з 

реформуванням, трансформацією існуючої системи охорони здоров’я. 

«За проведення дійсної реформи відповідальні всі три сторони – медична 

спільнота, профспілки, уряд. На перших покладено багато відповідальності, але треба 

розуміти, що тільки спільні зусилля та комплексність підходу до проблеми дасть 

результат», – наголосив  заступник голови Української федерації роботодавців галузі 

охорони здоров’я В.Симоненко. 

Учасники заходу підкреслили, що сфера охорони здоров’я має враховувати всі ці 

питання та базуватись на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я, Цілях 

сталого розвитку ООН та кращих міжнародних практиках. Зокрема, йдеться про 

механізми збільшення тривалості здорового життя українців, підвищення людського 

потенціалу нації. 

Серед учасників засідання — представники органів державної влади, медичної 

спільноти, громадських організацій, експертів у сфері охорони здоров’я та провідних ЗМІ. 

Лігу страхових організацій України представили Олександр Філонюк, Президент ЛСОУ; 
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Тетяна Бутківська,  Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування, Голова 

Правління СК «Раритет»; Романа Навальківська, віце-президент ЛСОУ та Ірина Денисова, 

директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ. 

Нагадаємо, що згідно підписаного 10 березня 2017 року Меморандуму про 

співробітництво між Об’єднанням організацій роботодавців України, Всеукраїнською 

громадською організацією «Український союз промисловців і 

підприємців»,  Національною академією медичних наук України, Лігою страхових 

організацій України, Громадською організацією «Українська асоціація сприяння охороні 

здоров’я населення» сторони  погодилися розглядати їх співробітництво як інструмент 

реалізації послідовної державної політики формування ефективної системи охорони 

здоров’я, шляхом участі у розробці нормативно-правових актів, документів і планів 

спільної діяльності. 

 

 

До уваги страховиків! 

Інформаційне повідомлення про проблемні питання під час 

проведення перевірки звітів про оцінку майна на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної 

оціночної діяльності, складених для визначення збитків або розміру 

відшкодування. 

Керівництво Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України провели 

робочу нараду щодо забезпечення рецензування звітів про оцінку, складених для 

визначення матеріальних збитків, завданих власнику у разі пошкодження його майна. 

За 2017 рік Нацкомфінпослуг надіслано до Фонду державного майна (далі – Фонд) 

більше 200 звітів про оцінку майна для проведення перевірок на відповідність 

нормативно-правовим актам з оцінки майна. За результатами проведення Фондом 

перевірок зазначених звітів встановлено, що близько 90 % звітів про оцінку майна, 

надісланих Нацкомфінпослуг, класифікуються за ознакою абзацу четвертого пункту 67 

Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, 

як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки 

майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, що підтверджує 

неналежну підготовку звітів про оцінку майна та визначення розміру страхового 

відшкодування. 

За результатами наради вирішили подовжити співпрацю між Фондом державного 

майна (далі – Фонд) та Нацкомфінпослуг щодо проведення перевірок звітів про оцінку 

майна на відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових 

прав і професійної оціночної діяльності, складених для визначення збитків або розміру 

відшкодування, та спростити процес ідентифікації звітів про оцінку майна, враховуючи 

таке: 

Довести до відома страхових компаній розроблену Фондом «Пам’ятку» щодо 

нормативно-правових вимог до складання звіту з оцінки майна (копія додається). 

Єдиним документом, що підтверджує проведення оцінки суб’єктом оціночної діяльності з 
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метою визначення оціночної вартості колісного транспортного засобу (далі – КТЗ), є звіт 

про оцінку майна відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон про оцінку). 

Для проведення рецензування Фондом звітів про оцінку колісних транспортних засобів до 

Фонду мають надаватися оригінали звітів про оцінку майна або, у разі неможливості 

надання оригіналів, копії зазначених звітів, завірених суб’єктом оціночної діяльності, 

який виконував звіти про оцінку КТЗ. Фонд рекомендує страховим компаніям під час 

укладання договору на проведення оцінки визначати однією з умов надання оцінювачем 

разом із звітом належним чином завіреної копії звіту для передачі її власникам КТЗ. 

Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку КТЗ, за яким здійснено виплати 

страхового відшкодування, вказаний звіт класифікується Фондом як такий, що не повною 

мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, і має значні 

недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, 

визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків, то відповідно до пункту 4 

розділу ІV Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії, затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 13.11.2002 №1997 (далі – Положення), такий звіт 

доопрацюванню не підлягає. 

Враховуючи пропозицію Фонду, що замовлення оцінки майна з метою визначення 

матеріальних збитків, завданих власнику КТЗ у разі пошкодження його майна, повинно 

проводитися за дорученням власника КТЗ, наданого страховій компанії для здійснення 

такої оцінки, Нацкомфінпослуг та Фонд рекомендують страховикам передбачити в 

повідомленнях про настання події, що має ознаки страхової, або в договорі добровільного 

страхування надання страховику доручення від власника КТЗ про проведення такої 

оцінки. 

Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків на необхідність належного 

документального оформлення підтвердження розміру збитку і розрахунку страхового 

відшкодування та, починаючи з 20.04.2018, на необхідність надання під час підготовки на 

вимоги Нацкомфінпослуг інформації та документів за зверненнями, скаргами громадян, у 

тому числі оригіналів звітів про оцінку майна або, у разі неможливості надання 

оригіналів, копії зазначених звітів, завірених суб’єктом оціночної діяльності, який 

виконував звіти про оцінку КТЗ. 

Додатково повідомляємо, що наявність у звіті про оцінку майна ознак 

невідповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені в 

«Пам’ятці», свідчить про те, що такий звіт не може бути використаний для визначення 

страхового відшкодування. Нацкомфінпослуг, у разі відсутності ознак невідповідності 

звітів з оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені в 

«Пам’ятці», та незгодою (незадоволенням) скаржників з розміром страхового 

відшкодування, який визначався на підставі звіту про оцінку майна, направлятиме його на 

рецензування до Фонду. 

Фонд, у разі підтвердження фактів невідповідності наданих Нацкомфінпослуг 

звітів про підтвердження розміру збитку, в межах своїх повноважень вживатиме 

відповідних заходів впливу до суб’єктів оціночної діяльності та повідомлятиме про це 

Нацкомфінпослуг. 
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Спільні дії Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України сприяють 

контролю належного надання послуг страховими компаніями та суб’єктами оціночної 

діяльності і здійснення незалежної оцінки майна. 

 

 

В Укрінформі відбулась прес-конференція на тему: «Навіщо 

об’єднуються учасники  фінансового ринку?». Організатор заходу —

 Асоціація «Об’єднання фінансових установ». 

Її учасники — член Нацкомфінпослуг Олександр 

Залєтов;  керівник проектів та програм Департаменту стратегії та 

реформування НБУ Олена Онищук та інші керівники та експерти професійних об’єднань 

учасників ринку домовилися консолідувати свої зусилля заради вироблення спільного 

бачення і активної участі в реформуванні фінансового ринку задля розбудови стабільного 

та ліквідного фінансового ринку України. 

ЛСОУ на заході представив віце-президент організації Сергій Тарасов, який 

зазначив, що Ліга страхових організацій України підтримує ідею консолідації і вважає, що 

саме об’єднання зусиль інститутів громадянського суспільства здатне дати вагомий 

поштовх позитивним змінам на фінансовому ринку, і побажав всім підписантам 

Меморандуму активної і плідної роботи, зауваживши, що рішення Ліги страхових 

організацій України про приєднання до Об’єднання учасників фінансового ринку буде 

розглянуто на найближчому засіданні Президії ЛСОУ. 

Метою утворення та діяльності нового об’єднання — об’єднання зусиль усіх 

учасників ринків фінансових послуг для подальшої їх розбудови та розвитку в цілому 

фінансового ринку в Україні на засадах державної політики та законодавчих актів ЕС. 

Відповідно до Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах 

власної компетенції і відповідно до Конституції та законодавства України. Меморандум 

не має на меті обмеження діяльності Сторін або створення сприятливих (неконкурентних) 

умов для діяльності окремих сегментів фінансового ринку та/або окремих господарюючих 

суб’єктів. 

 

 

В НБУ відбулось засідання Цільової команди з упровадження 

реформ фінансового сектору. 

Учасники розглянули статуси виконання проектів Комплексної 

програми розвитку фінансового сектору України до 2020 

року,  обговорили надані пропозиції для оновлення Комплексної 

програми розвитку фінансового сектору до 2020 року зі стейкхолдерами та членами ЦКР 

та проекту постанови КМУ «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо 

приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані 

послуги)» в рамках проекту А.9 Комплексної програми. 

«Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року є 

надзвичайно важливим документом. ЛСОУ підтримує ініційоване Національним банком 

України її оновлення. Виходячи з головної мети Комплексної програми — створення 
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фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок 

ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці, Ліга страхових організацій 

України підготувала і направила до НБУ пропозиції, що спрямовані на забезпечення 

стабільності та створення умов для сталого розвитку ринку страхових послуг, зокрема 

щодо спрощення процедури реорганізації та капіталізації страховиків, розвитку 

інфраструктури фінансового сектору і запровадження системи гарантування виплат за 

договорами довгострокового страхування життя та пенсійного забезпечення. Пропозиції 

ЛСОУ було підтримано Цільовою командою з упровадження реформ фінансового сектору 

та включено до проекту пакету оновлення Комплексної програми», — зазначив віце-

президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент організації 

Сергій Тарасов. 

 

 

Відбулось засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули питання про виконання рішень попереднього 

засідання Громадської ради, про рекомендації Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг стосовно механізму захисту фінансовою установою 

прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань; про 

експертизу законопроекту №8055 «Про установу фінансового омбудсмена». Також 

учасники засідання розглянули пропозиції щодо концептуальних змін системи підготовки 

та перепідготовки кадрів для ринків фінансових послуг і питання про проект Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, 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». 

«Питання визначення механізму захисту фінансовою установою прав споживачів, 

порядку врегулювання спірних питань, а також концептуальних змін системи підготовки 

та перепідготовки кадрів для ринків фінансових послуг потребують широкого 

обговорення. Щодо критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, то Ліга страхових організацій 

України підготувала зауваження і пропозиції до проекту постанови КМУ і направила їх до 

Нацкомфінпослуг», — зазначив віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.  

Лігу страхових організацій України у Громадській раді при Нацкомфінпослуг 

представляє віце-президент організації Сергій Тарасов. 

 

 

Відбулись Загальні збори членів Моторного (транспортного) 

страхового бюро України (МТСБУ). 

Учасники заслухали звіти органів управління та контролю МТСБУ 

за 2017 рік — звіт Президії МТСБУ та звіт і висновки Ревізійної комісії 

МТСБУ, обрали новий склад Президії МТСБУ, розглянули питання про 
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внесення змін до Статуту МТСБУ та про впровадження заходів впливу за недостовірну 

інформацію, внесену страховиками до ЦБД МТСБУ. 

Виступаючи перед учасниками Загальних зборів МТСБУ Президент Ліги страхових 

організацій України Олександр Філонюк зазначив необхідність якнайшвидшого 

впровадження прямого врегулювання, і наголосив на важливості платоспроможності, 

максимальної прозорості та доступності об’єктивної інформації про стан роботи 

страховиків. 

Також Загальні збори обрали новий склад Президії МТСБУ. Членами Президії 

МТСБУ стали страховики-члени ЛСОУ — СК «Арсенал Страхування», СК «PZU 

Україна» та СК «Уніка». Також У керівний орган увійшли СК «Альфа Гарант», «АХА 

Страхування», «Українська страхова група» та СК «Юнівес». Кандидатами в члени 

президії обрано СК «ІНГО Україна» та СК «Оранта». 

Ліга страхових організацій України вітає компанії з обранням та бажає їм плідної 

роботи! 

 

 

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за 

підсумками січня-лютого 2018 року склали 1,7 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага 

належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування 

– 1,0 млрд. грн. (60,0 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 

0,4 млрд. грн. (21,7 %). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування 

склали 0,2 млрд. грн. (14,3 %), з добровільного страхування відповідальності — 0,1 млрд. 

грн. (4,0 %). 

Валові страхові виплати за підсумками січня-лютого 2018 року склали 0,5 млрд. 

грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 0,2 млрд. грн. (40,3 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 0,2 млрд. грн. (34,7 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 0,1 млрд. 

грн. (24,2 %), з добровільного страхування відповідальності — 0,04 млрд. грн. (0,7 %). 

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як 

КАСКО, добровільне медичне страхування та ОСЦПВВНТЗ. 

Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» 

за підсумками січня-лютого 2018 року склали 289,2 млн. грн., валові страхові виплати – 

180,3 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 62,3 %. При цьому обсяг надходжень 

валових страхових премій у лютому місяці збільшився на 11,1 % у порівнянні з 

попереднім місяцем, валових страхових виплат – на 0,01 %. Рівень страхових виплат 

зменшився на 6,6 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-лютого 2018 року склали 272,0 млн. 

грн., валові страхові виплати – 162,0 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 59,6 %. 



ЗВІТ ЛСОУ 
1 квітня – 30 квітня  

   
 

14  

 

КВІТЕНЬ 

17 

При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у лютому місяці зменшився на 

20,7 % у порівнянні з попереднім місяцем, а обсяг валових страхових виплат — 

збільшився на 3,9 %. Рівень страхових виплат зріс на 16,2 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» 

за підсумками січня-лютого 2018 року склали 156,4 млн. грн., валові страхові виплати – 

110,6 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 70,7 %. При цьому обсяг надходжень 

валових страхових премій у лютому місяці зменшився на 2,3 % у порівнянні з попереднім 

місяцем, а обсяг валових страхових виплат — збільшився на 2,9 %. Рівень страхових 

виплат збільшився на 3,7 в.п. 

Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють 

страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-лютого 2018 року 

взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, 

ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ГЛОБУС, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, 

НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, 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. 

«Виконання вимог законодавства, прозора і відкрита діяльність страхової 

організації підвищує довіру до неї з боку споживачів», — вважає віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

 

 

У ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (м. Київ) відбулась ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції». 

Протягом багатьох років Ліга страхових організацій України 

активно підтримує проведення Міжнародних науково-практичних 

конференцій та успішно співпрацює з профільними вищими навчальними закладами 

України. «Співпраця ЛСОУ та КНЕУ імені Вадима Гетьмана – прекрасна можливість для 

максимальної інтеграції практичного досвіду страхових компаній України в навчальний 

процес якісної підготовки нових кадрів», — вважає Президент ЛСОУ Олександр 

Філонюк. 

Про вплив макроекономічного середовища та тенденції розвитку  страхового ринку 

України розповів віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. У своїй доповіді С.Тарасов 

зазначив, що розвиток галузі страхування значно залежить від розвитку економіки і від 

макроекономічних факторів. З іншого боку – діяльність страхових організацій, як 

безпосередньо страхова, так і інвестиційна, може суттєво сприяти розвитку економіки. 

«Важливо на всіх рівнях сприяти формуванню, ефективному використовуванню і 

спрямуванню коштів, що акумулюються, в реальний сектор економіки», — вважає Сергій 

Тарасов. 
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Серед тематичних напрямів роботи конференції — сучасні тенденції розвитку 

світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними 

економіками; перспективні напрями розвитку національних страхових ринків в епоху 

цифрових технологій;  державне регулювання ринків фінансових послуг у контексті 

глобалізаційних проявів: досвід України та зарубіжних країн; роль страхування в 

стабілізації національної економіки та забезпеченні соціального захисту громадян. Також 

було розглянуто питання трансформації систем соціального захисту населення в 

сучасному світі; сучасні виклики та інноваційні напрями розвитку страхування та ризик-

менеджменту; підвищення ефективності управління бізнес-процесами страхових компаній 

та поліпшення якості наукового та кадрового забезпечення страхової галузі в сучасних 

умовах. 

Мета конференції: професійне обговорення актуальних питань розвитку страхового 

ринку України в умовах економічної нестабільності та в контексті приєднання України до 

асоціації з ЄС, обмін думками щодо перспектив розвитку окремих сегментів страхового 

ринку, пошук і розроблення практичних рекомендацій щодо вирішення нагальних 

проблем вітчизняних страхових компаній та інших учасників страхового ринку, а також 

впровадження інновацій в їх діяльність. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. В роботі конференції 

взяли участь представники науки, бізнесу, органів державної влади та управління. Лігу 

страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ Олександр 

Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

 

 

Ліга страхових організацій України провела розширене засідання 

Президії ЛСОУ. Ліга страхових організацій України підтримує 

законопроект №6677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», винесений 

на розгляд порядку денного засідання Верховної Ради України. 

Проект передбачає запровадження децентралізованої накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і має на меті створення 

справедливих умов пенсійного забезпечення, формування збалансованої і стійкої 

трирівневої пенсійної системи, надання інвестиційного поштовху для зростання 

економіки. 

«Створення справедливих умов пенсійного забезпечення – це чітка 

взаємозалежність між сплаченими внесками і пенсійними виплатами. Запровадження 

накопичувальної системи вимагатиме ефективного функціонування ринку капіталів та 

надійних механізмів захисту пенсійних заощаджень», — вважає С.Тарасов, Віце-

президент Ліги страхових організацій України. 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. 

Перший рівень — солідарна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та 
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здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного 

фонду. 

Другий рівень — накопичувальна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб 

у цільовому позабюджетному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах. 

Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на 

засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань. 

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять 

систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять 

систему накопичувального пенсійного забезпечення 

 

 

В Державній службі фінансового моніторингу України відбулось 

п’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Відкрив роботу засідання та виступив зі вступним словом Ігор 

Гаєвський, перший заступник Голови Держфінмоніторингу України. Він ознайомив 

учасників з результатами Звіту із взаємної оцінки з відповідними рекомендаціями для 

України, оприлюдненого за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL, і 

зазначив, що практично всі органи державної влади задіяні у реалізації Рекомендацій 

Звіту. 

Також в рамках роботи засідання було обговорено та схвалено проект Плану дій 

щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го 

раунду оцінки MONEYVAL з урахуванням пропозицій наданих членами Ради. 

Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних 

органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та представники 

саморегулівних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Лігу 

страхових організацій України в складі Громадської Ради при Держфінмоніторингу 

представляє Романа Навальківська, Заступник Голови Громадської Ради, віце-президент 

ЛСОУ. 

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та 

врахування в роботі усім зацікавленим державним органам. 

 

 

Офіс Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) у м. Києві провів 

круглий стіл «Результати аналізу ринку агрострахування в Україні: 

уточнені дані щодо виплат у 2017 році та попередні дані страхування у 

2018 році». 

З вітальним словом виступили  Олена Ковальова, заступник 

Міністра аграрної політики та продовольства України та Лія Сорока, керівник програми 

IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії». 
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В рамках заходу відбулась Презентація результатів дослідження ринку 

агрострахування в Україні, в ході якої було представлено уточнені дані щодо страхових 

виплат у 2017 андерайтинговому році та обсяги прийнятих на страхування 

сільськогосподарських культур у 2018 році. 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк зазначив, що аграрна галузь є основним 

трендом макроекономіки країни, при цьому агрострахування виступає як важливий 

компонент державної аграрної політики та конкурентоспроможності сільського 

господарства. Протягом більш як 20 років Ліга страхових організацій України бере 

активну участь у роботі з формування в Україні сучасної агрострахової законодавчої та 

нормативно-правової бази.  Проте враховуючи, що на сьогодні аграрний сектор є 

ключовим сектором економіки України, і найбільший внесок сільського господарства в 

ВВП України у загальному обсязі експорту становить сільськогосподарська продукція, а 

також, враховуючи його великий потенціал з огляду географічного та кліматичного 

розташування на карті світу, необхідно впровадження ефективної моделі агрострахування 

не залежно від політичної та економічної ситуації в країні. 

Президент ЛСОУ зазначив, що Україні потрібно запровадження регулярного 

фінансування державою програм субсидованого агрострахування в Україні, оскільки 

державна підтримка страхування агропромислового комплексу в усьому світі є однією з 

найефективніших форм роботи. При цьому законодавчі зміни нашої країни повинні 

враховувати норми законодавства ЄС, підвищити прозорість сектора страхування аграріїв 

і зробити цей ринок більш конкурентним. 

«Роль страхування в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки складно 

переоцінити, оскільки це потужний фінансовий стабілізатор та інструмент управління 

ризиками, що дозволяє компенсувати збитки, які виникають внаслідок настання 

несприятливих подій», — наголосив Олександр Філонюк. 

Основна мета круглого столу – надати можливість усім учасникам ринку 

агрострахування  в Україні ознайомитись з оновленою інформацією щодо страхових 

виплат, здійснених страховими компаніями у 2017 андерайтинговому році та даними 

щодо договорів страхування сільськогосподарської продукції укладених на 2018 

андерайтинговий рік. Представлена на заході інформація була зібрана та опрацьована 

співробітниками Мінагрополітики за підтримки Проекту IFC «Розвиток фінансування 

аграрного сектору в Європі та Центральній Азії». 

Учасники заходу — страхові компанії та профільні асоціації, перестраховики та 

брокери, агровиробники та їх об’єднання, представники урядових структур. Лігу 

страхових організацій України на заході представив Президент ЛСОУ Олександр 

Філонюк. 

 

 

Кафедра вищої та прикладної математики Київського 

національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) за 

підтримки Комітету Верховної Ради України з питань транспорту провела 

Всеукраїнський круглий стіл «Реформування системи управління 

безпекою дорожнього руху: вартість життя людини». 
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Модераторами заходу виступили голова правління «Всеукраїнського партнерства 

за безпеку дорожнього руху», кандидат економічних наук М.С.Берлін та завідувач 

кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ, доктор фізико-математичних наук, 

професор О. К.Щетініна. 

Засідання круглого столу відкрив ректор Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної 

академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Анатолій 

Антонович Мазаракі. Голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету 

Верховної Ради України з питань транспорту І.А.Діденко представив основні напрями 

державної політики в сфері безпеки дорожнього руху. Радник голови Національної поліції 

України, к.т.н. В.П.Звєрєв визначив суттєву роль фото- та відеофіксації як важливого 

елемента системи безпеки дорожнього руху. 

Під час дискусії учасники обговорили питання недооцінки людського життя в 

нашій державі та розглянули економічні підходи до управління системою безпеки 

дорожнього руху. Серед розглянутих учасниками питань — питання вартості  людського 

життя: методологія та шляхи впровадження в Україні; оцінку соціально-економічних 

збитків від смертності в результаті ДТП; страхування як джерело компенсації 

матеріальних збитків жертв ДТП; правові підстави компенсаційних виплат та 

ефективність інвестицій у безпеку дорожнього руху. 

Участь у засіданні взяли представники Верховної Ради України, Міністерства 

освіти і науки України, державних установ, бізнесу, комунальних підприємств, провідні 

фахівці освітніх установ та громадських організацій. Лігу страхових організацій України 

на заході представили Президент ЛСОУ Олександр Філонюк та директор департаменту 

інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

Планується, що всі внесені учасниками пропозиції щодо напрямів подальших 

досліджень та розробки методики економічного еквівалента вартості життя людини в 

Україні за результатами роботи круглого столу будуть узагальнені і разом із Підсумковою 

резолюцією внесені на розгляд державних органів влади.  

 

 

Журнал «Insurance TOP» в Галереї Д12 провів Церемонію 

нагородження Лідерів InsuranceTOP та Щорічну Презентацію журналу, 

присвячену підведенню підсумків страхового ринку України за 2017 рік. 

Відкрив Церемонію нагородження Генеральний директор видання Олег 

Паращак. 

До Презентації було приурочено вихід журналу Insurance TOP, в якому названі 

страховики-лідери галузі по ризикових видах страхування і страхування життя в 2017 

році. 

З привітальним словом виступив Президент Ліги страхових організацій України 

Олександр Філонюк, який подякував організаторам та зазначив, що Українські страховики 

мають серйозні перспективи і  шукають нові джерела розвитку. Проте всі розуміють, як 

нам заважають активний популізм, бюрократія та деяка пасивність учасників всередині та 

за межами системи. Ці фактори не лише гальмують адаптацію європейських практик 
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страхування, але й позбавляють страховий бізнес країни можливості стати активним 

учасником соціально-економічних реформ в українському суспільстві. 

«Час довів, що ми маємо не лише якісно працювати, але й формувати довіру до 

страхової галузі з боку суспільства та держави. Послідовна і системна робота всіх 

учасників страхового ринку поліпшить економічну ситуацію і продовжить реалізацію 

стратегії просування України на шляху європейської інтеграції», — наголосив Президент 

ЛСОУ. 

Презентація Insurance TOP є одним з найбільш значущих заходів на страховому 

ринку України — це вже 8-й рік підтверджує високий рівень присутності топ-менеджерів 

та органів державної влади. Захід відвідує близько 200 представників найбільших 

страхових компаній, страхових і перестрахувальних брокерів і банків України, а також 

перші особи професійних об’єднань страховиків та органів державної влади. 

Журнал «Insurance TOP» видається з 2003 року і є єдиним відкритим джерелом 

показників діяльності страхових компаній України. Щоквартально нашими даними 

користуються більше 60 тис. чоловік. 

 

 

В УСПП відбулось засідання круглого столу «Автовиробництво в 

Україні: від розквіту до повного знищення. Термінові кроки для 

порятунку галузі». Захід проходив за сприяння УСПП  та Асоціації 

«Укравтопром», Федерації роботодавців автомобільної галузі України. 

Під час круглого столу були оприлюднені  головні відомості про 

стан національного автопрому, заслухано Звіт Асоціації автовиробників України, причини 

кризи галузі, найважливіші показники автомобільного ринку в Україні та факти, які 

характеризують внесок галузі в економіку України. Спікери заходу мовою цифр і фактів 

показали, що на сьогодні автомобілебудування в Україні практично знищено. 

«Дана галузь промисловості – високотехнологічна, що забезпечує 

конкурентоспроможність національних економік, і так є у всьому світі. Українське 

виробництво може відновити та навіть наростити власні потужності – потрібні 

антикризові заходи з боку держави, низка податкових, митних стимулів, комплексна 

програма розвитку автомобілебудування. Галузеві асоціації, УСПП розробили власні 

пропозиції для уряду і парламенту. Власне, у Раді знаходиться вже низка законопроектів, 

які, в разі їх прийняття, полегшать життя українській промисловості, в тому числі – 

автопрому», – зазначив президент УСПП Анатолій Кінах. 

Серед учасників заходу –  голова парламентського комітету з промислової політики 

В.Галасюк, президент УСПП А.Кінах, президент Укравтопрому М.Резнік,  голова 

Федерації роботодавців автомобільної галузі О.Боярин, перший заступник голови 

Львівської ОДА Р.Замлинський, керівники   компаній «Укравтопром», «Єврокар», 

«Укравто» та ін. Лігу страхових організацій України на заході представив Президент 

ЛСОУ Олександр Філонюк 

За результатами обговорення та круглого столу було запропоновано ряд 

невідкладних кроків для порятунку галузі та офіційну резолюцію круглого столу. 
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Проект USAID «Трансформація фінансового сектора» провів 

круглий стіл на тему «Як фінансовий омбудсмен захистить споживача 

фінансових послуг (обговорення законопроекту «Про установу 

фінансового омбудсмена» №8055 від 22.02.2018 р.)». 

Відкрила роботу модератор заходу Юлія Вітка, заступник 

керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектора». Зі вступним 

словом  виступив автор законопроекту народний депутат України Руслан Демчак. 

Міжнародний досвід «Як працює установа фінансового омбудсмена на практиці» 

представили фінансовий омбудсмен Вірменії Піруз Саркісян та керівник групи по 

прийому і розгляду вимог споживачів офісу фінансового омбудсмена Вірменії Грануш 

Агаян. 

Ідея впровадження інституту захисту прав споживачів була досить глибоко 

опрацьована Лігою страхових організацій України з міжнародними організаціями у 2000-х 

роках. 2007-2008 роки стали для страхового ринку України роками роботи Третейського 

суду, який працював на базі ЛСОУ, та роками опрацювання і прийняття Кодексу етики в 

страховій діяльності. Аналогічні цим правила поведінки на страховому ринку діють в 

більшості країн Європи як громадська угода щодо якості надання страхових послуг, а в 

деяких країнах вони мають законодавче закріплення з відповідними санкціями щодо 

порушників. Кодекс регламентує взаємовідносини між суб’єктами страхового процесу, що 

мають моральні норми і виходять за межі суто законодавчого поля. Досвід інших країн 

свідчить, що прийняття такого документу сприяє формуванню позитивного іміджу не 

лише страхового ринку, а й інвестиційного клімату і може стати фактором зростання 

відповідних міжнародних рейтингів в середньостроковій і довготерміновій перспективі. 

Реалізація запропонованих норм законопроекту «Про установу фінансового омбудсмена» 

на думку ЛСОУ, вимагає більш ретельного опрацювання і тісної взаємодії держави та 

страхового бізнесу. 

Під час круглого столу представники органів державної влади разом з учасниками 

ринку небанківських фінансових послуг обговорили питання як буде працювати новий 

механізм альтернативного (позасудового) вирішення спорів між споживачами та 

постачальниками фінансових послуг; яким чином на рівні закону буде забезпечена 

політична незалежність, професіоналізм і ефективність фінансового омбудсмена; переваги 

і ризики створення установи фінансового омбудсмена для споживачів фінансових послуг і 

фінансових установ в Україні; яким чином зміни законодавства вплинуть на банки, 

страхові компанії та інші небанківські фінансові установи; які проблеми на фінансовому 

ринку зможе вирішити створення установи фінансового омбудсмена та ін. 

Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

 

 

У Національному банку України відбулась зустріч щодо 

оновлення Комплексної програми розвитку фінансового сектору України 

до 2020 року. 
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Наразі вже розпочався процес оновлення Комплексної програми внутрішніми 

підрозділами НБУ, НКФП, НКЦПФР, ФГВФО, Мінфін, МЕРТ, НАБУ. В цілому ж процес 

оновлення включає у себе активне залучення регуляторів, представників ринку та 

професійних експертів фінансового сектору. 

Виступаючи перед учасниками зустрічі, Сергій Тарасов, віце-президент ЛСОУ, 

запропонував включити до плану дій проведення на етапі завершення підготовки 

фінального варіанту оновлення Комплексної програми, перед її затвердженням, зустрічі 

членів робочої групи з зацікавленими сторонами для обговорення основних положень 

змін, розгляду очікуваних результатів та обґрунтування врахування пропозицій учасників 

процесу. 

Також на зустрічі відбулось обговорення ключових моментів процесу 

оновлення Комплексної програми, а саме: строки, види змін, формат взаємодії тощо. 

Нагадаємо, що верхньорівневий план-графік оновлення Комплексної програми був 

затверджений 3 березня 2018 року рішенням Правління НБУ. План дій передбачає, що 

Підготовку драфту Комплексної програми 2020 буде завершено у травні 2018 року, а 

затвердження та оприлюднення оновленої Комплексної програми 2020  відбудеться до 

кінця червня 2018 року. 

 

 

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