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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.06.2018 – 30.06.2018 

 

 

Шановні колеги! 

Від імені Ліги страхових організацій України, найбільшого 

професійного об’єднання учасників страхового ринку країни, щиро 

вітаємо Вас з Днем Конституції – державним святом, яке увійшло в 

новітню історію нашої суверенної демократичної держави. 

Конституція України – головний оберіг демократії, гарант незалежності і 

соборності нашої держави. 

Хай буде мир, спокій, злагода та затишок у наших родинах і в нашій Великій 

Батьківщині – Україні! 

 

Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк 
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Відбулось чергове засідання Президії МТСБУ. Серед проблем, що 

стосуються обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності, Ліга страхових організацій України зазначає подальше 

підвищення рівня збитковості (співвідношення страхових виплат до 

страхових премій); не впровадження прямого врегулювання; питання 

щодо тарифної політики; неприйняття Верховною Радою України Закону, який би 

врегулював ці та інші питання. 

Крім того, ЛСОУ вважає, що найбільшою проблемою є відсутність дієвих 

механізмів захисту прав застрахованих - середній строк врегулювання вимог за шкоду, 

заподіяну майну потерпілих, за результатами діяльності страховиків у першому кварталі 

2018 року, склав 85 днів від дати ДТП. При цьому у 23 страхових компаній середній строк 

врегулювання складає більше 100 днів від дати ДТП.  

В рамках порядку денного учасники розглянули питання про внесення змін до 

Положення про членство в МТСБУ; про затвердження Положення про порядок 

розміщення коштів Централізованого страхового резервного  Фонду захисту потерпілих у 

ДТП Моторного (транспортного) страхового бюро України та Положення про порядок 

розміщення коштів Централізованого страхового резервного Фонду страхових гарантій 

Моторного (транспортного) страхового бюро України; та інші питання.  

Лігу страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ 

Романа Навальківська.  

 

 

Ліга страхових організацій України направила лист до Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державного регулювання ринків фінансових 

послуг». 

У своєму листі ЛСОУ зазначає, що в цілому підтримує законопроект реєстр. №8415 

від 25.05.2018 р., та звертається щодо розгляду підготовлених Лігою страхових 

організацій України пропозицій. 

На думку ЛСОУ, подані у законопроекті визначення термінів «клієнт» та 

«споживач фінансових послуг (споживач)» потребують уточнень, оскільки не у повній 

мірі враховують особливості надання послуг у сфері страхування. 

Посилаючись на ст. 979, 985, 990, 994, 996 Цивільного кодексу України, а також 

частину другу статті 3 Закону України «Про страхування» та статтю 5 Закону України 

«Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів», Ліга страхових організацій України звертає увагу, що до кола 

клієнтів (споживачів) страхових послуг повинно бути віднесено страхувальників, 

застрахованих осіб, вигодонабувачів та правонаступників, спадкоємців і опікунів 

страхувальника, а також потерпілих внаслідок експлуатації транспортних засобів. 

Також ЛСОУ звертає увагу Комітету ВРУ на те, що включення у визначення 

поняття «споживач» застереження щодо «задоволення потреб, не пов’язаних із 

підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків 



ЗВІТ ЛСОУ 
01 червня – 30 червня  

   
 

3  

 

ЧЕРВЕНЬ 

22 

найманого працівника» обмежує коло споживачів страхових послуг, оскільки види 

страхування передбачають і захист майнових інтересів страхувальників, пов’язаних із 

підприємницькою діяльністю, і відшкодування шкоди, заподіяної страхувальником третім 

особам внаслідок професійної діяльності, і страховий захист під час виконання обов’язків 

найманого працівника. 

Враховуючи це, ЛСОУ пропонує відносити до споживачів страхових послуг 

фізичних осіб, які задовольняють потреби, пов’язані із захистом власних майнових 

інтересів у разі настання страхових випадків незалежно від виду діяльності: 

страхувальників; осіб, які набули або можуть набувати прав і обов’язків страхувальника 

згідно з договором страхування або законом; осіб, які мають право на одержання 

страхової виплати згідно з договором страхування або законом. 

Клієнтом страховика ЛСОУ пропонує вважати: страхувальника; особу, яка набула 

або може набувати прав і обов’язків страхувальника згідно з договором страхування або 

законом; особу, яка має право на одержання страхової виплати згідно з договором 

страхування або законом. 

Окрім того, вважаючи, що визначення терміну «фінансова послуга» не у повній 

мірі враховує особливості страхової діяльності, ЛСОУ запропонувала нове визначення 

терміну «фінансова послуга», наголошуючи на необхідності залучення до обговорення та 

формулювання визначення даного терміна спеціалістів усіх регуляторів ринків 

фінансових послуг і науковців, що працюють в сфері різних галузей знань, враховуючи 

глибину економічного змісту поняття «фінансові послуги» та значну кількість таких 

послуг, кожна з яких має свої специфічні особливості. 

 

 

В Нацкомфінпослуг відбулась зустріч з керівниками провідних 

об’єднань учасників небанківських фінансових ринків. Мета – 

обговорення стану та тенденцій розвитку фінансового сектору в Україні, 

бачення можливих викликів, а також інших питань, що, на думку 

учасників ринку, є актуальними та потребують уваги з боку Регулятора. 

На думку ЛСОУ, у найближчій перспективі викликами для страхового ринку 

України є виконання вимог до нормативу достатності капіталу та платоспроможності 

(відповідно до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2018р. №850); 

визначення моделі та вдосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг; 

недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної 

інвестиційної політики страховиків. Також особливого значення, на думку ЛСОУ, 

набувають вдосконалення системи захисту прав споживачів фінансових послуг, у т.ч. 

створення системи гарантування виплат за договорами страхування життя, що є 

надзвичайно важливим при впровадженні 2-го (накопичувального) рівня 

загальнообов’язкової системи державного пенсійного страхування, а також кіберзагрози, 

посилення захисту персональних даних та безпеки інформаційних систем. 
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У зустрічі взяла участь Член Нацкомфінпослуг Ольга Гурбич. Лігу страхових 

організацій України на заході представили Президент ЛСОУ Олександр Філонюк та віце-

президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Порядку 

складання звітних даних страховиків” від 19.06.2018 № 975 (далі – проект 

розпорядження). 

Проект розпорядження розроблено відповідно до пункту 18 частини першої статті 

28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг” (далі—Закон), статті 33 Закону України „Про страхування” та відповідно до 

вимог Закону України „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, 

підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента 

України від 23 листопада 2011 року № 1070. 

Також проект розпорядження розроблено з метою державного регулювання та 

вдосконалення порядку складання та подання звітності у вигляді електронних документів 

страховиків та приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо аудиту фінансової 

звітності. 

Документи за посиланням — https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-

aktiv/25365.html 

 

 

До уваги фінансових установ! 

Відповідно до пунктів 1 та 19 частини першої статті 28 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», підпункту 35 пункту 4 та пункту 13 Положення про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 

року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та 

головних бухгалтерів фінансових установ ”. 

Проект розпорядження розроблено з метою приведення у відповідність доЗакону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України”, Закону України 

“Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Закону України „Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25365.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25365.html
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
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грудня 2016 року № 913, щодо удосконалення деяких положень в частині вимог до 

керівників та головних бухгалтерів . 

Документи за посиланням – https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-

aktiv/25392.html 

 

 

До уваги страховиків! 

Верховна Рада ухвалила закон «Про валюту», що забезпечить 

перехід України до нової моделі валютного регулювання. За ухвалення 

відповідного законопроекту №8152 у другому читанні та в цілому 

проголосували 228 народних депутатів. 

Закон визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного 

регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і 

уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного 

законодавства. Його метою є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних 

операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України. 

Компанії страхування життя зможуть отримувати страхові платежі, формувати 

страхові резерви та здійснювати страхові виплати у іноземній валюті. Для цього необхідно 

отримати ліцензію Національного банку України. 

Так, згідно з частиною другою статті 9 закону: «Небанківські фінансові установи 

здійснюють такі валютні операції на підставі ліцензії Національного банку України на 

здійснення валютних операцій: 

1) торгівля валютними цінностями в готівковій формі; 

2) переказ коштів; 

3) здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за 

договорами страхування життя; 

4) факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній 

валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо 

відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента); 

5) інші валютні операції, визначені Національним банком України. 

У ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій 

зазначаються валютні операції, які дозволяється здійснювати небанківській фінансовій 

установі на підставі цієї ліцензії. 

Небанківські фінансові установи здійснюють валютні операції, пов’язані з 

наданням фінансових послуг такими установами, без отримання ліцензії Національного 

банку України на здійснення валютних операцій у випадках та в порядку, встановлених 

Національним банком України». 

При цьому вносяться зміни до Закону України “Про страхування”, зокрема 

передбачено 

частину першу замінити двома частинами такого змісту: 

«Страхувальники-резиденти мають право вносити платежі: 

а) згідно з укладеними договорами страхування за видами страхування іншими, ніж 

страхування життя, — лише у національній валюті України; 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25392.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25392.html
http://uainsur.com/wp-admin/post.php?post=56811&action=edit
http://uainsur.com/wp-admin/post.php?post=56811&action=edit


ЗВІТ ЛСОУ 
01 червня – 30 червня  

   
 

6  

 

б) згідно з укладеними договорами страхування життя — у національній 

валюті України або у іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством, з 

урахуванням положень частини п’ятої цієї статті. 

Страхувальники-нерезиденти мають право вносити платежі згідно з укладеними 

договорами страхування у національній валюті України або у іноземній валюті у 

випадках, передбачених чинним законодавством України, з урахуванням положень 

частини п’ятої цієї статті при укладанні договорів страхування життя». 

Закон про валюту скасовує чинний Декрет Кабінету міністрів «Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю» і закон України «Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті» та вносить зміни до деяких інших законодавчих актів 

України. Натомість вводиться новий режим валютного регулювання. 

Закон передбачає визначення категоріально-термінологічного апарату валютного 

регулювання, встановлення загального режиму проведення валютних операцій на 

території України, деталей здійснення валютних операцій, проведення операцій з торгівлі 

валютними цінностями, транскордонного переказу та переміщення валютних цінностей. 

Також закон встановлює норми щодо ліцензування професійної діяльності з 

надання послуг щодо проведення валютних операцій, особливості проведення валютного 

нагляду (уточнюється їх склад, регламентуються права та обов’язки цих суб’єктів), обміну 

інформацією між суб’єктами валютних операцій, включаючи органи валютного нагляду, 

та накладення санкцій за порушення валютного регулювання. Також докладно 

регулюються права й обов’язки резидентів і нерезидентів у сфері проведення валютних 

операцій, у тому числі обов’язок представляти органам і агентам валютного нагляду 

документи й інформацію. 

При цьому Національний банк України у визначеному ним порядку веде реєстр 

осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, та розміщує інформацію про 

видані ліцензії на сторінках свого офіційного Інтернет-представництва. 

Крім того, закон визначає, що гривня є єдиним законним платіжним засобом в 

Україні з урахуванням особливостей, встановлених законом, і приймається без обмежень 

на всій території України для проведення розрахунків. Відтак, усі розрахунки на території 

України проводяться виключно в гривні, крім розрахунків, зокрема, за операціями зі 

здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів 

(в тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті 

здійснення іноземних інвестицій. 

У законі зазначається, що торгівля валютними цінностями здійснюється виключно 

через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність. 

Закон передбачає, що транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється 

виключно через уповноважені установи, а порядок проведення їх переказу визначається 

Національним банком України. 

«Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що 

дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, 

встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон 

України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що 
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забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, у визначеному 

Кабінетом Міністрів України порядку», — йдеться в документі. 

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію 

за сім місяців з дня набуття ним чинності. 

 

 

Ліга страхових організацій України направила лист до Комітету 

Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму щодо пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної 

політики у сфері туризму» (реєстр. №8317 від 20.04.2018 р.). 

Пропонується, що для покриття відповідальності за збитки, що можуть бути 

заподіяні споживачу туристичних послуг в результаті невиконання туроператором 

зобов’язань за договором на туристичне обслуговування в разі виникнення обставин його 

неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, 

туроператори здійснюють фінансове забезпечення такої відповідальності одним із таких 

способів: отриманням гарантії або укладенням договору страхування. 

Основні зауваження ЛСОУ охоплюють статтю 15 законопроекту «Фінансове 

забезпечення відповідальності туроператора», яку Ліга пропонує викласти в новій 

редакції. 

Нагадаємо, що раніше ЛСОУ звернулась до Комітету з питань сім’ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму щодо необхідності його доопрацювання. Також ця позиція 

ЛСОУ була представлена 5 червня 2018 року в рамках засідання цього Комітету. 

Пропозиції Ліги страхових організацій України до  Комітету ВРУ з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму було направлено на виконання рішення Президії 

ЛСОУ від 19 червня 2018 року. 

 

 

В ТПП України відбулось засідання круглого столу «Перспективи 

реалізації ефективної моделі саморегулювання в Україні». Організатор 

заходу — Комітет з питань підприємництва в сфері житлового та 

комунального господарства при Торгово-промисловій палаті  України. 

Його учасники вивчили досвід Європейських країн, обговорили 

який шлях обрати для розвитку саморегулювання в Україні і як не допустити 

концептуальних помилок у цих процесах, наголосивши, що існуюча система регулювання 

діяльності певних професій та суб’єктів господарювання в Україні недосконала, не 

забезпечує ефективну реалізацію державної політики з питань розвитку малого та 

середнього бізнесу та достатній захист прав споживачів. 

«Інститут саморегулювання – практика, прийнята майже в усьому цивілізованому 

світі, що має під собою прості підстави. Саморегулювання необхідне для того, аби 

професійне співтовариство формувало єдині правила та стандарти діяльності і захищало 

власні інтереси, створюючи при цьому механізми, що стимулюють очищення ринків від 

недобросовісних суб’єктів», – сказав перший віце-президент ТПП України Михайло 
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Непран. Концепцію реформування інституту саморегулювання презентувала експерт 

Офісу ефективного регулювання Христина Файчак. 

Спікери заходу також зазначили, що саморегулювання передбачає створення 

системи додаткової цивільно-правової відповідальності перед споживачами, саме це 

докорінно відрізняє інститут саморегулювання від інститутів об’єднання підприємців. 

Нагадаємо, що 10 жовтня 2008 року Ліга страхових організацій України серед 55 

інших громадських об’єднань підписала Меморандум про наміри щодо взаємного 

співробітництва у галузі сприяння розвитку саморегулювання підприємницької та 

професійної діяльності в Україні. Сьогодні Концепція реформування інституту 

саморегулювання затверджена урядом. План заходів з її реалізації обговорено і погоджено 

зі стейкхолдерами. Наступний етап – змістовне наповнення нормативної бази щодо 

діяльності СРО в Україні. 

«Ліга страхових організацій України підтримує ініціативу Кабінету Міністрів 

України щодо необхідності створення системної і цілісної правової основи, яка 

забезпечить ефективне функціонування саморегулівних організацій як одну із 

пріоритетних реформ у сфері розвитку підприємництва в Україні. ЛСОУ більше 10 років 

веде активну роботу у цьому напрямку, проте на сьогодні створення дієвих організацій 

саморегулювання неможливо без відповідної нормативно-правової бази та впровадження 

високих стандартів ведення бізнесу», — зазначає Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. 

В роботі круглого столу взяли участь представники органів державної влади, 

лідери бізнес-асоціацій, керівництво та члени ТПП України, галузеві експерти, 

представники провідних ЗМІ. Лігу страхових організацій України на засіданні 

представили Президент ЛСОУ Олександр Філонюк та директор департаменту 

інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

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

 

 

 Ліга страхових організацій України направила лист 

до  Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері 

ринків фінансових послуг щодо проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про Державний 

реєстр фінансових установ». 

У своєму листі ЛСОУ зазначає, що Ліга опрацювала проект розпорядження «Про 

внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ», оприлюднений 

на сайті Нацкомфінпослуг 04.06.2018 р., та акцентує увагу Нацкомфінпослуг на тому, що 

відповідно до підпункту 16 пункту 24, підпункту 11 пункту 26 та пункту 53 проекту 

Положення про Державний реєстр фінансових установ, право користування заявника 

окремими нежитловими приміщеннями за місцезнаходженням заявника повинно 

підтверджуватись договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої 

частини), що посвідчений нотаріально. 

Проте, згідно з частиною першою статті 209 Цивільного кодексу України, 

«правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише 

у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін». Відповідно до частини 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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другої статті 793 Цивільного кодексу України, нотаріальному посвідченню підлягає 

договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три 

роки і більше. 

Нагадуємо, що обговорення у Нацкомфінпослуг оприлюдненого проекту 

розпорядження відбулось 13 червня 2018 року. Під час розгляду ЛСОУ також було 

порушено питання щодо строків подання документів для включення юридичної особи до 

Державного реєстру фінансових установ, інформації про відокремлені підрозділи 

фінансових установ та розкриття персональних даних фізичних осіб. 

 

 

 Ліга страхових організацій України провела засідання Президії 

ЛСОУ. Президент ЛСОУ Олександр Філонюк проінформував присутніх 

про діяльність Ліги страхових організацій України за звітний період за 

основними напрямками діяльності Ліги, звернувши увагу на роботу в 

рамках оновлення Комплексної програми розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року та активну роботу щодо дослідження та прогнозування ринку 

страхових послуг в рамках проекту «Відкрите страхування». 

У своїй промові Президент ЛСОУ нагадав, що активну участь ЛСОУ бере у 

проектах USAID «Трансформація фінансового сектора», що зазвичай проходять за 

активної підтримки Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності. Це обговорення законопроекту «Про установу фінансового 

омбудсмена» №8055 від 22.02.2018 р. в рамках заходів — круглий стіл на тему «Як 

фінансовий омбудсмен захистить споживача фінансових послуг, публічний захід 

«Споживче кредитування: будуємо мости між законом та практикою», круглий стіл 

«Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні: стан та перспективи законодавчого 

удосконалення» та ін. Окрім того, тему захисту прав споживачів фінансових послуг Ліга 

активно опрацьовує і в Громадській раді при Нацкомфінпослуг і в профільному Комітеті з 

питань захисту прав споживачів фінансових послуг при Громадській раді. 

Запрошений на засідання Президії ЛСОУ Член Нацкомфінпослуг Олександр 

Залєтов розкрив питання про проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. 

№8415 від 25.05.2018 р.), наголосивши, що проблема регулювання полягає не в зміні 

назви регулятора,а в тому що  страховий бізнес має стати більш прозорим та зрозумілим 

для споживачів страхових послуг. 

Згідно з порядком денним також були розглянуті питання про проект 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про Державний 

реєстр фінансових установ», оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг 04.06.2018 р., про 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо 

удосконалення державної політики у сфері туризму» (реєстр. № 8317 від 20.04.2018 р.).; 

про підписання Меморандуму про співпрацю з питань запровадження в Україні системи 

сільськогосподарського страхування з державною підтримкою та про участь ЛСОУ в 

Об’єднанні учасників фінансового ринку. Також члени  Президії Ліги страхових 

організацій України затвердили Порядок денний наступного засідання Президії Ліги. 
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Президент ЛСОУ Олександр Філонюк вручив Диплом Ліги страхових організацій 

України «За значний внесок у розвиток страхування в Україні» виконавчому директору 

СК «Провідна» Лесі Миколаївні Щербаковій. 

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

 

 

 Ліга страхових організацій України братиме участь в Об’єднанні 

учасників фінансового ринку. Таке рішення одноголосно підтримали 

члени Президії ЛСОУ на своєму засіданні 19 червня 2018 року. 

Метою утворення та діяльності Об’єднання учасників фінансового 

ринку є — 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. 

Основними його завданнями є вироблення спільного бачення цілей, завдань та 

шляхів впровадження реформ на фінансовому ринку; формування і просування 

комплексних реформ, розробка та сприяння прийняттю законодавчих актів для розбудови 

стабільного, ліквідного і структурованого фінансового ринку України як в цілому, так і 

окремих ринків фінансових послуг із врахуванням набутого досвіду, найкращої 

міжнародної практики, та законодавчих актів ЄС; підвищення прозорості законотворчого 

процесу шляхом публічного обговорення з учасниками ринків фінансових послуг та їх 

об’єднаннями стратегії і планів реалізації реформ на фінансовому ринку та ін. 

Об’єднання не є юридичною особою і утворюється на підставі підписання 

Меморандуму. Об’єднання є відкритим до приєднання нових учасників, шляхом 

підписання ними додатку до Меморандуму про їх приєднання до нього. 

Меморандум вже підписали: Всеукраїнська спілка аварійних комісарів, ГО 

«Асоціація юристів фондового ринку», Асоціація «Об’єднання фінансових установ», 

Національна асоціація страховиків України, ГО «Всеукраїнське об’єднання споживачів 

страхових послуг «Страховий захист», Національна асоціація кредитних спілок України, 

Всеукраїнська професійна організація «Спілка аудиторів України», Асоціація «Українське 

об’єднання лізингодавців», Асоціація «Бюро кредитних історій України», Асоціація 

«Український Кредитно-Банківський Союз», ГО «Українська професійна асоціація по 

захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників», Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, ВГО «Фінансова грамота 

України», Асоціація «Страховий бізнес», Національна асоціація недержавних пенсійних 

фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів. 

 

 

В ТПП України за ініціативи комітету електронних комунікацій 

при ТПП України відбувся форум «Кібербезпека − захисти свій бізнес». 

Одним із ключових елементів кібербезпеки є підвищення обізнаності 

суспільства про існуючі та потенційні загрози. 

Форум став платформою для обговорення шляхів допомоги 

компаніям будь-якого масштабу в оцінці, розробці та зміцненні своїх програм 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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кібербезпеки для захисту бізнесу, просвіти та обміну досвідом (технології, законодавство, 

рішення); виявлення кращих практик у сфері інформаційної безпеки; налагодження 

міжгалузевого діалогу «Суспільство – бізнес – держава»; надання дійсного поштовху в 

українському суспільстві  щодо підвищення уваги до кібернетичних загроз і шляхів їх 

подолання. 

Обговорення проблематики відбулося  у трьох форматах: політичний – стратегія 

формування екосистеми безпеки держави; технологічний – прикладні технології з 

інформаційної безпеки для бізнесу; та освітній – проблеми і перспективи підготовки 

експертів із кібербезпеки. 

Спікери форуму зазначили, що в Україні тема кібербезпеки за останні три роки 

набула значних зрушень. Однак і сьогодні ще багато хто і в уряді, і в бізнесі, і в 

суспільстві не відчуває достатньої обізнаності про кіберзагрози або не підготовлені до 

них. Кібербезпека має стати частиною культури кожної бізнес-одиниці чи установи. 

Компанії, уряд і вендори мають спільно розвивати кіберекосистему, як складне 

співтовариство взаємодіючих пристроїв, мереж, людей і організацій, процесів і 

технологій. Це створить умови для пом’якшення загроз, які щодня стають більш 

витонченими та небезпечними. 

Лігу страхових організацій на заході представив Президент організації Олександр 

Філонюк, який наголосив, що проведення таких заходів та  співпраця з ТПП України 

дають вагомі підстави для реалізації певних механізмів упередження кіберзагроз та 

мінімізації наслідків кібератак,  зазначивши, що в усьому світі страхування кібер-ризиків є 

важливим компонентом підвищення рівня кібер-захисту бізнесу. 

Як вже повідомлялось, Ліга страхових організацій України входить до складу 

Антикризового Центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України і бере активну 

участь у його роботі. Перше засідання Антикризового центру кібернетичного захисту 

бізнесу при ТПП України відбулось у липні 2017 року. 

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

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє, про затвердження розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 № 850 „Про затвердження Положення 

про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика” (далі — розпорядження) розроблене з метою реалізації норм пункту 4 

частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, удосконалення системи пруденційного нагляду, 

встановлення обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 

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

запобігання неплатоспроможності, забезпечення фінансової стійкості страховиків та 

захисту інтересів страхувальників — https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-

povidomlennia/25275.html 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/25275.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/25275.html


ЗВІТ ЛСОУ 
01 червня – 30 червня  

   
 

12  

 

ЧЕРВЕНЬ 

15 

Розпорядження передбачає встановлення обов’язкових критеріїв і нормативів 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика. Також розпорядженням визначається: 

 порядок розрахунку нормативу достатності активів шляхом збільшення його 

на більшу з двох величин: мінімальний капітал та нормативний запас платоспроможності; 

 встановлення нормативу достатності капіталу власника істотної участі; 

 встановлення критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів 

страховика. До суми прийнятних активів, зокрема, можуть включатися: 

 непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами 

страхування та/або перестрахування; 

 дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими 

вкладами (депозитами); 

 внески страховика, що є учасником фінансової групи, до статутних капіталів 

інших страховиків – учасників цієї фінансової групи в обсязі, встановленому 

законодавством, за умови виконання такою фінансовою групою вимог до регулятивного 

капіталу, встановлених законодавством, та вимог цього Положення. 

 Станом на 13.06.2018 розпорядження направлено на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 

 

 

 

Інновації в корпоративному управлінні були в центрі уваги 

учасників ювілейного V Міжнародного форуму корпоративних 

секретарів, який відбувся 15 червня 2018 року в Києві. Організатори 

Форуму — Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC). ЛСОУ виступила 

інформаційним партнером форуму. 

З вітальним словом до учасників Форуму звернувся голова Регіонального 

представництва IFC в Білорусі, Молдові та Україні Джейсон Пеллмар, наголосивши на 

важливості запровадження найновіших міжнародних практик корпоративного управління 

в Україні для підвищення інвестиційної привабливості українських компаній. 

«Більшість українських банків виконало норми прийнятого в кінці 2017 р. закону 

про призначення як мінімум трьох незалежних членів наглядової ради, однак залишається 

низка фінустанов, в яких обрання такої кількості директорів не відбулося», — повідомив 

Олександр Бевз директор Департаменту ліцензування Національного банку України. Крім 

того він зазначив, що проблемою у виконанні цієї норми закону є необхідність знайти як 

мінімум 246 кваліфікованих незалежних членів наглядової ради. За словами пана Бевза, 

для її вирішення регулятор спільно з Професійною асоціацією корпоративного управління 

восени 2018 р. планує організувати школу незалежних директорів. 

У фокусі цьогорічного Форуму — зміни українського законодавства, імплементація 

світового та європейського досвіду корпоративного управління та оцінки рівня 

корпоративного управління, успішні кейси українських компаній. Також незмінною 

ключовою темою кожного форуму є обговорення діяльності корпоративного секретаря, 
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особливостей роботи, аналізу проблем, а також розгляду тенденцій щодо позитивних змін 

в розвитку корпоративного управління в українських компаніях. 

Спікери заходу зазначили, що в українських компаніях реального сектору 

економіки та банках інститут корпоративного секретаря застосовується вже досить 

широко. Чим прозоріше і зрозуміліше корпоративне управління, тим більше довіри 

компанія викликає у інвесторів. Саме тому оволодіння напрацюваннями як українських, 

так і зарубіжних колег важливо не тільки для розвитку самого корпоративного секретаря, 

а й для компанії в цілому. 

До участі у Форумі було запрошено представників ВСУ, НБУ, МЕРТ, НКЦПФР, 

які безпосередньо впливають на зміни в системі корпоративного управління в Україні. 

Серед учасників форуму —  керівники компаній, корпоративні секретарі, юристи, 

спеціалісти консалтингових і аудиторських фірм, представники державних регуляторів та 

професійних об’єднань. Лігу страхових організацій України на заході представила 

директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

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

 

 

 

Відбулось засідання круглого столу на тему: «Правове страхування 

в сфері ІР, як спосіб убезпечення від порушення прав інтелектуальної 

власності». Організаторами заходу виступили Громадська Спілка 

«СВІДОМО» та Страхова компанія «SPARE». 

Учасники круглого столу ознайомились з дослідженнями питань 

проблематики в сфері захисту прав інтелектуальної власності на об’єкти архітектури та на 

об’єкти селекційної діяльності в агрокомплексі, розглянули питання правового 

регулювання прав інтелектуальної власності за законодавством України та способи 

захисту прав інтелектуальної власності. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

 

 

Відбулася офіційна робоча зустріч керівництва Німецького (GDV) 

і Австрійського (VVO) об’єднань страховиків та Ліги страхових 

організацій України, де було досягнуто домовленостей стосовно 

подальших напрямків співпраці. 

В ході представницької зустрічі Олександр Філонюк, Президент 

Ліги страхових організацій України, Міхаель Брандштеттер, менеджер ЄС та 

міжнародним відносинам Австрійської страхової асоціації (VVO) та Франк Тірольф, 

старший менеджер зі взаємодії з країнами Центральної та Східної Європи (GDV) 

обговорили ключові події галузі, наголосивши, що ставлять на меті об’єднання усіх 

стейкхолдерів, пов’язаних із розвитком та функціонуванням страхового ринку України в 

умовах становлення економіки країни. Серед інших тем обговорення – інновації у 

страхуванні, кібербезпека, інвестиції, кадри та ін. 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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Лігу страхових організацій України представили Президент організації Олександр 

Філонюк та віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська. 

Угоду про співпрацю між Німецьким союзом страховиків та Лігою страхових 

організацій України було підписано у 2003 році.  

7 квітня 2005 року у Відні Ліга страхових організацій України та Австрійський 

Союз страховиків (VVO) підписали Угоду про співпрацю та висловили своє бажання 

розвивати співробітництво в галузі страхування, залучати досвід австрійського страхового 

ринку, а також сприяти взаємному відкриттю ринків страхування обох країн. 

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

 

 

 

У Нацкомфінпослуг відбулось обговорення оприлюдненого 

проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до 

Положення про Державний реєстр фінансових установ». 

Проект розпорядження було розроблено з метою приведення 

положень розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр 

фінансових установ» від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118, у відповідність до вимог 

законодавства України та удосконалення державного регулювання ринків небанківських 

фінансових послуг, зокрема щодо порядку включення до Державного реєстру фінансових 

установ, виключення та ведення Державного реєстру фінансових установ. 

Участь в обговоренні взяли член Комісії Олександр Залєтов та керівники 

структурних підрозділів Нацкомфінпослуг. Лігу страхових організацій України 

представив віце-президент ЛСОУ, член Громадської ради при Нацкомфінпослуг Сергій 

Тарасов. 

 

 

Команда Проекту IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в 

Європі та Центральній Азії» провела Круглий стіл «Потенціал для 

фінансування молочних господарств та страхові рішення для майбутнього 

розвитку бізнесу». 

Відкрили роботу семінару та виступили з вітальним словом Олена 

Ковальова, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, та Джейсон 

Пелмар, Голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусії та Молдови. 

Під час заходу, спеціально запрошений експерт, головний спеціаліст з 

фінансування аграрного сектору відомого голландського банку «Rabobank» поділився із 

аудиторією успішним досвідом кредитування молочних господарств та виробників 

телятини у Нідерландах. 

Також в рамках заходу, спрямованого на розвиток агрофінансування та 

агрострахування в Україні, було розглянуто потенціал фінансування молочних 

господарств для банків, прибутковість невеликих молочних господарств та розповість про 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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можливості розробки відповідних страхових рішень та страхових продуктів для 

мінімізації ризиків, пов’язаних із виробництвом молока. 

Лігу страхових організацій України на засіданні представила віце-президент ЛСОУ 

Романа Навальківська. 

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

 

 

В Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі 

«Мистецький арсенал» відбувся Finclusion UA: Форум з фінансової 

інклюзії. Відкрили роботу форуму Голова Національного банку України 

Яків Смолій та Генеральний директор Mastercard в Україні Віра 

Платонова. 

У рамках події пройшли панельні дискусії, обмін кейсами, виступи експертів із 

Азербайджану, Польщі, Сінгапуру, Швеції та провідних гравців фінансового ринку 

України. Зокрема, своїм досвідом поділилися: Ян Тейлор, віце-президент з розвитку 

бізнесу та кооперації з урядами та державним сектором, Mastercard Europe, Габріель 

Сьодерберг, консультант Департаменту фінансової стабільності Sveriges Riksbank, 

Центробанк Швеції, Скотт Бейлз, керуючий директор Innovation Labs Asia, Фират Сабіт, 

Cashless Azerbaijan project та інші. 

Головна мета форуму: визначити, як залучати людей до фінансових послуг, якою 

повинна бути кооперація бізнесу та держави щодо впровадження фінансової інклюзії, які 

світові практики в побудові фінансово включеного суспільства виправдали себе і які з них 

можуть бути актуальними для України, що стимулюватиме безготівкові розрахунки та 

фінансову безпеку громадян, а також як фінансова інклюзія вплине на економіку 

завтрашнього дня. 

Форум став першою потужною платформою для дискусії навколо теми фінансової 

інклюзії на найвищому рівні. 

Участь у заході взяли керівники банків, представники державних інституцій, 

провідних рітейл, діджитал-, страхових компаній та інших учасників фінансового ринку. 

Лігу страхових організацій України представив віце-президент організації Сергій Тарасов. 

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

 

 

 У Київському національному торговельно-економічному 

університеті пройшов Міжнародний форум «Трансформація ринків 

нерухомості та іпотечного кредитування». 

Відкрили роботу заходу та виступили з вітальним словом 

проректор Київського національного торговельно-економічного 

університету, д.т.н., професор, старший науковий співробітник Наталія Притульська та 

виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. 

Модераторами заходу виступили Геннадій Бортніков, ризик-менеджер Офісу 

адміністрування проектами міжнародного фінансового співробітництва Німецько-

Українського фонду, та Олексій Куценко, експерт з фінансово-банківських питань, 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
https://www.facebook.com/uainsurcom/
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співавтор урядової Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках 

фінансових послуг, член комітету Незалежної асоціації банків України, член експертної 

ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

В рамках дискусійних панелей учасники обговорили питання про ризики 

фінансової стабільності, пов’язані з ринком нерухомості та політика НБУ щодо їх 

мінімізації, про сучасний стан та майбутнє іпотечного кредитування, взаємодію банків й 

інших учасників ринків нерухомості та іпотечного кредитування, забезпечення житлом 

громадян України на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу та ін. 

Під час форуму було зазначено, що будівництво має значний вплив на економіку, 

як джерело зайнятості та інвестицій. Проте частка будівництва у ВВП складає лише 2,3%. 

При цьому іпотечні портфелі банків скорочуються. Розвитку іпотечного кредитування 

заважають високі ставки, відсутність джерел довгострокових ресурсів для фінансування 

іпотеки, недоліки законодавства, невирішені проблеми валютної іпотеки 2006-2008рр. 

Також високими є ризики, пов’язані з непрозорістю ринку нерухомості, складністю 

оформлення забезпечення за кредитами та касовими розривами у забудовників. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент організації 

Сергій Тарасов, який вважає, що зниження ступенів ризиків всіх учасників ринку 

нерухомості та іпотечного кредитування можливе шляхом комплексного підходу до 

взаємодії між ними за участю страхових організацій. 

В обговоренні взяли участь: Наталія Задерей, начальник відділу Департаменту 

фінансової стабільності Національного банку України; Harvey Carroll, Jr., International 

Credit Expert, Investment Consultant, Commercial and Residential Real Estate Professional; 

Jana Brodani, Executive Director at CzechCapital Market Association; представники 

регуляторів, об’єднань учасників фінансових ринків, банків, фінансових компаній, 

юридичних установ, закладів вищої освіти і науково-дослідних установ. 

 

 

Відбулось засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули питання про звернення Громадської ради щодо 

проведення Нацкомфінпослуг громадського обговорення «Реформування 

системи захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні, про 

проведення експертного дослідження законопроекту №8055 «Про 

установу фінансового омбудсмена» та про зареєстрований проект Закону № 8415 «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків 

фінансових послуг». 

Також було розглянуто 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», про проект 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про Державний 

реєстр фінансових установ» та щодо виконання рішень попереднього засідання 

Громадської ради. 
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За результатами роботи засідання було погоджено проведення з Нацкомфінпослуг 

13 червня 2018 року обговорення оприлюдненого проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових 

установ». 

Також було підтримано рішення щодо проведення з Нацкомфінпослуг 20 червня 

2018 року обговорення проекту 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», з урахуванням методики розроблення 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності 

та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№342. 

Участь у засіданні взяв член Комісії Олександр Залєтов та керівники структурних 

підрозділів Нацкомфінпослуг. Лігу страхових організацій України у Громадській раді при 

Нацкомфінпослуг представляє віце-президент організації Сергій Тарасов. 

 

 

 ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за 

січень-квітень 2018 року. Валові страхові премії учасників проекту 

«Відкрите страхування», які здійснюють види страхування, інші, ніж 

страхування життя, за підсумками січня-квітня 2018 року склали 3,3 млрд. 

грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1811,9 млн. грн. (54,5%) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 762,3 млн. грн. (22,9 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 592,3 млн. грн. 

(17,8%), з добровільного страхування відповідальності – 159,2 млн. грн. (4,8 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 34,1% у 

порівнянні з попереднім місяцем — до 867,0 млн. грн. 

Валові страхові виплати за підсумками січня-квітня 2018 року склали 1,1 млрд. грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 443,4 млн. грн. (41,3%) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 374,3 млн. грн. 

(34,9%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 247,0 

млн. грн. (23,0%), з добровільного страхування відповідальності — 8,9 млн. грн. (0,8%). 

Валові страхові виплати у квітні місяці зменшились на 2,3% у порівнянні з 

попереднім місяцем — до 263,4 млн. грн. 

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як 

КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
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Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» 

за підсумками січня-квітня 2018 року склали 681,5 млн. грн., валові страхові виплати – 

378,4 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 55,5%. При цьому обсяг надходжень 

валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 7,0% у порівнянні з попереднім 

місяцем (до 201,2 млн. грн.), валових страхових виплат – на 6,3% (до 101,0 млн. грн.). 

Рівень страхових виплат зменшився на 0,3 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-квітня 2018 року склали 552,9 млн. 

грн., валові страхові виплати – 334,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 60,5%. 

При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 

10,6% у порівнянні з попереднім місяцем (до 147,7 млн. грн.), а обсяг валових страхових 

виплат — на 9,3 % (до 90,1 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 0,7 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-квітня 2018 року склали 384,4 млн. 

грн., валові страхові виплати – 219,7 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 57,2%. 

При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 

25,6% у порівнянні з попереднім місяцем (до 126,9 млн. грн.), а обсяг валових страхових 

виплат – зменшився на 23,6% (до 47,3 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 

24,0 в.п. 

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

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

взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, 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. 

 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, оприлюднила проект розпорядження «Про 

внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ» 

— https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/25182.html 

 

 

 

 Відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Відкрив засідання і 

привітав його учасників Голова Комітету Артур Палатний. 

Згідно з порядком денним серед інших законопроектів учасники 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/25182.html
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розглянули презентований народним депутатом України А.Романовою, проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної політики 

у сфері туризму, (реєстр. №8317 від 20.04.2018 р.). 

Виступаючи перед учасниками засідання Голова комітету ЛСОУ з питань 

страхування в сфері туризму Галина Ким наголосила на необхідності підтримки розвитку 

туристичної галузі в Україні та акцентувала увагу на практичній стороні реалізації норм 

проекту щодо страхування відповідальності туроператора. Також Голова комітету ЛСОУ 

звернулась до учасників засідання Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму з пропозицією доопрацювати проект №8317  в 

частині приведення положень проекту у відповідність до законодавства у сфері 

страхування. 

За результатами розгляду даного питання члени Комітету прийняли рішення 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в першому читанні та 

доопрацювати до другого читання. 

Лігу страхових організацій України на засіданні Комітету Верховної Ради України 

з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму представили віце-президент ЛСОУ 

Романа Навальківська та Голова комітету ЛСОУ з питань страхування в сфері туризму 

Галина Ким. 

Нагадаємо, що у травні 2018 року Ліга страхових організацій України направила 

листи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг та Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму щодо необхідності доопрацювання законопроекту №8317 від 

20.04.2018 р. 

У своєму листі ЛСОУ зазначає, що документ потребує доопрацювання, оскільки не 

містить пропозицій про внесення змін до статті 16 щодо конкретизації ризиків, 

приведення у відповідність до законодавства у сфері страхування термінів та уніфікації 

норм. При цьому, на думку ЛСОУ, існує необхідність приведення норм законопроекту у 

відповідність до частини шістнадцятої статті 2 Закону України «Про страхування», якою 

встановлено, що предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише 

страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, 

розміщенням страхових резервів та їх управлінням тощо. 

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

 

 

Київська міська державна адміністрація за участю ТПП України та 

Київської ТПП провела Коопераційну сесію та виставку-презентацію 

промислової продукції «Зроблено в Києві». 

Відкрив роботу сесії Коопераційні можливості м.Києва та привітав 

учасників заходу Президент Київської ТПП Микола Засульський. 

Модератором секції «Перспективи кооперації у сфері високих технологій» та з 

доповіддю «Інноваційні проекти, стартапи в інформаційних технологіях, в сфері 

інформаційної та кібербезпеки, енергозбереження, охорони довкілля  — блокчейн, 

інтернет-речей, смартизація, Е-медицина, штучний інтелект та ін.» виступив Голова 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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Комітету з електронних комунікацій при ТПП України, віце-президент Київської ТПП 

Володимир Коляденко. 

В роботі сесії, що проходила у Міжнародному виставковому центрі, взяли 

участь  представники КМДА; Міжнародного трейд-клубу; іноземних торгових палат з 

Німеччини, Грузії, Італії, Молдови, Литви, ОАЕ, Угорщини, Хорватії, Польщі; провідних 

промислових підприємств м. Києва, бізнесу, інноваційних площадок і центрів, High-tech 

офісу України. 

Лігу страхових організацій на заході представив Президент організації Олександр 

Філонюк, який наголосив на важливості формування ефективних механізмів захисту 

інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних систем бізнес-сфери, а також 

необхідності безперервності надання послуг підприємствами, організаціями і установами 

в умовах інформаційного протиборства та зовнішньої агресії. 

«Ліга вважає, що впровадження страхування кібер-ризиків є важливим 

компонентом підвищення рівня кібер-захисту вітчизняних підприємств, і  співпраця з 

ТПП України дає вагомі підстави для реалізації певних механізмів упередження 

кіберзагроз та мінімізації наслідків кібератак», — зазначив Президент ЛСОУ Олександр 

Філонюк. 

Також у ході роботи сесії були розглянуті  питання кооперації в сфері високих 

технологій, ІКТ, інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, блокчейну, інтернету 

речей, смартпроекти, енергозбереження та енергоефективність, біотехнології, та інші 

нагальні питання. 

Як вже повідомлялось, Ліга страхових організацій України входить до складу 

Антикризового Центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України і бере активну 

участь у його роботі. Перше засідання Антикризового центру кібернетичного захисту 

бізнесу при ТПП України відбулось у липні 2017 року. 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомила про набрання чинності 

розпоряджень Нацкомфінпослуг, а саме: 

розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.03.2018 року № 407 

„Про внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків щодо 

оприлюднення фінансової звітності”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

18 квітня 2018 року за №462/31914; 

 розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.03.2018 року № 459 

„Про затвердження Змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність 

недержавного пенсійного фонд”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

24 квітня 2018року за № 499/31951; 

 розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.04.2018 року № 486 

„Про внесення зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та 

об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо оприлюднення фінансової 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/22-03/R-407.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/29-03/R-459.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/03-04/R-486.pdf
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звітності”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за 

№ 500/31952. 

Вищевказані розпорядження набрали чинності 25.05.2018 (опублікування в 

Офіційному віснику України від 25.05.2018 № 040). 

Зазначені зміни внесені з метою державного регулювання є вдосконалення порядку 

оприлюднення річної фінансової звітності в частині приведення у відповідність до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з урахуванням змін 

внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» в 

періодичних або неперіодичних виданнях. 

 

 

Більше новин і фото –  

https://www.facebook.com/uainsurcom/ 

http://uainsur.com/ 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
http://uainsur.com/

