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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.07.2018 – 31.07.2018 

До уваги страховиків! 

У середині липня ЛСОУ взяла участь у презентації аналітичного 

огляду ICU. Дякуємо нашим партнерам за запрошення та публікуємо 

експертні презентації - http://uainsur.com/our-news/57036/ 

 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, оприлюднила доопрацьований 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 проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»  —

 https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25773.html 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, оприлюднила доопрацьований проект 

розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Методики 

формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 

страхування життя” – https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25769.html 

 

 

Національний банк України з 1 серпня 2018 року змінює методику 

розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. 

Регулятор буде оприлюднювати офіційний курс на своєму сайті до 

16 години — на дві години раніше, ніж зараз. При розрахунку курсу НБУ 

буде відсікати нерепрезентативні угоди. Відповідно до ухваленого 

http://uainsur.com/our-news/57036/
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25773.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25769.html
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рішення, Національний банк здійснюватиме щоденний розрахунок довідкового курсу 

гривні до долара США. Нові засади розрахунку офіційного курсу гривні до долара США 

також передбачають наявність резервного механізму його обрахунку на випадок, якщо 

кількість угод, які мають враховуватися для обрахунку офіційного курсу гривні, з будь-

яких причин є меншою або дорівнює 10% від середньоденного значення аналогічного 

показника за попередній плинний місяць. 

Так, відповідно до Постанови Правління № 80 від 19 липня 2018 року «Про деякі 

питання встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та внесення змін до 

Класифікатора іноземних валют та банківських металів», офіційний курс гривні до долара 

США розраховуватиметься на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів 

США на умовах «тод», «том» і «спот», які в день розрахунку офіційного курсу укладалися 

банками на міжбанківському валютному ринку України з іншими банками та з 

Національним банком України, та інформація про які надавалася Національному банку 

торговельно-інформаційними системами до 15-30 відповідного робочого дня. 

Нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, 

параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод 

відповідного дня, а, отже, такі угоди є не репрезентативними для їх врахування при 

обрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Спершу із наявного ряду угод 

відсікаються усі угоди, курс за якими відхиляється від середньоарифметичного за всіма 

угодами більше ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від 

середньоарифметичного курсу/обсягу більше ніж на 2 стандартних відхилення. 

Обрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватись як 

середньозважене за усіма угодами, що лишилися після відсікання. 

Згідно з повідомленням прес-служби НБУ, запровадження нової методики 

розрахунку офіційного курсу гривні до долара США наближує її до міжнародних 

стандартів розрахунку аналогічних показників, і дасть змогу використовувати офіційний 

курс гривні до долара США не лише для цілей бухгалтерського обліку, а й як бенчмарк 

валютного ринку при укладанні учасниками ринку угод, де у якості базового активу 

використовується іноземна валюта. 

Механізм обрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін. 

 

 

 

До уваги страховиків! 

 Інформаційне повідомлення щодо зміни порядку реєстрації правил 

добровільного страхування, змін та/або доповнень до правил 

добровільного страхування в Нацкомфінпослуг. 

Відповідно до статті 17 Закону України “Про страхування” 

правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і 

підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення 

відповідного виду страхування. 
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У разі якщо страховик запроваджує нові правила страхування, чи коли до правил 

страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати ці нові 

правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу. 

Відповідно до підпункту 62 пункту 4 Положення про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом 

Президента України від 23.11.2011 № 1070, Нацкомфінпослуг, відповідно до покладених 

на неї завдань, реєструє під час видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду 

страхування прийняті страховиком правила страхування для такого виду, а також зміни 

та/або доповнення до цих правил. 

Пунктом 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 (далі — Ліцензійні умови), 

визначено, що 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. 

Реєстрацією в Нацкомфінпослуг правил (умов) добровільного страхування, змін 

та/або доповнень до правил (умов) добровільного страхування є прийняття 

Нацкомфінпослуг рішення про реєстрацію правил (умов) добровільного страхування, змін 

та/або доповнень до правил (умов) добровільного страхування. 

Відповідне рішення Нацкомфінпослуг (як і рішення про відмову в реєстрації 

правил (умов) добровільного страхування, змін та/або доповнень до правил (умов) 

добровільного страхування) оприлюднюється  на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг 

у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. 

Також повідомляємо, що законодавством не передбачено подання на реєстрацію до 

Нацкомфінпослуг правил (умов) добровільного страхування, змін та/або доповнень до них 

у двох примірниках, а також повернення примірника правил, змін та/або доповнень до них 

після прийняття рішення про їх реєстрацію. 

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 24 Ліцензійних умов фінансові установи 

зобов’язані розміщувати внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-

сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними 

чинності із зазначенням такої дати. 

 

 

Аналітичний департамент групи  ICU провів презентацію 

аналітичного звіту по макроекономіці, банківському сектору, та ринку 

внутрішнього боргу України. 

Спікери ICU — Олександр Вальчишен, Олександр Мартиненко, 

Тарас Котович та Михайло Демків дали оцінку поточної 

макроекономічної ситуації та перспектив на 2018 рік; огляд державного боргу і 

фінансування бюджету, факти та очікування на друге півріччя 2018 р.; а також 
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презентували огляд банківського сектору: прогноз ставок, ліквідності та динаміки 

кредитування. 

За прогнозами аналітиків ICU, зростання ВВП у 2018 році складе 3,5 %. Протягом 

останніх років спостерігається первинний профіцит бюджету, що покращує 

кредитоспроможність країни, але обумовлює обмеження зростання ВВП. Також відбувся 

перерозподіл доходів: частка оплати праці у ВВП зменшилась, а частка прибутків 

підприємств зросла. Державний борг суттєво скоротився, при цьому дохідність ОВДП 

зростає. 

В кінці  заходу відбулась сесія питань-відповідей. 

«Останніми роками державні позики почали відігравати істотну роль не лише як 

спосіб залучення грошових ресурсів до державного бюджету, а й як інструмент 

регулювання грошово-кредитної сфери. Внаслідок зростання дохідності ОВДП може 

виникнути так званий ефект витіснення, що обумовлює скорочення інвестицій в реальний 

сектор економіки та обмеження кредитування», — вважає віце-президент ЛСОУ Сергій 

Тарасов. 

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

організацій України проводить роботи, спрямовані на дослідження та прогнозування 

ринку страхових послуг з урахуванням макроекономічних показників і прогнозів 

національних фінансових інститутів та міжнародних фінансових інституцій. 

Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

 

 

 

Відбулось засідання Нацкомфінпослуг, на якому розглядалось 

питання про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Методики формування 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 

життя». 

Ліга страхових організацій України бере активну участь у роботі над проектом 

розпорядження. Всі пропозиції, які було надано ЛСОУ, враховано у доопрацьованому 

проекті. Пропозиції ЛСОУ до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг, оприлюдненого 

15 лютого 2018 року, зокрема, стосувались розрахунку резерву заявлених, але не 

виплачених збитків, та розрахунку резерву коливань збитковості. Доопрацьований проект 

методики також враховує пропозиції ЛСОУ до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг, 

оприлюдненого 8 вересня 2017 року, зокрема щодо розрахунку розміру резерву 

незароблених премій у випадку, якщо надходження суми страхового платежу за 

договором відповідає іншому періоду, ніж строк дії договору страхування, розрахунку 

резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та формування відстрочених аквізиційних 

витрат. 

Ліга страхових організацій України підтримує необхідність вдосконалення 

методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування 

життя, забезпечення стабільності діяльності страховиків, можливості виконання 
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страховиками своїх зобов’язань і захисту прав споживачів послуг у сфері страхування. 

Також на засіданні Нацкомфінпослуг були розглянуті інші нагальні питання. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

 

 

Національний банк України розробив і запропонував до 

обговорення проект Положення про ліцензування банків. Відповідний 

документ оприлюднено на сайті регулятора. 

Згідно з аналізом регуляторного впливу проекту Положення про 

ліцензування банків, підготовка цього документу зумовлена необхідністю 

подальшого приведення норм про ліцензування банків у відповідність до європейського 

законодавства та стандартів Базельського комітету з банківського нагляду. 

В проекті  Положення переглянуто підходи до регулювання більшості процесів 

ліцензування. Основним принципом, який закладено, є максимально можливий перехід 

від формалістичного принципу в підході до ліцензування до сутнісного та ризик-

орієнтованого. Ці зміни мають стати одним із елементів переходу Національного банку до 

комплексного ризик-орієнтованого нагляду за банками та запровадження процесу 

наглядових перевірок та оцінки. 

Документ  запроваджує перебудову критеріїв оцінки ділової репутації та 

професійної придатності керівників, репутації та фінансового чи майнового стану 

власників банків, спроможності банку здійснювати свою діяльність з урахуванням бізнес-

моделі і профілю ризиків у його діяльності та інших факторів, що впливають на банк. 

Проектом Положення визначено: 

—     порядок оцінки ділової репутації юридичних і фізичних осіб; 

—     порядок оцінки фінансового стану юридичних осіб і майнового стану 

фізичних осіб; 

—     порядок погодження статуту новоствореного банку; 

—     порядок формування статутного капіталу новоствореного банку; 

—     порядок надання банківської ліцензії новоствореному банку; 

—     особливості створення державного банку; 

—     вимоги щодо початку банком нового виду діяльності або надання нового виду 

фінансових послуг; 

—     порядок набуття, збільшення та зменшення істотної участі в банку; 

—     вимоги до керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку 

та порядок їх погодження на посади; 

—     порядок внесення змін до статуту банку та його погодження Національним 

банком; 

—     вимоги до відкриття відокремлених підрозділів банку на території України; 

—     порядок надання дозволу на створення дочірнього банку, філії чи 

представництва банку на території іншої країни; 

—     порядок акредитації філії, представництва іноземного банку в Україні; 

—     порядок ліквідації банку за рішенням його власників; 
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—     порядок припинення здійснення банківської діяльності без припинення 

юридичної особи. 

Виконання вимог Положення, у разі його прийняття, буде обов’язковим для банків 

і, як очікує НБУ, буде сприяти підвищенню рівня захисту законних інтересів вкладників і 

кредиторів банків. 

 

 

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-травня 2018 року склали 4,0 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага 

належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування 

– 2133,5 млн. грн. (53,0%) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) 

– 936,2 млн. грн. (23,2%). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового 

страхування склали 766,6 млн. грн. (19,0%), з добровільного страхування відповідальності 

– 190,6 млн. грн. (4,7%). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 19,4% у 

порівнянні з попереднім місяцем — до 699,9 млн. грн. 

Валові страхові виплати за підсумками січня-травня 2018 року склали 1,4 млрд. 

грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 577,6 млн. грн. (42,3%) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 474,7 млн. грн. 

(34,8%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 301,9 

млн. грн. (22,1 %), з добровільного страхування відповідальності — 11,5 млн. грн. (0,8%). 

Валові страхові виплати у травні місяці збільшились на 10,8 % у порівнянні з 

попереднім місяцем — до 292,0 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. 

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

за підсумками січня-травня 2018 року склали 859,8 млн. грн., валові страхові виплати – 

474,2 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 55,1 %. При цьому обсяг надходжень 

валових страхових премій у травні місяці зменшився на 11,4 % у порівнянні з попереднім 

місяцем (до 178,3 млн. грн.), валових страхових виплат – на 5,1 % (до 95,8 млн. грн.). 

Рівень страхових виплат збільшився на 3,6 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-травня 2018 року склали 662,5 млн. 

грн., валові страхові виплати – 424,4 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 64,1%. 

При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 25,8 

% у порівнянні з попереднім місяцем (до 109,6 млн. грн.), а обсяг валових страхових 

виплат — на 0,2 % (до 89,9 млн. грн.). Рівень страхових виплат збільшився на 21,1 в.п. 
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По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-травня 2018 року склали 500,8 млн. 

грн., валові страхові виплати – 269,8 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 53,9%. 

При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 8,3 

% у порівнянні з попереднім місяцем (до 116,4 млн. грн.), а обсяг валових страхових 

виплат – збільшився на 6,0 % (до 50,1 млн. грн.). Рівень страхових виплат збільшився на 

5,8 в.п. 

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

страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-травня 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. 

 

 

Страхова компанія «SPARE» провела для своїх партнерів та 

клієнтів бізнес-сніданок, на якому презентувала новий страховий продукт 

«Особистий адвокат». 

Нова програма має 4 базових пакети – «Базовий», «Стандарт», 

«Преміум» та «VIP» зі страховими сумами відповідно 10, 30, 60 та 120 

тис. грн. За умовами договору, який укладається строком на один рік, компанія компенсує 

витрати на отримання юридичних послуг чи послуг адвоката в межах суми, передбаченої 

пакетом. Страховий платіж складає від 25 до 300 грн. на місяць в залежності від обраного 

пакету послуг. 

Презентуючи страховий продукт «Особистий адвокат», Дарія Рогова, керуючий 

партнер СК «SPARE», зазначила, що офіційними акредитованими партнерами СК 

«SPARE», що стануть на захист інтересів клієнта, є відомі юридичні фірми та більш як 

640 адвокатів, які спроможні надати юридичні послуги найвищого ґатунку.  За 

результатами проведеного компанією маркетингового дослідження було визначено, що 

оптимальною вартістю нового страхового продукту компанії опитувані громадяни 

вважають суму близько  5 тис. грн. на рік. 

Начальник юридичного департаменту СК «SPARE» Дмитро Луценко, провів аналіз 

кейсів по новому страховому продукту компанії «Особистий адвокат», зосередившись на 

взаємодії усіх сторін договору. 

Також в рамках проведеного бізнес-сніданку Страхова компанія «SPARE» разом із 

своїм партнером проанонсувала інноваційний для страхового ринку України страховий 

продукт «Страхування кібер-ризиків», який, на думку  авторів, стане новим інструментом 

захисту бізнесу. 
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Захід пройшов за підтримки громадської організації «Свідомо» та медіа-партнерів 

компанії.  Лігу страхових організацій України на заході представила директор 

департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

 

 

У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності відбулось засідання робочої групи щодо 

опрацювання та підготовки до другого читання редакції проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових 

послуг» (реєстр. №2413а). 

Відкрив засідання перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко. З вітальним 

словом до учасників звернулись заступник Голови Комітету Руслан Демчак та секретар 

Комітету Максим Поляков. 

В рамках засідання було опрацьовано Порівняльну таблицю до законопроекту та 

обговорено близько 200 внесених правок та пропозицій від учасників засідання. 

Засідання пройшло за участі народних депутатів та секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, 

представників Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, та представників бізнес-асоціацій фінансового ринку. 

Лігу страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ Романа 

Навальківська. 

Нагадаємо, що проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових 

послуг» (реєстр. № 2413а від 20.07.2015 р.), поданий Президентом України. Даним 

проектом пропонується здійснити перерозподіл повноважень державного регулювання 

фінансової діяльності від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, до Національного банку України та Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку, передбачивши при цьому вилучення із відповідних 

законодавчих актів усіх норм із посиланнями на Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що очевидно зумовить 

ліквідацію даного державного органу. При цьому законопроектом передбачено, що 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснюватиме регулювання 

усіх видів діяльності, яка пов’язана з цінними паперами та фондовим ринком, а також 

регулювання системи накопичувального пенсійного забезпечення та діяльності 

недержавних пенсійних фондів, включаючи їх адміністрування. До повноважень 

Національного банку України, відповідно до положень законопроекту, пропонується 

віднести державне регулювання страхової діяльності, системи кредитної кооперації та 

усіх інших видів небанківських фінансових послуг, які не пов’язані з ринками цінних 

паперів та похідних (деривативів), фондовим ринком та системою накопичувального і 

недержавного пенсійного забезпечення. 
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До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, оприлюднила прийняте на засіданні 05.07.2018 

р. розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення Змін до Положення 

про застосування Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення 

законодавства про фінансові послуги» — 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/05-07/R-1190.pdf 

 

 

Державна служба фінансового моніторингу України провела 

об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ 

та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (46-

те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу – банківських установ (8-ме засідання). 

Засідання робочої групи відкрив директор Департаменту координації системи 

фінансового моніторингу Олександр Глущенко. В рамках порядку денного було 

проведено обговорення проблемних питань суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, запропонованих до розгляду Адміністрацією Президента України та 

професійними об’єднаннями учасників фінансового ринку. 

Зокрема, Лігою страхових організацій України ініційовано розгляд питання щодо 

уточнення інформації по клієнту (а саме даних, наданих при ідентифікації)  при кожному 

проведенні фінансової операції по клієнту, що підлягає  обов’язковому 

фінансовому  моніторингу; щодо проведення ідентифікації та верифікації при укладенні 

електронного полісу на суму понад 5000 гривень (туристичне, майнове страхування 

(квартири великої площі), тощо). 

Також були розглянуті питання щодо необхідності виконання вимог законодавства 

стосовно осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких 

застосовано міжнародні та/або національні санкції відповідно до частини першої статті 17 

Закону.  Учасники засідання обговорили чи зобов’язаний суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу встановлювати ділові відносини з неприбутковими організаціями лише з 

дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу та розглянули ряд інших 

питань. 

Олександр Глущенко підбив підсумки роботи об’єднаного засідання Робочої групи 

та нагадав, що за результатами засідання складено протокол, який буде доведено до 

відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам. 

Лігу страхових організацій України на заході представила Романа Навальківська, 

заступник Голови Громадської Ради при Держфінмоніторингу, віце-президент ЛСОУ. 

 

 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/05-07/R-1190.pdf
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Відбулось засідання Нацкомфінпослуг, на якому розглядалось 

питання про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Про внесення Змін до Положення про застосування 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства 

про фінансові послуги». 

Нагадаємо, що проект розпорядження, активну участь у роботі над яким взяла Ліга 

страхових організацій України, було оприлюднено на сайті Нацкомфінпослуг 

19.04.2018 р. Документ було  розроблено відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» 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, з метою вдосконалення нормативно-правової 

бази у сфері застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення вимог законодавства. 

З метою захисту прав споживачів фінансових послуг Положенням про 

застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, 

затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року № 2319, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за №2112/22424, 

встановлено інший механізм прийняття рішень Нацкомфінпослуг при здійсненні 

провадження у справах про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність з надання фінансових послуг, ніж встановлений Законами України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Таким чином, з метою врегулювання вищезазначеного питання вносяться зміни до 

Положення №2319 в частині нерозповсюдження норм цього Положення на 

правовідносини, що виникають відповідно до Законів України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування 

видів господарської діяльності». 

Також на засіданні Нацкомфінпослуг були розглянуті питання про схвалення 

висновку до проекту Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” 

(реєстраційний № 7055 від 19.06.2018)» та ін. 

Лігу страхових організацій України на заході представила директор департаменту 

інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

 

 

Відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансової політики і банківської діяльності. В рамках порядку денного 

було розглянуто проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг 

реєстр. №8415. 
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Доповідачем з цього питання виступив один з авторів законопроекту, перший 

заступник Голови Комітету, Михайло Володимирович Довбенко. Він зазначив, що для 

відновлення належного та ефективного функціонування ринків фінансових послуг, 

запобігання виникненню системних криз та забезпечення захисту прав споживачів 

фінансових послуг, необхідним є внесення концептуальних змін до законодавства. 

Зокрема, змін потребують  захист прав споживачів фінансових послуг;  реорганізація та 

припинення небанківських фінансових установ;  систематизація норм законодавства 

стосовно повноважень Регулятора;  заходи державного нагляду (контролю); 

ліцензування;  коригувальні заходи, заходи впливу та штрафні санкції. Також 

актуальними є такі питання як фіктивність фінансових установ; відновлення 

платоспроможності небанківських фінансових установ; виведення з ринку недержавних 

фінансових установ та ін. 

Презентуючи документ, перший заступник Голови Комітету наголосив, що 

законопроект №8415 жодною мірою не є конкуруючим із всім нам відомим 

законопроектом про спліт. 

За словами М. Довбенка, сьогодні загальними для усіх ринків небанківських 

фінансових послуг є питання відкритості на цих ринках, посилення системи захисту прав 

та інтересів споживачів небанківських фінансових послуг, максимального використання 

можливостей пруденційного нагляду та підвищення прозорості державного регулювання. 

Головним Законом, що визначає засади функціонування всіх ринків фінансових послуг, є 

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг». Частина цього Закону стосується всіх ринків фінансових послуг, а частина 

присвячена організації, повноваженням і порядку діяльності Регулятора на 

небанківському фінансовому ринку. На сьогодні цим Регулятором відповідно до закону є 

Нацкомфінпослуг. Проте, у зв’язку зі змінами в законодавстві, існує значна кількість 

проблемних питань та колізій у законодавстві, що впливають на виконання повноважень 

Регулятора і не дозволяють здійснювати ефективну державну політику на небанківських 

фінансових ринках. Базовий Закон про фінансові послуги є застарілим і його норми вже 

зараз суперечать багатьом новоприйнятим за останні роки законодавчим актам. 

Ліга страхових організацій України активно підтримує проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків 

фінансових послуг (реєстр. №8415, від 25.05.2018р., н.д. Довбенко М.В., Демчак Р.Є., 

Поляков М.А., Лаврик О.В., Рибалка С.В., Різаненко П.О., Жолобецький О.О., Святаш 

Д.В., Лопушанський А.Я., Мартиняк С.В.). Документ було розглянуто 19.06.2018 р. на 

засіданні Президії Ліги страхових організацій України. На думку ЛСОУ, законопроект 

№8415 дає відповідь на головне питання – яким чином буде здійснюватися державне 

регулювання небанківських ринків. Після прийняття цей закон забезпечить належну 

інституційну спроможність з урахуванням стандартів на рівні, прийнятих у країнах-членах 

ЄС, та процедур діяльності за світовими зразками, будь-якого Регулятора, який буде 

визначений цим законом. 

За результатами роботи Комітету ВРУ учасники прийняли рішення підтримати 

документ, та наголосили, що при доопрацюванні на друге читання законопроект №8415 
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потребуватиме доопрацювання в частині особливостей регулювання діяльності кредитних 

спілок, пенсійних фондів, фінансових компаній. 

Лігу страхових організацій України на засіданні Комітету ВРУ представила віце-

президент ЛСОУ Романа Навальківська. 

 

 

До уваги страховиків! 

Повідомлення про схвалення доопрацьованого 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 проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг». 

Метою прийняття регуляторного акта є вдосконалення державного регулювання 

ринків фінансових послуг України та впорядкування проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю)Нацкомфінпослуг розроблено 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 проведення планових заходів державного нагляду (контролю) 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг». 

Проект Постанови розроблений відповідно до 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, з 

метою виконання вимог статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності”. 

Проекти документів — https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-

aktiv/25481.html 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження типового договору 

страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності перед третіми особами», схваленого розпорядженням №1029 на засіданні 

Нацкомфінпослуг, яке відбулося 21.06.2018. 

Проект розпорядження розроблено на виконання частини другої статті 43 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що набрав чинності 

07.02.2018, з метою встановлення обов’язкового типового договору страхування цивільно-

правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами. 

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

aktiv/25395.html 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25481.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25481.html
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25395.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25395.html
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«Фінансовий клуб» провів круглий стіл на тему: «Чи потрібен 

Україні спліт?». Модератором заходу виступив  керуючий партнер 

«Фінансового клубу» Руслан Чорний. 

Учасники круглого столу обговорили ситуацію на ринку 

небанківських фінансових установ: аналіз ринку; світову практику: плюси 

і мінуси спліта; як буде розвиватися фінансовий ринок після прийняття закону про спліт 

та особливості регулювання небанківського фінансового сектора. 

У заході взяли участь Руслан Демчак, заступник голови парламентського комітету з 

питань фінансової політики та банківської діяльності; Тимур Хромаєв, глава НКЦБФР; 

Олександр Залєтов, член Нацкомфінпослуг; Михайло Відякин, начальник управління 

стратегії та реформування банківської системи НБУ; Юлія Вітка, заступник керівника 

проекту USAID «Трансформація фінансового сектора», представники профільних 

асоціацій та ін. 

Як вже повідомлялось, позиція ЛСОУ з цього питання незмінна – ми підтримуємо 

збереження цілісності професійної команди Нацкомфінпослуг, в тому числі і у складі 

Національного банку України. Проте вважаємо і наполягаємо, що у такому разі треба, щоб 

Регулятор мав більше повноважень і був незалежним у прийнятті рішень. На думку 

Президента Ліги страхових організацій України Олександра Філонюка, сьогодні первинна 

не форма чи модель майбутнього Регулятора, а мета впровадження цих змін, підтримка 

учасників страхового бізнесу України та всього небанківського фінансового ринку з боку 

держави.  Важливі не належність страхової компанії до групи великих чи середніх 

страховиків, не кількість її клієнтів, а ліквідність активів, прозорість роботи, капіталізація 

та інші фактори, що сприятимуть зростанню страхового бізнесу та довіри. «Ми впевнені, 

що транспарентність і прозорість страхового ринку — необхідні умови розкриття 

значного потенціалу страхування в Україні, і хочемо бачити підвищення рівня довіри до 

галузі та зростання проникнення страхування у життя українців», — зазначає Президент 

ЛСОУ Олександр Філонюк. 

ЛСОУ на заході представила директор департаменту інформаційної політики 

ЛСОУ Ірина Денисова. 

Відео та фото заходу — https://finclub.net/projects/kruglye-stoly/nuzhen-li-ukraine-

split.html 
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