
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.09.2018 – 30.09.2018 

Р Е З О Л Ю Ц І Я  

XVIІІ  МIЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ 

 

м. Одеса                                                                       15 вересня 2018 року 

Обговорення актуальних проблем і перспектив страхового ринку відбулось  

12-15 вересня 2018 року в рамках XVIІІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО 

ФОРУМУ за участю представників органів державної влади, страхових компаній, 

перестраховиків, брокерів, інвестиційних та юридичних компаній, фахівців в галузі 

економіки та фінансів, вітчизняних та міжнародних експертів, науковців, засобів 

масової інформації.       

  Учасники Форуму, 

враховуючи вплив поточної макроекономічної ситуації на формування умов 

для ведення страхового бізнесу та конкурентоспроможності національної 

економіки, 

розуміючи складність завдань, що вимагають витримки та чіткої координації 

дій, подальшої взаємодії з органами державної влади, посилення зв’язків зі 

страховим ринком та громадськістю,  

з метою забезпечення надійним і ефективним страховим захистом споживачів 

страхових послуг, підвищення інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку України та його 

інтеграцію до міжнародних систем страхування та перестрахування,  
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поставили перед собою наступні завдання: 

1. Об’єднання зусиль щодо представлення інтересів страхового бізнесу, 

консолідації можливостей об’єднань страховиків для досягнення ефективних 

результатів у лобіюванні інтересів учасників страхового ринку. 

2. Продовження розробки та прийняття проектів регуляторних актів на 

виконання запланованих реформ, відображених у Комплексній програмі розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року. 

3. Закріплення дієвої системи захисту прав споживачів, формування 

надійних механізмів забезпечення збереження коштів інвесторів та 

страхувальників, підвищення фінансової грамотності населення. 

4. Сприяння прийняттю ключових законопроектів у сфері страхування, 

зокрема: 

1) проекту Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне 

страхування в Україні» (реєстр. №4981 від 14.07.2016 р.); 

2) в першому читанні проекту Закону «Про державну підтримку 

сільськогосподарського страхування» (реєстр. №6355-1 від 26.04.2017 р.) та 

напрацювання пропозицій щодо посилення ролі страховиків для прийняття 

законопроекту у другому читанні; 

3) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» (реєстр. 

№2456-д від 29.12.2015 р.); 

4) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо обов'язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну 

життю, здоров'ю пасажирів та третіх осіб» (реєстр. №4642-д від 07.06.2017 р.); 

5) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. №8415 від 

25.05.2018 р.). 

5. Напрацювання пропозицій щодо внесення змін до наступних 

нормативно-правових актів: 

1) Закону України «Про страхування»; 

2) Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів»; 

3) Законів України «Про туризм» та «Про порядок виїзду з України і 

в'їзду в Україну громадян України» в частині підвищення гарантій та захищеності 

подорожуючих громадян України; 

4) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення»; 
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5) Положення «Про здійснення фінансового моніторингу фінансовими 

установами», затвердженого Розпорядженням ДФП від 05.08.2003 р. N25; 

6) Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №913  «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»; 

7) Постанови НБУ від 11.04.2000 р. №135 «Про застосування іноземної 

валюти в страховій діяльності»; 

8) Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 22.12.2010 р. 

№1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок 

коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» щодо звільнення платежів за договорами 

корпоративного страхування життя та добровільного медичного страхування від 

сплати ЄСВ та створення стимулюючої цілісної системи оподаткування щодо 

даних видів страхування. 

6. Розробка нових та внесення змін до діючих нормативно-правових 

актів у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, зокрема щодо: введення системи 

«Прямого врегулювання збитків»; посилення гарантійних функцій МТСБУ за 

зобов’язаннями неплатоспроможних страховиків та страховиків, які втратили 

членство в МТСБУ або позбавлені ліцензії; скорочення строків виплати страхового 

відшкодування; підвищення якості врегулювання збитків, імплементація 

Директиви ЄС тощо. 

7. Сприяння розвитку ринку страхування життя, зокрема шляхом 

створення системи гарантування виплат за договорами страхування життя. 

8. Підтримка впровадження другого (накопичувального) рівня системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

9. Здійснення заходів щодо створення умов впровадження обов’язкового  

та розвитку добровільного медичного страхування в рамках створеної платформи 

Національної стратегії охорони здоров'я України. 

10. Напрацювання пропозицій щодо спрощення процедур реорганізації та 

капіталізації страховиків з метою забезпечення стабільності страхового ринку та 

підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг. 

11. Сприяння схваленню (затвердженню) Методичних рекомендацій з 

розробки вимог до тендерних пропозицій учасників при закупівлі послуг з 

обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації державними органами, що 

здійснюють регулювання у сфері перевезень, страхування та державних закупівель.  

12. Здійснення комплексу заходів щодо детінізації окремих галузей 

економіки (транспортної, охорони здоров’я, туристичної, АПК, тощо) шляхом 

використання інструментів страхування та інвестування довгострокових коштів 

страховиків в національну економіку.  
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13. Внесення змін до Закону України «Про страхування» та деяких інших 

законодавчих актів України з метою скорочення видів обов’язкового страхування, 

встановлення загальних вимог до здійснення обов’язкового страхування, 

запровадження вільного ціноутворення тощо. 

14. Сприяння розвитку інформаційних технологій та посиленню 

кібербезпеки в сфері страхового бізнесу. 

15. Розробка нормативно-правових актів щодо врегулювання розміру 

комісійної винагороди за посередницькі послуги в страхуванні. 

16. Інформування міжнародної громадськості щодо досягнень страхового 

ринку України з метою залучення іноземних інвестицій. 

 Підкреслюючи, що важливою умовою успішного розвитку страхового 

ринку є обмін світовим досвідом та його застосування до національних страхових 

ринків, продовжити традицію та провести XІХ МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ 

ФОРУМ 11-14 вересня 2019 року. 

 

 

В Нацкомфінпослуг відбулось засідання  круглого столу 

«Гармонізація оподаткування інструментів фінансового сектору: 

страховий ринок та недержавне пенсійне забезпечення». Учасники 

розглянули та обговорили поточний стан, проблеми, міжнародний досвід 

та цільову модель оподаткування інструментів фінансового сектору. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент 

організації Сергій Тарасов, який зазначив, що для гармонізації системи оподаткування і 

сприяння оздоровленню конкуренції необхідно чітко визначити статус кожного суб’єкта і 

місце кожного фінансового інструмента у відповідному сегменті ринку з урахуванням 

законодавства про недержавне пенсійне забезпечення та положень Податкового кодексу 

України, а запровадження непрямого податку на страхові внески без врахування 

особливостей видів страхування, зокрема щодо обов’язкових видів, не сприятиме 

розвитку страхування. 

В рамках порядку денного Олена Велика, старший проектний менеджер 

Проектного офісу підтримки реформ фінансового сектору (за підтримки ЄБРР), 

представила Концепцію гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору 

Проекту А.21 Комплексної програми реформування фінансового сектору 2020. Метою 

проекту є гармонізація системи оподаткування у фінансовому секторі, що сприятиме 

оздоровленню конкуренції провайдерів та захищатиме споживача. 

Участь у засіданні також взяли члени Нацкомфінпослуг Ольга Максимчук і 

Олександр Залєтов, представники ГО «Всеукраїнське об’єднання споживачів страхових 

послуг «Страховий захист», Української федерації убезпечення, керівники структурних 

підрозділів Нацкомфінпослуг та інші.  
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20-21 вересня в Одесі проходить п’ятий щорічний Український 

фінансовий форум, який організовує фінансова група ICU. Лігу страхових 

організацій України на заході представляє Президент ЛСОУ Олександр 

Філонюк. 

«Глобалізація світової економіки обумовлює зміни світового 

фінансового ринку. Розмиваються межі між його різними сегментами, одні країни і галузі 

економіки впливають на інші країни і галузі. Інституційні інвестори шукають шляхи 

переорієнтації своїх інвестицій у країни, економічна і політична ситуація в яких є 

сприятливішою для ведення бізнесу. Саме створення таких сприятливих умов і для 

зовнішніх, і для внутрішніх інвесторів є викликом сьогодення для розвитку національного 

фінансового ринку і економіки країни в цілому», — вважає Президент ЛСОУ. 

Ukrainian Financial Forum 2018 – провідний майданчик для обговорення 

найсерйозніших фінансових подій та тенденцій в Україні та у світі, на якому 

представники світових наддержав, розкажуть про своє бачення того, у якому стані 

знаходиться світова економіка і куди вона рухається. Серед питань для обговорення у 

перший день роботи Форуму: глобальна фінансова система та світова економіка: чого 

чекати Україні від двох супердержав?; чи стане політика перешкодою руху вперед? 

Реформи в рік виборів; змінюючи підходи в енергетичному секторі України; революція 

альтернативної енергетики в Україні; держава як ефективний власник; ставка на 

майбутнє: організована торгівля на товарних ринках України; що станеться через рік? 

Погляд у майбутнє української економіки. 

«Програма форуму суттєво відрізняється від наших попередніх конференцій, 

акцентуючи увагу на світовому фінансово-економічному контексті, інноваційному 

інвестуванні та новітніх тенденціях в управлінні капіталом. У публічній дискусії 

зустрінуться лідери з різних сфер українського і міжнародного бізнесу, а також 

регулятори, що визначають правила роботи ринків в нашій країні і за кордоном», – 

розповідає Костянтин Стеценко, керуючий партнер групи ICU. Зокрема, експерти 

провідних світових фінансових ринків, в тому числі, Китаю, США і Великобританії, в ході 

форуму окреслять напрямки розвитку глобальних економік на найближчі роки. А 

представники українського уряду і великого бізнесу розкажуть про наслідки для України 

світових фінансових процесів і поділяться планами реформ. 

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення щодо особливостей подання звітності 

страховиків до Нацкомфінпослуг починаючи зі звітності за 9 місяців 2018 

року — 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/26111.html 
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Ліга страхових організацій України підготувала презентацію щодо 

обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика, затверджених розпорядженням 

Нацкомфінпослуг від 07.06.2018р. № 850. Презентація містить основні 

положення розпорядження, які доповнено формулами і діаграмами для їх візуалізації. 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення 

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». 

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”, згідно якої критерії, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності і періодичність проведення 

планових заходів, затверджені Кабінетом Міністрів України за поданням органу 

державного нагляду (контролю). 

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

aktiv/26105.html 

 

 

 

XVІІI Міжнародний фінансовий форум, що проходив у Одесі 12–

15 вересня 2018 року, завершив свою роботу. Організаторами заходу 

виступили  Центр бізнес-стратегій «Перспектива» та Ліга страхових 

організацій України. 

Олександр Філонюк, Голова оргкомітету Міжнародного 

фінансового форуму, Президент Ліги страхових організацій України, подякував усім 

спікерам та гостям за особисту участь та підтримку ідей якісного реформування 

страхового ринку України і зазначив, що Форум — синтез професійного міжнародного 

досвіду та найкращих світових практик страхової справи. Президент ЛСОУ висловив 

впевненість, що прогресивні ідеї, озвучені на форумі, стануть джерелом подальших 

рішень, направлених на розвиток страхування в Україні та будуть реалізовані найближчим 

часом. 

http://uainsur.com/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%E2%84%96-850-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_201809.pdf
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/26105.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/26105.html
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Цього року більшість питань, винесених на обговорення учасників Форуму, були 

запропоновані Оргкомітету самими учасниками. У програмі  Форуму: державне 

регулювання ринків фінансових послуг в Україні, зміни, тенденції та прогнози; основні 

драйвери, зміна пріоритетів та нові перспективи страхування в Україні; очікувані зміни і 

прогнозний сценарій розвитку страхового ринку. 

Особливий інтерес учасників викликали засідання круглих столів  «Моторне 

страхування в Україні» та «Медична реформа: перші результати, наслідки, проблеми 

впровадження» та інші актуальні теми. 

Цього року форум зібрав 150 учасників, в числі яких представники фінансового 

ринку України та 14 зарубіжних країн — Латвії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Канади, 

Нідерландів, Молдови, Білорусі, Таджикистану, Польщі, Азербайджану, Грузії та ін. 

Основними завданнями Форуму є розвиток інтеграційних процесів на 

міжнародному ринку фінансових послуг, консолідація діяльності фінансового сектору 

ринку, розповсюдження передового досвіду та досягнень сучасного менеджменту, обмін 

новими ідеями та досвідом роботи, ділові зустрічі страховиків і розвиток партнерських 

відносин. За результатами роботи буде прийнято Резолюцію. 

 

 

 

В рамках проведення XVІІI Міжнародного фінансового 

форуму  відбулась спільна офіційна робоча зустріч керівництва 

Німецького (GDV) та Австрійського (VVO) об’єднань страховиків, Ліги 

страхових організацій України та  Білоруської асоціації страховиків 

(БАС), 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), Франк Тірольф, старший менеджер зі взаємодії з 

країнами Центральної та Східної Європи (GDV) та Ірина Мерзлякова, Генеральний 

директор Білоруської асоціації страховиків (БАС)  обговорили ключові міжнародні події 

страхової галузі, наголосивши, що задачі, пов’язані із розвитком та функціонуванням 

страхового ринку України в умовах становлення економіки нерозривно пов’язані з 

оновленням нормативно-правової бази та використанням міжнародного досвіду. 

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. Співпрацю з Білоруською асоціацією страховиків (БАС) та 

ЛСОУ було розпочато 04.11.2003 р. у Мінську. 
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Проблему нездорової конкуренції щодо відбору 7 страхових 

компаній, які нібито відповідають вимогам, зазначеним у Законі «Про 

іноземців», підняла у своєї доповіді Галина Ким, голова комітету ЛСОУ  з 

питань страхування у сфері туризму.  

Виступаючи в рамках конференції «Страхування в Україні: основні 

драйвери, зміна пріоритетів та нові перспективи»  XVIII Міжнародного фінансового 

форуму  Галина Ким наголосила, що ситуація такого відбору є неправильною та навіть 

провокуючою, тому має бути вирішена найближчим часом. 

Також Голова Комітету ЛСОУ наголосила, що офіційного листа ЛСОУ до Візового 

відділу Посольства Федеративної республіки Німеччина та Надзвичайного та 

Повноважного Посла Республіка Польща в Україні було направлено   4 вересня 2018 року. 

Беручи до уваги скарги страховиків та страхувальників, які наголошують на тому, що 

права щодо вільного вибору страховиків, акредитованих у посольствах країн 

Європейського Союзу, порушуються, Ліга страхових організацій України у своєму листі 

зазначила, що ситуація потребує отримання офіційного роз’яснення та виступила  з 

пропозицією відкритого діалогу щодо даного питання. 

XVIII Міжнародний фінансовий форум відкрився в Одесі 12 вересня. Цього року 

форум зібрав 150 учасників, в числі яких представники фінансового ринку України та 14 

зарубіжних країн — Латвії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Канади, Нідерландів, 

Молдови, Білорусі, Таджикистану, Польщі, Азербайджану, Грузії та ін. 

 

 

За словами члена Нацкомфінпослуг Олександра Залєтова, 

характерною тенденцією на українському страховому ринку є посилення 

конкуренції, обмежена пропозиція страхових продуктів, висока 

територіальна концентрація великих страхових компаній в промислових 

регіонах, що мають розвинені філіальні мережі, жорстко керовані 

головними організаціями, часто без урахування специфіки відповідного регіонального 

сегмента страхового ринку, неконкурентні і дискримінаційні умови публічних закупівель 

страхових послуг. 

Однак страховикам, на думку Олександра Залєтова, вдалося забезпечити 

зростання ключових фінансових показників, що свідчить про підвищення 

результативності фінансової стратегії ряду страхових компаній. «Наприклад, в порівнянні 

з банківським сектором страховий ринок виглядає з кожним роком все більш інвестиційно 

привабливим і конкурентоспроможним», - зазначає О.Залєтов. 

Небанківські фінансові установи України в 1 півріччі 2018 року 

продемонстрували активну динаміку розвитку. Робота Нацкомфінпослуг по очищенню від 

ненадійних гравців продовжилася в першому півріччі 2018 р., що дозволило вивести з 

ринку 85 піднаглядних установ, в т.ч. 27 ломбардів, 26 фінансових компаній, 18 

лізингодавців, 6 страхових компаній, 6 кредитних спілок і 2 недержавних пенсійних 

фонди. 

У той же час, не дивлячись на зниження кількості фінансових установ, 

капіталізація ринку небанківських фінансових послуг суттєво зросла, зазначає Залєтов. 
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Зокрема, активи і власний капітал фінустанов на 30 червня 2018 року перевищили 216 

млрд грн і 54,7 млрд грн відповідно. При цьому загальні активи страховиків зросли на 2,1 

млрд грн, або на 3,7%, активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування», для 

надання коштів страхових резервів - на 2,4 млрд грн, або на 7,2%, а обсяг страхові 

резервів - на 3,2 млрд грн, або на 15,3%. 

У Нацкомфінпослуг відзначили стабільність позитивного тренда регіональної 

експансії небанківських фінустанов: за 6 місяців 2018 року фінансові компанії 

зареєстрували 435 філій і представництв, ломбарди - 254, страхові компанії - 11, кредитні 

спілки - 33. Це дозволило забезпечити не тільки доступність небанківських фінансових 

послуг в регіонах України, але і створити нові робочі місця з податковими відрахуваннями 

до місцевих бюджетів. 

У 1 півріччі 2018 небанківські фінустанови продемонстрували активне зростання 

наданих фінансових послуг населенню, а також підприємствам малого і середнього 

бізнесу. За цей період фінкомпанії, ломбарди і кредитні спілки видали понад 22 млрд грн 

кредитів, що на 14,7% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. 

Лізингодавці уклали договори фінансового лізингу на суму понад 11 млрд грн (зростання 

на 92,9%). Фінансові компанії надали послуги факторингу на загальну суму 14 млрд грн. 

(Зростання на 9,8%). 

Сегмент роздрібного страхування в січні-червні-2018 перевищив показники 

корпоративного страхування. Так, страховики отримали страхові платежі від населення на 

суму 8,6 млрд грн, від підприємств - на 7,7 млрд грн. Це дозволило зафіксувати зростання 

страхових послуг на 22,7% і 15,6% відповідно. Крім того, страхові виплати страховиків 

населенню збільшилися на 25,2%, підприємствам - на 29,5% (відповідно, страхові виплати 

склали 3 млрд грн і 2,9 млрд грн). 

Незважаючи на значну кількість страховиків (в 1 півріччі 2018 їх 291 компанія: 31 

лайф і 260 ризикові СК), 97% страхових виплат на страховому ринку України, тобто 

фактично основну частку, забезпечують 90 компаній ризикового страхування і 10 

компаній зі страхування життя. 

Розвиток вітчизняного ринку страхових послуг в сучасних умовах тісно 

взаємопов'язано з розвитком національної економіки, оскільки дозволяє акумулювати 

значні довгострокові інвестиційні ресурси, залучаючи кошти через пенсійні програми і 

програми страхування життя. Розширення страхового бізнесу створює робочі місця, 

активізує впровадження інновацій, стимулює стійкість економіки і пом'якшує наслідки 

глобальних ризиків, вважає Олександр Залєтов. 
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«Через участь у проектах «Всеукраїнських страхових історій» 

страхові компанії вже сьогодні  отримують доступ до баз даних МВС та 

Національної поліції, що почали поступово відкриватися для 

користувачів, — зазначив у своєму виступі 13 вересня 2018 року в рамках 

XVІІI Міжнародного фінансового форуму Валерій Суксін, керуючий 

партнер проекту «Всеукраїнські страхові історії». 

За його словами, така співпраця не лише суттєво скоротить терміни прийняття 

рішень по страховим подіям, але і сприятиме отриманню актуальної та достовірної 

інформації про реєстрацію транспортних засобів, їх власників, історію експлуатації та 

страхових подій із їхньою участю, а також авто, що перебувають у розшуку». 

Презентуючи поточні успіхи програми, Валерій Суксін  наголосив, що сьогодні в 

системі є інформація за пять останніх років, при цьому кількість наявних записів про 

страхові події виросла майже у 2,5 рази — з 170 тисяч у 2015 році до 420 тисяч у 2018 

році. За його даними участь у проектах «Всеукраїнських страхових історій» потенційно 

може заощадити для кожної страхової компанії-учасниці до 20% від суми всіх її виплат, а 

для українського страхового ринку це близько 2 млрд гривень на рік. 

Вже сьогодні до сервісу обміну інформацією  підключені такі бази даних, як 

транспортних засобів у розшуку; осіб, які переховуються від органів правопорядку; осіб, 

які зникли без вісти; втрачених паспортів; підприємств на стадіях банкрутства. Система 

інформаційного обміну побудована за принципом розподілених баз даних. У тісній 

співпраці з фінансовими і страховими організаціями, на підставі досвіду, отриманого 

партнером компанії – «Першим Всеукраїнським бюро кредитних історій», реалізовано 

інструмент для швидкого і повного обміну інформацією, що може стати в нагоді при 

вирішенні  власних завдань по  страхуванню, врегулюванню збитків клієнтів та інших 

спірних питань. 

Серед активних учасників – страхові компанії-члени Ліги страхових організацій 

України — «Уніка», «Провідна», «Альфа Страхування» та ін. 

XVІІI Міжнародний фінансовий форум проходив у Одесі 12–15 вересня 2018 року, 

та зібрав 150 учасників, в числі яких представники фінансового ринку України та 14 

зарубіжних країн — Латвії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Канади, Нідерландів, 

Молдови, Білорусі, Таджикистану, Польщі, Азербайджану, Грузії та ін. 

 

 

Якісне оновлення законодавства страхового ринку буде можливим 

лише за умови тісної співпраці та широкого діалогу регуляторів з 

учасниками страхового ринку із залученням міжнародних та українських 

експертів, —  зазначив  13 вересня 2018 року начальник Управління 

реформування фінансового сектора НБУ Євген Степанюк, виступаючи на 

XVIII Міжнародному фінансовому форумі в Одесі. 

За його словами, Національний банк спільно з професійними об’єднаннями 

учасників ринку працює над актуалізацією нормативно-правових актів з валютного 

регулювання для приведення їх у відповідність до Закону України «Про валюту і валютні 

операції». Зокрема, ведеться робота над внесенням змін до Положення про застосування 
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іноземної валюти в страховій діяльності з метою спрощення купівлі іноземної валюти 

страховими компаніями для формування страхових резервів під зобов’язання в іноземній 

валюті та здійснення ними виплат за договорами страхування. 

У роботі цьогорічного форуму взяли участь народні депутати України, 

представники Нацкомфінпослуг, керівники фінансових організацій та експерти страхового 

ринку. Національний банк, окрім Євгена Степанюка на форумі представляли директор 

Департаменту ліцензування  Олександр Бевз,  член Ради НБУ Василь Фурман та керівник 

проектів і програм Управління реформування фінансового сектору  Олена Онищук. 

Серед головних питань, що обговорювалися на форумі  — комплексна програма 

розвитку фінансового сектора України до 2020 року, формування сучасної валютної 

політики України,  законодавство, що регулює ринок страхування та ініціативи щодо його 

вдосконалення, основні напрямки розвитку інформаційних технологій і гарантія 

кібербезпеки України. 

Цього року форум зібрав 150 учасників, в числі яких представники фінансового 

ринку України та 14 зарубіжних країн — Латвії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Канади, 

Нідерландів, Молдови, Білорусі, Таджикистану, Польщі, Азербайджану, Грузії та ін. 

Організатором форуму виступив Центр Бізнес-стратегій Перспектива спільно з ЛСОУ. 

Зарубіжні експерти, присутні на формі, поділилися з українськими колегами 

міжнародним досвідом розвитку фінансового сектору. Зокрема, розповіли про розвиток 

кредитного страхування та страхування дебіторської заборгованості в світі, про зміни 

стратегії присутності міжнародних фінансових груп в Україні, оцінили потенціал 

українського ринку страхування та динаміку його трансформації. 

 

  

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-липня 2018 року склали 5,5 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага 

належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування 

– 2808,2 млн. грн. (51,1 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) 

– 1336,3 млн. грн. (24,3 %). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового 

страхування склали 1100,1 млн. грн. (20,0 %), з добровільного страхування 

відповідальності – 248,1 млн. грн. (4,5 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у липні місяці збільшився на 13,5 % у 

порівнянні з попереднім місяцем (до 781,2 млн. грн.). 

Валові страхові виплати за підсумками січня-липня 2018 року склали 1,9 млрд. грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 809,0 млн. грн. (42,6 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 647,9 млн. грн. (34,1 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 425,8 млн. 

грн. (22,4 %), з добровільного страхування відповідальності — 17,2 млн. грн. (0,9 %). 

Валові страхові виплати у липні місяці збільшились на 3,4% у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 272,8 млн. грн.). 
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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-липня 2018 року склали 1252,4 млн. грн., валові страхові виплати – 

658,3 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 52,6 %. Середній щомісячний темп 

приросту валових страхових премій склав 5,7 %, середній щомісячний темп приросту 

валових страхових виплат – 1,7 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 

премій у липні місяці зменшився на 6,1 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 193,3 

млн. грн.), валових страхових виплат – збільшився на 20,4 % (до 101,1 млн. грн.). Рівень 

страхових виплат зріс на 11,5 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-липня 2018 року склали 916,8 млн. 

грн., валові страхові виплати – 580,7 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 63,3 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -4,6 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 0,1 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у липні місяці зменшився на 18,6 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 114,2 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — збільшився 

на 4,1 % (до 79,8 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 15,3 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-липня 2018 року склали 709,8 млн. 

грн., валові страхові виплати – 362,7 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 51,1 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 5,4 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -1,5 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у липні місяці збільшився на 3,7 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 108,1 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат – на 11,1 % (до 

49,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 3,1 в.п. 

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

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

взяли страхові компанії АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ 

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

ПЛЮС, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, 

ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, 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. 

 

 

XVIII Міжнародний фінансовий форум відкрився в Одесі 

12 вересня. Цього року форум зібрав 150 учасників, в числі яких 

представники фінансового ринку України та 14 зарубіжних країн — 
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Латвії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Канади, Нідерландів, Молдови, Білорусі, 

Таджикистану, Польщі, Азербайджану, Грузії. 

Організатори форуму — Центр бізнес-стратегій «Перспектива» та  Ліга страхових 

організацій України. 

«Наше завдання — консолідація страхового ринку, зміцнення професійних 

відносин всіх його учасників, надання додаткового імпульсу зближенню позицій, а 

головне — сприяння розвитку страхового бізнесу», — зазначив президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк, відкриваючи форум. 

За його словами, для розвитку галузі є надзвичайно важливими закріплення дієвої 

системи захисту прав споживачів, формування надійних механізмів безпеки 

коштів  інвесторів і страхувальників, підвищення фінансової грамотності населення. 

Крім Олександра Філонюка на форумі виступили народні депутати Руслан Демчак 

та Максим Поляков, голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко, представники Національного 

банку Євген Степанюк і Василь Фурман, генеральний директор МТСБУ Володимир 

Шевченко і учасники страхової спільноти. 

В рамках форуму присутні обговорювали питання, актуальні для страхового і, в 

цілому, фінансового ринків. Серед таких питань — комплексна програма розвитку 

фінансового сектора України до 2020 року, законодавство, що регулює ринок страхування 

та ініціативи щодо його вдосконалення. 

Присутні зарубіжні експерти поділилися з українськими колегами міжнародним 

досвідом і практикою розвитку страхування цивільної відповідальності автовласників, 

проаналізували стан фінансових ринків, «вікна можливостей» та шляхи подолання 

головних перешкод для розвитку ринку страхування в Україні та в світі. Форум 

продовжить свою роботу 14 вересня. 

 

 

У приміщенні Торгово-промислової палати України відбулось 

спільне засідання Комітету з електронних комунікацій при ТПП України 

та Антикризового центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП 

України. 

Учасники спільного засідання обговорили план проведення та 

розглянули стан роботи з підготовки місяця кібербезпеки в Україні. Відповідно до плану, 

який було прийнято за основу, місяць кібербезпеки в Україні пройде у жовтні та буде 

спрямовано на надання допомогти громадськості у встановленні і підтримці повсякденних 

процедур, перевірок і загальної поведінки, необхідних для забезпечення безпеки в 

Інтернеті, на розширення цифрових навичок, на визнання кібер-шахрайства і 

інформування про ідентифікацію оманливого контенту, а також на ознайомлення з 

новими технологіями і правилами конфіденційності. 

Протягом місяця кібербезпеки в Україні відбудуться конференції, форуми, круглі 

столи, панельні дискусії з питань кібербезпеки, спільні заходи з Малою академією наук 

України та вищими навчальними закладами України. 
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Прийняття світового і Європейського досвіду проведення місячника кібернетичної 

безпеки в Україні надасть дійсний поштовх в українському суспільстві до підвищення 

уваги до кібернетичних загроз та шляхів їх подолання. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент організації 

Сергій Тарасов. 

Антикризовий центр кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України було 

створено згідно з розпорядженням президента ТПП України відповідно до пропозицій 

учасників круглого столу «Наймасштабніша кібератака на український бізнес: як 

захиститися?», що відбувся 10 липня 2017 року у ТПП України. 

  

 

Відбулось засідання Координаційної Ради МТСБУ. В рамках 

порядку денного було розглянуто питання про погодження внесення змін 

до Положення про порядок формування та використання додаткових 

гарантійних внесків до централізованого страхового резервного Фонду 

захисту потерпілих МТСБУ для забезпечення платоспроможності 

страховика, затверджені протоколом Президії МТСБУ від 12.07.2018 р. №423/2018 та 

надіслані листом МТСБУ від 13.07.2018 №7/22862. 

За результатами розгляду питання порядку денного пропонується внести зміни до 

Положення про порядок формування та використання додаткових гарантійних внесків до 

централізованого страхового резервного Фонду захисту потерпілих МТСБУ для 

забезпечення платоспроможності страховика, необхідні для виконання зобов’язань за 

договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів. 

При розрахунку додаткового гарантійного внеску до ФЗП пропонується врахувати 

показник співвідношення кількості вимог за шкоду, нанесену майну, врегульованих 

страховиком, протягом звітного місяця у строк до 60 днів від дати ДТП до дати останньої 

виплати. 

Також пропонується подовжити строк дії Положення про порядок формування та 

використання додаткових гарантійних внесків до централізованого страхового резервного 

Фонду захисту потерпілих МТСБУ для забезпечення платоспроможності страховика до 

31.12.2019 р. 

 

 

 Компанія «РСМ Україна», одна з провідних аудиторських фірм на 

українському ринку аудиторських і консалтингових послуг, відзначила 

своє 25-річчя. Лігу страхових організацій України на святковому заході, 

присвяченому цієї події, представив Президент ЛСОУ Олександр 

Філонюк. Він привітав компанію «РСМ Україна» та гостей, і побажав 

всім успішних проектів та нових досягнень! 

Також в рамках церемонії нагородження Президент Ліги страхових організацій 

України Олександр Філонюк вручив Диплом ЛСОУ «За значний внесок у розвиток 
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страхування в Україні» Тетяні Бернатович, Президенту, Керуючому партнеру «РСM 

Україна». 

Вручаючи Диплом ЛСОУ Олександр Філонюк подякував компанії за багаторічну 

продуктивну співпрацю в рамках Ліги страхових організацій України та наголосив, що 

сьогодні співпраця небанківських фінансових установ з аудиторськими компаніями 

набуває нового значення, адже глибоке розуміння бізнес-процесів дозволяє передбачати 

можливості і виявляти проблеми ще до їх виникнення. 

Компанія «РСМ Україна» була створена у 1993 році як фірма «АПіК (Аудиторські 

послуги та консультації)». Одним з ключових пріоритетів діяльності фірми є надання 

широкого спектру аудиторських послуг, послуг з надання впевненості та супутніх послуг 

комерційним банкам, великим державним і приватним компаніям, представникам 

страхового ринку. Високий професіоналізм фахівців «РСМ Україна» та їх внесок у 

розвиток методології аудиту отримали визнання серед української професійної та бізнес-

спільноти, а також державними та регуляторними установами України. 

 

 

Національний комітет Міжнародної торгової палати — ІСС Ukraine 

– відзначив своє 20-річчя. З вітальним словом до учасників святкування 

звернувся очільник ІСС Ukraine Володимир Щелкунов, наголосивши, що 

попереду ще багато роботи, і головною заслугою і нагородою усіх стане 

зростання вітчизняної економіки. 

Лігу страхових організацій України на заході представив Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк, який привітав ІСС Ukraine з 20-річчям та побажав нових досягнень, 

вдалих творчих задумів і грандіозних проектів! Також в рамках церемонії нагородження 

Олександр Філонюк вручив Володимиру Щелкунову Диплом ЛСОУ «За значний внесок у 

розвиток страхування в Україні», наголосивши на багаторічній продуктивній співпраці 

ЛСОУ та ІСС Ukraine, та ролі ІСС Ukraine у питаннях збільшення експорту, розширенні 

існуючих та освоєнні нових ринків. 

 

 

Платформа ефективного регулювання (BRDO) провела круглий 

стіл «Обов’язкове страхування в Україні: шляхи до ефективної системи». 

Учасники обговорили наскільки є ефективним сьогодні 

обов’язкове страхування, чи необхідна Україні нова модель обов’язкового 

страхування, які види страхування мають бути обов’язковими і як 

держава має регулювати сферу обов’язкового страхування, зважаючи на євроінтеграційні 

зобов’язання. Володимир Головатенко, Голова сектору «Нагляд і контроль»  BRDO, 

презентував зелену книгу «Аналіз регулювання сфери обов’язкового страхування». 

Спікерами заходу виступили Максим Нефьодов, Перший заступник міністра 

економічного розвитку і торгівлі України; Ксенія Ляпіна, Голова Державної регуляторної 

служби України; Ольга Максимчук, Член Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Олександр Залєтов, Член Національної 
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комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Володимир 

Шевченко, Генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України 

та ін. Лігу страхових організацій України на заході представили Президент організації 

Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

Під час виступу Олександр Філонюк зазначив, що система обов’язкового 

страхування в Україні потребує вдосконалення. Побудова ефективної моделі 

обов’язкового страхування в Україні повинна враховувати і економічну ситуацію в країні, 

і рівень національної свідомості. Основними умовами функціонування такої моделі 

повинно бути помірне втручання держави в ринкові відносини, зважене застосування 

заходів державного регулювання, дотримання законодавства при проведенні страхових 

операцій, забезпечення високого рівня захисту прав споживачів, зростання ролі 

страхування у соціальній політиці та врахування макроекономічної політики держави. 

Необхідно забезпечити зростання частки страхового ринку у внутрішньому валовому 

продукті країни. 

Також, на переконання Президента ЛСОУ, політика держави у сфері страхування 

повинна бути прозорою та послідовною. При цьому ефективність моделі обов’язкового 

страхування значною мірою залежить від створення оптимального співвідношення у 

використанні можливостей і переваг обов’язкового страхування – з одного боку, і 

добровільного – з другого. Значну роль відіграє створення державою економічних 

стимулів, зокрема податкових. Також, для ефективного функціонування страхового ринку 

важливим є поєднання державного регулювання з саморегулюванням, що здійснюється 

об’єднаннями страховиків. 

«Обов’язкове страхування повинно застосовуватися у тих сферах, де воно 

забезпечує та стає важливою складовою соціального захисту громадян, зменшує видатки 

на відшкодування збитків з державного та місцевих бюджетів, слугує підвищенню 

національної безпеки України», — наголосив Олександр Філонюк. Для розвинених країн 

характерна тенденція до відмови від обов’язкового державного страхування та зростання 

кількості видів обов’язково-договірного страхування. Саме така тенденція спостерігається 

у останні роки і в Україні. 

 

 

 

Відбулось засідання Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг. Учасники розглянули питання про виконання рішень 

попереднього чергового засідання Громадської ради; про участь 

Громадської ради у виконання заходів, передбачених у п. 1.5.15. глави 5. 

розділу 1 частини 2 Плану роботи Нацкомфінпослуг на 2018 рік, щодо 

громадського обговорення питання реформування системи захисту прав споживачів 

фінансових послуг в Україні. Члени Громадської ради обговорили питання про внесення 

змін до 41 Положення про Державний реєстр фінансових установ з метою його 

узгодження з Ліцензійними умовами (Постанова КМУ № 913) в частині усунення 

дублювання  документів та процедур повідомлення  про зміни в інформації, яка 

подавалась для внесення в Державний реєстр та отримання ліцензій, про необхідність 
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продовження роботи щодо підготовки законопроекту «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо надання адміністративних послуг Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», схваленого 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг 30.06.2016 №1431. 

Було розглянуто експертні пропозиції  стосовно законопроекту №8055 «Про 

установу фінансового омбудсмена» та питання щодо Регламенту Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджений наказом 

Голови Нацкомфінпослуг від 27.03.2012 №18 (зі змінами)  та оприлюднення проектів 

документів які пропонуються для розгляду на відкритому засіданні. 

Також було прийнято рішення про звернення до Нацкомфінпослуг з метою 

отримання результатів аудиторських звітів за 2017 рік, складених із застосуванням 

«Методичних рекомендацій щодо вимог до аудиторських звітів, що подаються до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, за 

результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ», та щодо 

законопроекту №8607 від 13.07.2018 р. стосовно спроби анулювати право споживачів на 

судовий захист без сплати судового збору. 

Участь у засіданні взяли члени Комісії Ольга Максимчук, Денис Ястреб та 

Олександр Залєтов. Лігу страхових організацій України у Громадській раді при 

Нацкомфінпослуг представляє віце-президент організації Сергій Тарасов. 

 

 

Відбулось засідання Громадської колегії Ради НБУ. Відкрив 

засідання Голова Громадської колегії Ради НБУ Станіслав Аржевітін. 

Обговорювалось питання реформування системи державного нагляду та 

регулювання у фінансовому секторі України щодо підготовки до другого 

читання законопроекту №2413а «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків 

фінансових послуг». 

В роботі засідання Громадської колегії Ради НБУ взяли участь фахівці у сфері 

банківської справи та експерти. Лігу страхових організацій України на заході представив 

Президент організації, член Громадської колегії Ради НБУ, Олександр Філонюк, який 

зупинився на основних умовах діяльності небанківських фінансових установ з позиції 

захисту учасників ринку, зазначивши, що створення моделі об’єднаного або інтегрованого 

нагляду за фінансовим сектором активно вивчалось ще з 2004 року. Проте, на думку 

ЛСОУ, питання потребує більш глибокого та всебічного аналізу з урахуванням поточної 

ситуації в Національному банку України та Нацкомфінпослуг, оскільки розпорошена 

система об’єктів регулювання, вимога різних підходів та збільшення, за умови 

впровадження необхідних організаційних змін, навантаження на Державний бюджет 

країни на практиці можуть знівелювати синергетичний ефект ідеї створення 

Мегарегулятора. Президент ЛСОУ наголосив, що Ліга підтримує ідею збереження 

цілісності команди Нацкомфінпослуг, та вважає, що додаткові функції регулювання та 

нагляду на ринку небанківських фінансових послуг можуть підсилити навантаження на 
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НБУ та перешкоджати виконанню основної функції – забезпеченню стабільності грошової 

одиниці. 

За результатами роботи Громадська колегія Ради НБУ вирішила рекомендувати 

питання реформування системи державного нагляду та регулювання у фінансовому 

секторі України щодо підготовки до другого читання законопроекту №2413а «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із 

державного регулювання ринків фінансових послуг» до подальшого розгляду, 

направивши відповідні звернення до органів державної влади. 

Громадська колегія Ради Національного банку України є постійно діючим 

колегіальним консультативно-дорадчим органом, створеним для забезпечення діалогу з 

громадськістю під час вирішення питань щодо забезпечення стабільності банківської 

системи та стійкості грошової одиниці, захисту прав та інтересів споживачів фінансових 

послуг і подання Раді Національного банку України пропозицій щодо виконання нею 

своїх зобов’язань.  

Громадська колегія була утворена як правонаступник Громадської ради 

Національного банку України, проте з розширеними повноваженнями. Президент Ліги 

страхових організацій України Олександр Філонюк увійшов до складу Громадської колегії 

Ради Національного банку України у березні 2017 року. 

 

 

Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження форми 

повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який 

надаватиме послуги аудиту фінансової звітності”. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Нацкомфінпослуг доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про 

затвердження форми повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме 

послуги аудиту фінансової звітності”. 

Проект розпорядження розроблено на виконання частини восьмої статті 29 Закону 

України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що набрав чинності 

07.02.2018, з метою встановлення процедури повідомлення фінансової установи, яка 

віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської 

діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності. 

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

aktiv/25955.html 

 

 

 

 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25955.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/25955.html
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УСПП провів урочисте зібрання з нагоди Дня підприємця. Було 

відзначено, що за останній рік бізнес-спільноті вдалося чимало досягти. 

Увага УСПП була прикута до розширення експортних 

можливостей вітчизняних товаровиробників. Також учасники урочистого 

засідання обговорили пріоритети роботи провідної промислово-

підприємницької організації України та її партнерів на початок ділового сезону, вже 

досягнуті в діалозі з урядом мети і їх подальший розвиток. 

Вітальні адреси бізнес-громаді надіслали Президент України, Прем’єр-міністр 

України, голова парламенту, ряд найбільших державних організацій, національних і 

міжнародних організацій-партнерів УСПП. Підприємців привітали голова 

парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк, президент ТПП 

Геннадій Чижиков, нардеп Леонід Козаченко, волонтерські організації і багато ін. 

Серед учасників заходу —  парламентарі, представники центральних та місцевих 

органів державної влади, дипломатичного корпусу, члени Антикризової ради громадських 

організацій України, керівники громадських організацій, бізнесу, наукових інституцій, 

представники центральних та місцевих органів державної влади. Лігу страхових 

організацій України представив Президент ЛСОУ Олександр Філонюк, який привітав 

учасників з Днем підприємця, побажав їм подальших успіхів та зазначив, що 

підприємницька ініціатива сприяє формуванню громадянського суспільства, змінює 

обличчя новочасної України. 

 

 

Більше новин і фото –  

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

http://uainsur.com/ 

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

