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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.10.2018 – 31.10.2018 

ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

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

січень-вересень 2018 року 

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-вересня 2018 року склали 7,3 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 3654,3 млн. грн. (49,9 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1878,0 млн. грн. (25,6 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов'язкового страхування склали 1468,0 млн. грн. 

(20,0 %), з добровільного страхування відповідальності – 325,9 млн. грн. (4,4 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у вересні місяці збільшився на 30,5 % 

у порівнянні з попереднім місяцем (до 954,1 млн. грн.). 

Валові страхові виплати за підсумками січня-вересня 2018 року склали 2,6 млрд. 

грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1132,8 млн. грн. (43,8 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 877,3 млн. грн. (33,9 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов'язкового страхування склали 552,1 млн. 

грн. (21,4 %), з добровільного страхування відповідальності - 22,7 млн. грн. (0,9 %). 

Валові страхові виплати у вересні місяці збільшились на 49,3% у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 401,0 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-вересня 2018 року склали 1787,9 млн. грн., валові страхові виплати – 

925,0 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 51,7 %. Середній щомісячний темп 

приросту валових страхових премій склав 11,0 %, середній щомісячний темп приросту 

валових страхових виплат – 7,8 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 

премій у вересні місяці збільшився на 59,8 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 320,0 
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млн. грн.), валових страхових виплат – на 67,8 % (до 166,9 млн. грн.). Рівень страхових 

виплат зріс на 2,5 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-вересня 2018 року склали 1298,1 

млн. грн., валові страхові виплати – 782,0 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 60,2 

%. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 3,4 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 4,4 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у вересні місяці збільшився на 37,7 % у порівнянні 

з попереднім місяцем (до 197,9 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат - на 46,6 % 

(до 113,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 3,5 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-вересня 2018 року склали 949,9 млн. 

грн., валові страхові виплати – 478,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 50,4 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 6,3 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 1,2 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у вересні місяці збільшився на 23,8 % у порівнянні 

з попереднім місяцем (до 129,5 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат – на 18,3 % 

(до 60,3 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 2,2 в.п. 

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

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

взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ 

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

ПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, 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. 

 

 

 

Щорічно, в останній тиждень жовтня, у Баден-Бадені проходить 

одна з ключових подій в світі страхування — Міжнародна конференція 

перестраховиків. Цього року у заході було акредитовано понад 3 тисячі 

учасників, в тому числі і делегація з України. Це страховики, 

перестраховики, брокери, консультанти та  експерти галузі. 

«Забезпечене перестрахування буде продовжувати зростати. Для цедентів воно є 

привабливим внаслідок більш широкого спектра ризиків», — зазначив Хеннінг Людольфс 

з Hannover Re. 

Питання про те, чи можна суміщати страхові та перестрахові операції в одній 

глобальній групі, було обговорено на відкритому симпозіумі у перший день роботи 

зустрічі. Стів Арора, генеральний директор компанії AXIS Re, агент перестрахування 
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AXIS Capital, сказав, що глобальний склад компанії дозволив AXIS вирішувати більш 

широкі потреби в більш широкій клієнтській базі. «Ви можете бути перестраховиком і 

конкурентом. Важливо мати диверсифікацію, і це допомагає клієнтам мати 

перестраховика з подвійними можливостями», — зазначив він. 

Піна Албо, генеральний директор страхової групи Hamilton, заявила, що 

консолідація знову стоїть на порядку денному: «Ми все це бачили раніше. Фактично, цикл 

злиття та поглинання є єдиним циклом, який залишився в бізнесі. Сьогодні існують різні 

фактори злиття та поглинання, тут сприймається потреба у величезному глобальному 

слідуванні. Низькі відсоткові ставки впливають на рентабельність та необхідність 

андеррайтингу; плюс Solvency II і еквівалентні режими вказують на необхідність більшої 

диверсифікації. Все це має сенс на папері, але це не завжди працює на практиці, тому що 

інтеграція може бути складною». 

Зі слів Сюзанни Каске, менеджера з основних рішень для EMEA в Swiss Re, 

страховикам необхідно готуватися до цифрового бізнес-середовища і шукати нові способи 

управління застарілими портфелями. Німецькі страховики доклали величезних зусиль, 

щоб підготуватися до майбутніх викликів в цифровому майбутньому. 

Лігу страхових організацій України на щорічній зустрічі перестраховиків у Баден-

Бадені представив Президент ЛСОУ Олександр Філонюк, який  ознайомився зі світовими 

тенденціями та провів кілька десятків зустрічей з представниками світової страхової та 

перестрахової індустрії. 

Серед найбільш актуальних для світової страхової спільноти цього року були 

питання глобалізації, природніх та техногенних катастроф, кібер-ризики, активно 

розглядались питання щодо подальшого впровадження IT-технологій, захисту прав 

споживачів, кадрові питання галузі та інші. 

Щорічна зустріч перестраховиків у Баден-Бадені є ключовою подією в світі 

перестрахування. Щороку на зустріч з’їжджаються кілька тисяч делегатів з різних країн, 

які представляють найбільших міжнародних перестраховиків, брокерів та консультантів. 

Формат Баден-Бадена — це незалежні конференції та зустрічі, організовані брокерами та 

перестраховиками, двосторонні зустрічі на декількох переговорних майданчиках міста з 

ранку до пізнього вечора. Участь перестраховиків і брокерів з усього світу робить цей 

захід унікальним і перспективним для бізнесу. 

Нагадаємо, що у 2005 році за ініціативи Ліги страхових організацій України вперше 

в рамках Міжнародної конференції перестраховиків у Баден-Бадені було презентовано 

досягнення України в цілому та українського страхового ринку за останні роки. Вечір 

українських страховиків, що був організований ЛСОУ, викликав небувалий резонанс 

серед світової страхової еліти. ЛСОУ постійно бере участь у міжнародних конференціях 

та форумах, присвяченим питанням страхування. Підтримуючи тісні контакти із 

представницькими структурами світового страхового товариства, ЛСОУ формує і сприяє 

розвитку позитивного іміджу національного страхового ринку на міжнародній арені. 
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У Міністерстві аграрної політики та продовольства 

України  Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та 

Центральній Азії», що здійснюється Міжнародною фінансовою 

корпорацією (IFC, Група Світового банку), провів засідання круглого 

столу на тему: «Результати аналізу ринку агрострахування в Україні у 

2018 андерайтинговому році». 

Основна мета круглого столу – надати можливість усім учасникам ринку 

агрострахування  в Україні ознайомитись з інформацією щодо страхових виплат, 

здійснених страховими компаніями у 2018 андерайтинговому році та даними щодо 

договорів страхування сільськогосподарської продукції укладених на 2018 

андерайтинговий рік. 

Відкрила захід та виступила модератором заходу експерт з агрострахування 

Проекту «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» 

Наталія Герасименко. Баграт Ахіджанов, директор департаменту фінансів Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, розповів про роль агрострахування в 

аграрному секторі та планах галузі на майбутнє, наголосивши, що ми маємо позбутися 

недовіри з боку фермерських господарств. Андрій Заріпов, координатор 

напрямку  агрострахування Проекту «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі 

та Центральній Азії», привітав учасників заходу та відзначив високу якість страхових 

продуктів та сервісу українських страховиків. Олег Кравчук, спеціаліст по роботі з 

даними Проекту «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній 

Азії», презентував онлайн-ресурс з агрострахування та запросив учасників круглого столу, 

експертів галузі, долучатися до проекту. 

Володимир Щур, представник Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, презентував результати дослідження ринку страхування сільськогосподарської 

продукції у 2018 році та озвучив загальні тенденції ринку агрострахування у 2005-2018 

роках, подякувавши страховикам за надані дані. Вперше, починаючи з 2009 року, обсяг 

застрахованої площі значно зріс на понад 30% порівняно з минулим роком, досягнувши 

974 тис. га. Кількість договорів зросла на 248, та склала 1205 договорів, серед яких 28,5% 

припадає на СК «ПЗУ Україна». Зібрані страхові премії у порівнянні з показником 2017 

року показали незначне зростання на 2,2%  до 208,8 млн. грн. У той же час виплати 

зменшились на 42% до 5,8 млн. грн., при рівні виплат 2,8%. 

Інформація була зібрана та опрацьована співробітниками Сектору агрострахування 

Мінагрополітики за підтримки Проекту IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в 

Європі та Центральній Азії». 

Лігу страхових організацій України на заході представили віце-президент 

організації Романа Навальківська та директор департаменту інформаційної політики 

ЛСОУ Ірина Денисова. 

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/ 
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В приміщенні Київської міської ради відбувся круглий стіл на 

тему: «Страхова медицина як інструмент збалансування системи охорони 

здоров’я. Візія, правове забезпечення, підводні камені та перспективи 

впровадження». Круглий стіл проводився за підтримки ГО «Громадська 

ініціатива «Право на здоров’я» та депутатів Київської міської ради. 

Учасники говорили про роль і значення ринку медичного страхування в сучасних 

реаліях фінансування системи охорони здоров’я в Україні, наголосивши, що: 

Ринок медичного страхування – обов’язкова та реальна інституційна складова 

системи фінансування охорони здоров’я в Україні та забезпечення конституційних прав 

громадян на медичне страхування. 

Стан національної системи охорони здоров’я повинен базуватись на аналізі, 

моніторингу та оцінці основних показників її фінансування, формуванні джерел 

фінансування охорони здоров’я. 

Аналіз джерел фінансування охорони здоров’я в Україні свідчить про значне 

зростання витрат домогосподарств на охорону здоров’я. Так, відповідно до Національних 

рахунків охорони здоров’я, державні витрати на охорону здоров’я складали 44,8% 

(81354,5 млн грн), витрати домогосподарств – 52,8% (95 882,1 млн грн), приватні фірми і 

корпорації – 1,7% (3 087,1 млн грн) і донори – 0,7% (1271,1 млн грн). 

Зменшення росту коштів приватних фірм і корпорацій (в які входять і кошти ДМС) 

з 2,9% в 2003 році до 1,7% в 2016 році, збільшення коштів домогосподарств з 38,6% в 

2003 році до 52,8% в 2016 році свідчить про недосконалість системи фінансування 

охорони здоров’я і зниження рівня доступності до медичних послуг для громадян 

України. Про це свідчать результати програми опитування членів домогосподарств щодо 

стану їхнього здоров’я, проведеного Держстатом у жовтні 2016 року, а саме: висока 

вартість медичних послуг – основна причина недоступності їх отримання. 

Загальний обсяг фінансування охорони здоров’я в 2017 році – 180269 млн грн 

(6,9%). 

Рівень ДМС в структурі фінансування охорони здоров’я в 2017 році – 2 881,3 млн 

грн, що складає 0,11% ВВП (страхові виплати – 0,064% ВВП), співвідношення загальних 

витрат домогосподарств до загальних витрат на охорону здоров’я – 3,6% ВВП (51,5% — 

92 838,5 млн грн), державні витрати (загальний та місцеві бюджети – 87 497 млн грн 

(3,37% ВВП). 

Тому для збалансування системи, для створення можливостей її ефективного 

функціонування, доступності медичних послуг для громадян необхідно змінити систему 

фінансування охорони здоров’я. 

Реалізація візії щодо мінімізації коштів домогосподарств та збільшення обсягу 

проникнення ринку медичного страхування – це близько 81 094,2 млн грн додаткових 

коштів ОМС і 27040 млн грн коштів ДМС у систему фінансування охорони здоров’я 

України. 

Негайне прийняття законодавства про обов’язкове медичне страхування та 

створення умов для подальшого розвитку добровільного медичного страхування – 

обов’язкова та достатня умова для залучення і об’єднання публічних фінансів з метою 

розвитку системи охорони здоров’я в Україні. 
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Ринок медичного страхування – реальна та суттєва ресурсна база для забезпечення 

розвитку охорони здоров’я в Україні для досягнення основної мети – ДОБРОБУТУ ТА 

ЗДОРОВЯ УКРАЇНЦІВ. 

Учасники Круглого столу зацікавлені в розвитку і створенні умов для медичного 

страхування (впровадженні медичних стандартів, клінічних протоколів, створенні 

структури тарифу медичної послуги тощо) разом із страховиками. 

Від Ліги страхових організацій України участь у заході взяла Тетяна Бутківська, 

Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування. 

 

 

 

Національний банк України підготував і оприлюднив для 

публічного обговорення проект Білої книги «Майбутнє у регулюванні 

небанківського фінансового сектору», у котрій представив своє 

бачення нового регулювання небанківського фінансового ринку. Цей 

документ окреслює підходи Національного банку до сегментації ринку, 

ліцензування, пруденційного нагляду, звітування, перевірок, корпоративного управління 

та захисту прав споживачів. 

Національний банк відповідатиме за значну частину небанківського фінансового 

ринку у разі ухвалення парламентом проекту Закону України № 2413а «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій державного 

регулювання ринків фінансових послуг», який вже був підтриманий Комітетом Верховної 

Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності і рекомендований до прийняття 

у другом читанні. 

Нове регулювання пропонується для страхових компаній, кредитних спілок, 

ломбардів, лізингових та факторингових компаній та інших фінансових компаній, які 

здійснюють діяльність з обміну валют, переказу коштів, надання коштів у позику, надання 

гарантій тощо. 

«Як потенційний регулятор частини небанківського фінансового ринку після 

розділу функцій Нацкомфінпослуг ми демонструємо прозорість і партнерство його 

учасникам та готові спільно працювати для забезпечення ефективнішої роботи 

ринку. Проект Закону передбачає 12 місяців перехідного періоду, упродовж якого буде 

діяти чинне регулювання та повноцінно працюватиме Нацкомфінпослуг. У цей час ми 

будемо розробляти, обговорювати і вдосконалювати разом із учасниками ринків нові 

норми та готуватися до передачі справ. Ми готові до діалогу з ринком та ділимося своїм 

баченням нової моделі регулювання. Уже цього тижня ми запросимо ключових гравців, 

асоціації та експертів на першу робочу зустріч із цього питання», — прокоментувала 

закінчення роботи над Білою книгою перший заступник Голови Національного банку 

Катерина Рожкова. 

Модель регулювання переслідує дві головні цілі: пошук нових точок росту для 

кожного з сегментів небанківського фінансового ринку та максимальний захист 

споживачів фінансових послуг. Проект враховує високу сегментованість та 

різнорідність гравців цих ринків як за розмірами, так і за типами продуктів та послуг. Він 
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пропонує максимально гнучкий підхід до ліцензування небанківських фінансових 

установ, подачі звітності та нагляду. 

«Головною новацією для учасників ринків має стати ризик-орієнтований підхід, 

який ми вже третій рік успішно застосовуємо на банківському ринку. Він дозволить 

передбачати виникнення проблем в компаній, і вживати превентивних заходів, а не 

реагувати вже тоді, коли компанія стає неплатоспроможною. Також в фокусі – 

впровадження стандартів корпоративного управління, яке підвищить якість роботи 

компаній, та захист прав споживачів», — пояснила Катерина Рожкова. 

Національний банк упевнений, що нова модель регулювання небанківських 

фінансових установ має бути спрямована на досягнення ефективності та прозорості ринку, 

а також наближення небанківських фінансових послуг, які отримують українські 

споживачі, до провідних європейських стандартів. 

Рекомендації щодо регулювання, наведені у проекті Білої книги, розроблені 

робочою групою Національного банку разом із експертами з проекту Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Трансформація фінансового сектору». 

Ознайомитися з запропонованим проектом моделі регулювання можна 

запосиланням. Коментарі та зауваження до проекту документу можна надсилати за 

адресою: NBFI@bank.gov.ua до 22 листопада 2018 року. 

 

 

 

Кодекс України з процедур банкрутства прийнято у другому 

читанні та в цілому. 

Прийнятим Кодексом встановлено умови та порядок відновлення 

платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його 

банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або 

часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності 

фізичної особи. 

Кодекс України з процедур банкрутства викладено у чотирьох книгах: 

Книга 1. Загальна частина. 

Книга 2. Арбітражний керуючий. 

Книга 3. Банкрутство юридичних осіб. 

Книга 4. Відновлення платоспроможності фізичної особи. 

Прикінцевими та перехідними положеннями внесено зміни до Господарського 

кодексу, Цивільного кодексу, Господарського процесуального кодексу, Цивільного 

процесуального кодексу, законів України «Про іпотеку», «Про заставу», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче 

провадження», «Про банки та банківську діяльність», «Про страхування», «Про фінансову 

реструктуризацію», Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань». 

Кодекс прийнято з техніко-юридичними правками. 

Проект Кодексу зареєстровано за №8060. 

 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80189428
mailto:NBFI@bank.gov.ua
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Відбулось засідання круглого столу на тему: «Державно-приватне 

партнерство у сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи в умовах 

медичної реформи». 

У заході взяли участь народні депутати, представники Кабінету 

Міністрів, Міністерства охорони здоров’я, керівники обласних 

департаментів (управлінь) охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я, а також 

Української асоціації районних та обласних рад, Асоціації міст України, громадськості, 

благодійних організацій. 

Учасники круглого столу обговорили кроки, здійснені Міністерством охорони 

здоров’я для розвитку державно-приватного партнерства, актуальність впровадження 

державно-приватного партнерства в умовах реформи у сфері охорони здоров’я, а також 

моделі та способи реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. 

Учасники заходу також обговорили юридичні аспекти державно-правового 

партнерства в галузі охорони здоров’я. 

 

 

У готелі Hyatt Regency Kiev відбулась конференція «Торгові війни: 

український бізнес під загрозою?». Організатор заходу — юридична 

фірма «Ілляшев та Партнери». 

Конференція пойшла за участі Українського союзу промисловців і 

підприємців та інформаційної підтримки Ліги страхових організацій 

України. Генеральний медіа партнер — газета «Юридична практика». 

Модератором заходу виступил адвокат, керівник практики міжнародної торгівлі 

ЮФ «Ілляшев та Партнери» Олена Омельченко. 

Перша дискусія була присвячена глобальної торговельної війни і Україні. 

Учасники обговорили питання кризи СОТ: причини, наслідки, варіанти вирішення; вплив 

США на міжнародну торгівлю; двосторонні угоди; зони ризику; як глобальна торгова 

війна загрожує Україні і українському бізнесу; можливості захисту національних 

інтересів. 

У фокусі уваги другої дискусії — заходи торговельного захисту та експортний 

контроль в Україні. Зокрема, спікери зосередились на питаннях: кого насправді 

захищають торгово-економічні обмеження; огляд заходів торговельного захисту, що 

застосовуються Україною і застосовуваних до України; ембарго і санкції — на що 

звертати увагу бізнесу; експортний контроль: особливості української практики; 

превентивні заходи українського бізнесу; зовнішньоекономічні договори: на що звертати 

увагу при підготовці і підписанні. 

У рамка заходу відбулась зустріч Президента Ліги страхових організацій України 

Олександра Філонюка, голови Комітету Верховної ради України з питань промислової 

політики і підприємництва Віктора Галасюка та віце-президента  УСПП Дениса 

Краснікова, на якій обговорювались питання законодавчого врегулювання проблем 

бізнесу.  Зокрема, питанння щодо прийняття Кодексу України з процедур банкрутств 

та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. 

№2413а). 

Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової 

політики і підприємництва, прокоментував, як Україна може і повинна захищати 

національних виробників і національний ринок. Він поділився ідеями щодо модернізації 

української економіки (створення доданої вартості) і відповідно структури українського 

експорту. Віктор Галасюк акцентував особливу увагу на необхідності широкого залучення 

інвестицій: «Ми повинні зробити все можливе, щоб іноземні інвестори стали нашими 

союзниками». 

Ренато Антоніні, партнер JONES DAY (Брюссель), зосередився на питаннях 

використання різноманітних експортних обмежень. Він, зокрема, назвав ризики, з якими 

може зіткнутися держава при застосуванні експортних обмежень, а також прокоментував 

підходи СОТ, криза організації та перспективи її реформування. Детальніше про кризу 

СОТ і реформаторські ініціативи учасникам конференції розповіла Ірина Врублевська, 

заступник директора департаменту по доступам до ринків і взаємодії з СОТ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України. Іван Юрченко, начальник управління 

договірної і общеправовой роботи дирекції з правового забезпечення «МЕТІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ», поділився досвідом захисту українського бізнесу на зовнішніх ринках. Він 

підкреслив, що бізнес повинен робити самостійні заходи для свого захисту і ефективно 

використовувати наявні інструменти з урахуванням своїх стратегічних цілей. 

Денис Красніков, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, 

розповів про можливості українського бізнесу, що відкриваються у зв’язку з веденням 

США загороджувальних заходів щодо китайських виробників і відповідних дій Китаю — 

окремі позиції на обох ринках можуть успішно бути заміщені виробниками з інших країн, 

в тому числі з України. Він також прокоментував загороджувальні заходи, що 

застосовуються іншими країнами. «Виграють ті, хто вчасно зорієнтується і почне 

працювати», — упевнений Д.Красніков. 

Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та Директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина 

Денисова. 

 

 

Національний банк розширив можливості використання 

дистанційної ідентифікації фізичних осіб через Єдину національну 

систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID 

Національного банку України (далі – Систему BankID НБУ) для 

отримання клієнтами банків адміністративних, банківських та інших 

послуг. 

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 

03 жовтня 2018 року №105 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України» (далі – Постанова № 105). Цей документ затверджує нову 

редакцію Положення про Систему BankID НБУ (далі – Положення). 
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Відповідно до пункту 4 розділу 1 Положення, абонентами Системи BankID НБУ 

мають право бути не лише банки, а й інші фінансові установи України. А користувачі 

мають право отримувати при використанні Системи BankID НБУ послуги небанківських 

фінансових установ (пункт 5 розділу 1 Положення). 

При цьому, згідно з пунктом 6 розділу 1 Положення, банк, інша фінансова установа 

використовує систему BankID НБУ для ідентифікації та верифікації клієнтів у порядку, 

визначеному нормативно — правовими актами суб’єкта державного фінансового 

моніторингу, який здійснює державне регулювання та нагляд за цією фінансовою 

установою відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

«Необхідно розглядати можливість ідентифікації клієнтів всіх небанківських 

фінансових установ, у тому числі страхових організацій, за допомогою Системи BankID 

НБУ. Нова редакція Положення про Систему BankID НБУ таку можливість надає. 

Відповідний порядок має визначити Нацкомфінпослуг», — вважає віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

Постановою № 105 визначено: 

—        умови та порядок підключення, зупинення використання та відновлення 

роботи абонентів Системи BankID НБУ, а також порядок користування цією системою 

для абонентів та користувачів (фізичних осіб); 

—        процедуру проходження дистанційної ідентифікації фізичних осіб; 

—        порядок передачі ідентифікаційних даних в Системі BankID НБУ; 

—        вимоги до захисту інформації в Системі BankID НБУ; 

—        організаційна структура Системи BankID НБУ. 

Постанова № 105 набирає чинності з 05 листопада 2018 року. 

 

 

 

Відбулось засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули питання про  виконання рішень попереднього 

чергового засідання Громадської ради, затвердили   проект 

«Інформаційного повідомлення щодо механізму захисту фінансовою 

установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що 

виникають у процесі надання фінансової послуги» та проект програми засідання за 

круглим столом на тему: «Сучасний стан системи захисту прав споживачів фінансових 

послуг та шляхи її реформування». 

Проект програми засідання за круглим столом зокрема передбачає розгляд питань 

про системні проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг, про створення 

ефективної моделі системи захисту прав споживачів фінансових послуг та про 

актуальність проведення форуму «Реформування системи захисту прав споживачів 

фінансових послуг в Україні». Передбачається, що організаторами заходу виступлять 

Національна комісія, що здійснюю державне регулювання у сфері ринків фінансових 
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послуг, та Комітет захисту прав споживачів фінансових послуг Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг. 

Також, прийнято рішення про створення тимчасової робочої групи для вирішення 

проблемних питань на ринку ОСЦПВВНТЗ, про створення тимчасової робочої групи для 

підготовки пропозиції проекту ЕБРР стосовно гармонізації оподаткування учасників 

ринку страхування життя та ринку пенсійного забезпечення та про створення тимчасової 

робочої групи для розробки типових форм звернень громадян до небанківських 

фінансових установ. 

Крім цього, вирішено звернутися до Нацкомфінпослуг щодо розроблення порядку 

ідентифікації та верифікації клієнтів небанківських фінансових установ за допомогою 

системи BankID Національного банку України. 

Участь у засіданні взяв член Комісії Олександр Залєтов. Лігу страхових організацій 

України у Громадській раді при Нацкомфінпослуг представляє віце-президент організації 

Сергій Тарасов. 

 

 

Відбулось чергове засідання Комітету захисту прав споживачів 

фінансових послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

«Опрацювання інформаційного повідомлення щодо механізмів 

захисту прав споживачів фінансових послуг, їх права і можливості 

урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання 

фінансових послуг, та проведення засідання за круглим столом «Сучасний стан системи 

захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні та шляхи її реформування» є 

важливими кроками на шляху підвищення стандартів у сфері забезпечення захисту прав 

споживачів фінансових послуг», — вважає віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

Учасники засідання Комітету захисту прав споживачів фінансових послуг 

розглянули питання по виконання рішень попереднього чергового засідання від 

05.09.2018 р.; про виконання Плану роботи Комітету на 2018 рік у вересні; про 

організацію запланованого заходу засідання за круглим столом «Сучасний стан системи 

захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні та шляхи її реформування». Також 

відбулось обговорення проекту «Інформаційного повідомлення щодо механізму захисту 

фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що 

виникають у процесі надання фінансової послуги». 

Проекти інформаційного повідомлення та програми засідання за круглим столом 

винесено на розгляд чергового засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Крім цього, прийнято рішення щодо створення тимчасової робочої групи для 

вирішення проблемних питань на ринку ОСЦПВВНТЗ та щодо створення тимчасової 

робочої групи для підготовки пропозиції проекту ЕБРР стосовно гармонізації 

оподаткування учасників ринку страхування життя та ринку пенсійного забезпечення. 

Лігу страхових організацій України у Комітеті представляє віце-президент 

організації Сергій Тарасов. 
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Комітет АСС з питань охорони здоров’я провів  зустріч заступника 

Міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка та представників 

страхового ринку України. 

Мета заходу — обговорення місця медичного страхування в 

рамках поточної реформи системи охорони здоров’я, а також плану 

роботи задля його успішного впровадження. 

Виступаючи в рамках обговорення віце-президент організації Романа 

Навальківська ознайомила учасників з візією ЛСОУ щодо оптимального співвідношення 

джерел фінансування при трансформації системи охорони здоров`я та місця ДМС в цих 

процесах та зазначила щодо необхідності податкового стимулювання роботодавців. 

На думку ЛСОУ, стимулом для розвитку ДМС є перш за все визначення його місця 

та ролі в системі охорони здоров’я шляхом чіткого розподілу медичних послуг на ті, що 

покриваються за рахунок державного бюджету та ті, які потребуватимуть додаткового 

фінансування за рахунок ДМС. Також віце-президент ЛСОУ зазначила, що страхові 

компанії-члени Ліги страхових організацій України виступають за прозорі та чесні 

правила ведення бізнесу, та нагадала, що за результатами аналізу, проведеного експертами 

ЛСОУ, домогосподарства готові залучати додаткові кошти в систему. 

Заступник Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк презентував 

бачення МОЗу щодо етапів реформи та ролі ДМС у процесах реформування галузі, навів 

переваги залучення ДМС населенням.  «Ми повинні додати в систему один важливий 

елемент – це страхування», — зазначив П.Ковтонюк. 

Лігу страхових організацій України на зустрічі представили віце-президент 

організації Романа Навальківська та директор департаменту інформаційної політики 

ЛСОУ Ірина Денисова. 

Нагадаємо, що реформа розпочалась з первинної медичної допомоги, тобто 

сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, а само Міністерство працює йдучи ланка за 

ланкою, реформуючи первинну, амбулаторну та стаціонарну допомогу. 

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

 

 

Відбулось спільне засідання Комітету з питань страхового ринку та 

Комітету з питань ринку пенсійного забезпечення Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг. Лігу страхових організацій України у Громадській раді 

при Нацкомфінпослуг представляє віце-президент організації Сергій 

Тарасов, який зазначив, що питання опрацювання змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування учасників ринків фінансових послуг є надзвичайно 

важливим з огляду на необхідність забезпечення податкового стимулювання для розвитку 

цих ринків як окремо, так і фінансового ринку в цілому. Особливо важливим є створення 

рівних умов оподаткування для суміжних ринків. Тому необхідно проводити широке 

обговорення і концепції, і окремих положень змін». 

Учасники спільного засідання розглянули питання про сучасний стан законодавчих 

та нормативних змін на страховому ринку України; про необхідність надання пропозицій 

щодо змін у Податковий Кодекс; про необхідність збільшення страхових сум по ОСЦПВ 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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на розмір інфляції та перегляд коефіцієнтів до базової тарифної ставку з ОСЦПВ;  про 

систему захисту прав та законних інтересів споживачів страхового ринку; про доцільність 

та необхідність розробки разом з Нацкомфінпослуг рекомендованих типових форм 

звернень громадян із скаргами на СК та інші фіну станови; про рекомендації ДРС України 

щодо необхідності додержання процедур оприлюднення та погодження НПА 

Нацкомфінпослуг. Також були розглянуті питання щодо контролю за врахуванням 

Нацкомфінпослуг пропозицій та зауважень громадськості та щодо проблем, які виникли у 

Консульстві Польщі із страховими полісами для національних польських віз. 

За результатами роботи спільного засідання прийняті рішення в частині, що 

стосуються розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері ринків 

страхування та недержавного пенсійного забезпечення, опрацювання змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування учасників ринків фінансових послуг, вирішення 

проблемних питань на ринку обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів, створення системи захисту 

прав споживачів страхового ринку, опрацювання типових форм звернень громадян зі 

скаргами до фінансових установ та інші. 

 

 

ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

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

січень-серпень 2018 року.  

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-серпня 2018 року склали 6,2 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 3143,3 млн. грн. (50,5 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1552,7 млн. грн. (24,9 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 1260,5 млн. грн. 

(20,2 %), з добровільного страхування відповідальності – 273,7 млн. грн. (4,4 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у серпні місяці зменшився на 7,4 % у 

порівнянні з попереднім місяцем (до 726,7 млн. грн.). 

Валові страхові виплати за підсумками січня-серпня 2018 року склали 2,2 млрд. 

грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 925,7 млн. грн. (42,7 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 739,2 млн. грн. (34,1 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 481,8 млн. 

грн. (22,2 %), з добровільного страхування відповідальності — 20,1 млн. грн. (0,9 %). 

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

попереднім місяцем (до 266,6 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-серпня 2018 року склали 1467,5 млн. грн., валові страхові виплати – 

758,1 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 51,7 %. Середній щомісячний темп 

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

валових страхових виплат – 1,2 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 

премій у серпні місяці зменшився на 1,3 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 200,1 

млн. грн.), валових страхових виплат – на 1,7 % (до 99,4 млн. грн.). Рівень страхових 

виплат зменшився на 0,2 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-серпня 2018 року склали 1060,0 млн. 

грн., валові страхові виплати – 656,8 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 62,0 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -0,8 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -0,6 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у серпні місяці збільшився на 25,3 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 143,2 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — зменшився 

на 4,6 % (до 76,1 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 16,7 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-серпня 2018 року склали 813,9 млн. 

грн., валові страхові виплати – 413,1 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 50,8 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 4,0 %, середній 

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

надходжень валових страхових премій у серпні місяці зменшився на 4,1 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 103,8 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат – збільшився 

на 1,6 % (до 50,4 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 2,7 в.п. 

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

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

 

Відбулося засідання Президії Ліги страхових організацій України. 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк проінформував присутніх про 

діяльність Ліги страхових організацій України за звітний період у 

напрямках нормативно-правового вдосконалення страхового ринку 

України, захисту інтересів страховиків, подальших планів діяльності 

ЛСОУ, організаційно-методичної роботи та ін. 
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ЖОВТЕНЬ 

3 

ЖОВТЕНЬ 

4 

Учасники засідання розглянули питання про хід реалізації розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 07.06.2018р. №850 «Про затвердження Положення про обов’язкові 

критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика». Презентуючи бачення 

ЛСОУ віце-президент організації Сергій Тарасов зазначив, що 27 вересня 2018 року на 

сайті Нацкомфінпослуг було оприлюднено проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про 

затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності 

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

операцій страховика”. Даний проект розпорядження передбачає, зокрема, визначення 

нормативного обсягу активів, який необхідний страховику для дотримання нормативу 

платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу 

якості активів. 

В рамках порядку денного члени Президії розглянули питання про стан, проблеми 

та перспективи розвитку ОСЦПВВНТЗ. Запрошений на засідання Генеральний директор 

МТСБУ Володимир Шевченко детально зупинився на питанні впровадження «Прямого 

врегулювання» зазначивши, що з 1.12.2016 року діє угода про пряме врегулювання 

збитків, учасниками якої на сьогодні є 18 страховиків:, з яких 7 – члени ЛСОУ. Також 

В.Шевченко нагадав присутнім, що 5 вересня 2018 року Верховна Рада України відхилила 

нову редакцію закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів». За прийняття законопроекту в першому 

читанні проголосували 142 депутати, за повернення на доопрацювання — 191 депутат при 

необхідному мінімумі в 226 голосів. 

 

 

Страхова компанія «Мотор-Гарант» (Запоріжжя) увійшла до 

складу Ліги страхових організацій України. Таке рішення одноголосно 

підтримали учасники засідання Президії ЛСОУ, яке відбулося 

сьогодні, 4 жовтня 2018 року. 

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія 

«Мотор-Гарант» працює на страховому ринку України з 2000 року. Керівник —  Тишечко 

Віталій Володимирович. 

Компанія має 21 ліцензію на здійснення страхової діяльності за видами 

страхування: КАСКО, ОСЦПВ, добровільне автострахування, страхування виїжджаючих 

за кордон, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування майна, 

страхування власників зброї та ін. 

Компанія є Членом моторного (транспортного) страхового бюро України та 

Ядерного страхового пулу України. 

 

 

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження 

більш сучасних засобів вимірювальної техніки контролю безпеки 

дорожнього руху, а саме засобів визначення просторово-часових 

координат транспортних засобів та засобів фото- і відеофіксації порушень 
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правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Відповідне рішення Уряду ініційоване 

і розроблене Мінекономрозвитку. 

Контроль безпеки дорожнього руху до сьогодні міг здійснюватися виключно за 

допомогою засобів дистанційного вимірювання швидкості руху транспортних засобів, 

таких як TruCAM або Візир. Своїм рішенням Уряд розширив перелік типів технічних 

засобів, що можуть використовуватися для контролю безпеки дорожнього руху. Відтепер 

разом із використанням засобів дистанційного контролю швидкості транспортного засобу 

на дорозі дозволено використання засобів визначення його просторово-часових координат 

і засобів із функцією фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в 

автоматичному режимі. 

Ухвалене Урядом рішення вносить відповідні зміни до Технічного регламенту 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, а також переліку категорій 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній 

повірці. 

Очікується, що впровадження використання цих засобів забезпечить підвищення 

якості контролю за дотриманням правил дорожнього руху, що матиме результатом 

підвищення безпеки на дорогах. Також це матиме позитивний економічний вплив на 

національних виробників таких технічних засобів у зв’язку зі збільшенням обсягів 

виробництва та реалізації їхньої продукції. 

 

 

Більше новин і фото –  

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

http://uainsur.com/ 
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