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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.11.2018-30.11.2018 

29 листопада відбулось чергове засідання Президії МТСБУ. 

Учасники засідання розглянули результати проведення якісного етапу 

соціологічного дослідження ринку ОСЦПВ, питання щодо Інвестиційного 

комітету МТСБУ та заслухали інформацію щодо додаткових гарантійних 

внесків до ФЗП, залежних від здійснених страховиком страхових виплат 

(ДВ1), сплачених страховиками – членами МТСБУ. 

Лігу страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ 

Романа Навальківська. 

  

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення 

доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів» (далі – проект розпорядження). 

Проект розпорядження розроблено відповідно до пункту 7.2 статті 7, пункту 8.5 

статті 8, пункту 9.5 статті 9, статті 11 та пункту 17.6 статті 17 Закону України “Про 

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів”, пункту 1 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 70 пункту 4 

Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 

року  № 1070. 

 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів»; 

 

 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.doc
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє, що розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 11.10.2018 № 1800 „Про внесення змін до 

Положення про застосування Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу 

за порушення законодавства про фінансові послуги” зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 05.11.2018 за № 1260/32712. 

Повідомлення про набрання чинності нормативно-правовим актом — 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/26612.html 

  

 

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг 

та визначається періодичність здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Рішення прийняте на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік та 

доручень Прем’єр-міністра України. 

Реалізація акта забезпечить вдосконалене державне регулювання ринків 

фінансових послуг України та впорядкує проведення Нацкомфінпослуг планових заходів 

державного нагляду (контролю). 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatvsovih-poslug-ta-viznachayetoslug 

  

 

З метою запобігання виникнення суперечностей при врегулюванні 

питань  за договорами обов’язкового  страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо 

відшкодування страховими компаніями шкоди, заподіяної смертю 

потерпілого  Нацкомфінпослуг повідомляє наступне. 

Відповідно до пункту 27.2 статті 27 Закону України «Про обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі –

Закон), страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, — МТСБУ) 

здійснює відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого, на умовах, встановлених 

статтею 1200 Цивільного кодексу України, кожній особі, яка має право на таке 

відшкодування, рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування 

(регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим, ніж 36 

мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день 

настання страхового випадку. 

Пунктом  35.2 статті 35 Закону передбачено перелік документів, які додаються до 

заяви про страхове відшкодування, зокрема, документи передбачені підпунктом є) пункту 

35.2 статті 35 Закону: документи, що підтверджують перебування на утриманні 

потерпілого, його доходи за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/26612.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatvsovih-poslug-ta-viznachayetoslug
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
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календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, — у 

разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із смертю потерпілого. 

Звертаємо увагу, що у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із 

смертю потерпілого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивільного кодексу 

України,  у розмірі, що не перевищує 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, 

встановлених законом на день настання страхового випадку, документом що підтверджує 

доходи потерпілого за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) 

календарний рік може бути довідка (заява, повідомлення тощо) про відсутність 

доходів у потерпілого, складена  власноруч особою, яка має право на отримання 

відшкодування. 

  

 

Аналітичний департамент ICU провів щоквартальну презентацію 

аналітичного звіту по макроекономіці, банківському сектору та ринку 

внутрішнього боргу України. 

Спікери ICU дали оцінку поточної макроекономічної ситуації та 

перспектив на 2019 рік; прокоментували тему державного боргу і 

фінансування бюджету та  очікування на 2019 рік; а також презентували огляд 

банківського сектору: прогноз ставок, ліквідності та динаміки кредитування. За 

прогнозами аналітиків ICU, до кінця року запозичення будуть стриманими, у невеликих 

обсягах та зі збереженням ставок, проте  визначальною буде політична складова. 

В кінці  заходу відбулась сесія питань-відповідей. 

Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. 

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

організацій України проводить дослідження та прогнозування ринку страхових послуг з 

урахуванням макроекономічних показників і прогнозів національних фінансових 

інститутів та міжнародних фінансових інституцій. 

Публікуємо презентації спікерів заходу: 

Бюджет. Держборг. ОВДП 

Україна: Макроекономічний огляд 

Огляд банківської системи України 

 

 

У Київському Міжнародному Виставковому Центрі відбувся 

ІІІ  Міжнародний форум «INNOVATION MARKET». Мета заходу — 

впровадження інновацій в економіку, пошук та залучення інвестицій для 

інноваційних проектів і програм. 

У рамках Форуму відбулася конференція «Digital transformation 

banks & finance 2018», організатором якої виступив Міжнародний фінансовий клуб 

«Банкір». В програмі – інновації та нові тренди у сфері онлайн-платежів, питання 

автоматизації і CRM, сучасні цифрові технології, ефективне використання чат-ботів задля 

збільшення конверсії та мінімізації витрат та ін. Серед спікерів заходу – член 

http://uainsur.com/wp-content/uploads/2018/11/181122-PresCorpClients-TKotovych-ICU.pdf
http://uainsur.com/wp-content/uploads/2018/11/181122-PresCorpClients-AMartynenko-ICU.pdf
http://uainsur.com/wp-content/uploads/2018/11/181122-PresCorpClients-MDemkiv-ICU.pdf
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Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов, президент Української асоціації платіжних систем 

Антоніна Мурашко, директор з маркетингу  СК «ПРОВІДНА» Владислав Новак та ін. Від 

Ліги страхових організацій України  взяли участь віце-президент Сергій Тарасов та 

директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

Захід пройшов за підтримки Кабінету міністрів, Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі, Міністерства освіти та науки, Національної академії наук. У 

виставковій зоні Іnnovation Market продемонстровані інноваційні ідеї, проекти, винаходи 

та розробки. У виставковій зоні Іnnovation Market продемонстровані інноваційні ідеї, 

проекти, винаходи та розробки. Під час форуму відбулась презентація Стратегії 

інноваційного розвитку України до 2030 року, а також Всеукраїнська науково-технічна 

виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів Малої академії наук, на якій школярі 

з усіх областей представили понад 100 розробок і винаходів, що можуть поліпшити чи 

значно здешевити існуючі технології, а також запропонують нові рішення в екології, 

матеріалознавстві, будівельній сфері тощо. 

Міжнародний форум «INNOVATION MARKET» проводиться згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 864-р Про 

проведення Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET». Це місце зустрічі 

новаторів, винахідників, виробників та вендорів провідних інноваційних технологій, 

експертів в сфері інновацій, авторів startup проектів, представників бізнесу, представників 

інвестиційно – фінансових установ, консультантів у сфері захисту інтелектуальної 

власності. 

 

 

Відбулось відкрите засідання Нацкомфінпослуг, на якому 

розглядалось питання про схвалення доопрацьованого проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» —

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/22-

11/1.01%20Зміни%20до%20НПА%20щодо%20страхування.pdf 

Лігу страхових організацій України представила віце-президент організації Романа 

Навальківська. 

 

 

За участі Першого заступника Голови Національного банку 

України Катерини Рожкової відбулась дискусія «Регулювання 

небанківських фінансових ринків: міжнародний досвід». Організатор 

заходу — Незалежна асоціація банків України (НАБУ). 

Відкрив роботу та виступив модератором панельної дискусії 

«Позиція та зауваження ринку» Голова Ради НАБУ Роман Шпек. Запропонована дискусія 

була покликана дати відповідь на надважливе для українських фінансових ринків питання 

– яка модель регулювання буде максимально сприяти їх розвитку та підвищенню довіри 

до них споживачів. Під час заходу своїм досвідом консолідації нагляду за небанківськими 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/22-11/1.01%20%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/22-11/1.01%20%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
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фінансовими ринками поділились Арміне Мкртчан, начальник центру захисту прав 

споживачів та фінансової грамотності Центробанку Арменії, та Міра Еріч-Йовіч, лідер 

команди експертів проекту технічної допомоги ЄС «Посилення регулювання та нагляду за 

небанківським фінансовим сектором» (EU-FINREG). 

Виступаючи перед учасниками дискусії Президент Ліги страхових організацій 

України Олександр Філонюк зазначив, що ЛСОУ підтримує єдині правила гри та вимоги 

до страхових компаній стосовно приведення до європейських стандартів ведення бізнесу, 

пруденційного контролю, платоспроможності та ліквідності, розвиток класичного 

страхового ринку та залучення інвестицій у галузь. На жаль, історія страхового бізнесу в 

Україні має багато прикладів, коли зміна назви регулятора позитивно не впливала на 

страховий бізнес – у різні часи ми бачили відсутність стратегії розвитку галузі, 

страхування так і не стало важливою складовою макроекономіки держави. Сьогодні ми 

маємо низьке проникнення страхування у життя суспільства — частка зібраних страхових 

премій у ВВП країни зменшується упродовж останніх трьох років і у 2017 році становила 

лише 1,46%, страхова галузь так і не стала активним учасником впровадження 

дієвих  механізмів обов’язкового медичного страхування, ОСЦПВ, аграрного 

страхування; можливість використання страхування як механізмів фінансування ризиків й 

інструментів страхового захисту у державі є незначною. Не прийнято стратегічні для 

страхового ринку Закони України – новий Закон України «Про страхування», Закон 

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

наземних транспортних засобів» та ін. При цьому страховий бізнес в усьому світі – це 

ефективний спосіб збереження набутого, і сьогодні він має необхідну інфраструктуру, 

професійні кадри, підвищує рівень платоспроможності, ліквідності, прибутковості та 

якості активів. 

Дискусія пройшла за участі зарубіжних та українських експертів з небанківських 

фінансів, представників Національного Банку України, народного депутата України 

Руслана Демчака, Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Тимура Хромаєва, Президента Всеукраїнської асоціації кредитних спілок Ольги Мороз, 

члена Виконавчого комітету Української спілки фінансових аналітиків Віталія Шапрана, 

керівників страхових компаній, представників небанківських фінансових ринків, 

представників ЗМІ та ін. Спікери дали відповіді на запитання ринку щодо планів НБУ у 

разі підтримки законопроекту №2413а. 

Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина 

Денисова. 

 

 

За ініціативи Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, факультет фінансів та 

банківської справи Київського національного торговельно-економічного 

університету  провів дискусійну платформу «Захист прав споживачів 

фінансових послуг».  



ЗВІТ ЛСОУ 
1 листопада – 30 листопада 

   
 

6  

 

ЛИСТОПАД

19 

ЛИСТОПАД

15 

Мета заходу — обговорення  шляхів  вирішення  проблем захисту прав споживачів 

фінансових послуг в Україні. 

Ліга страхових організацій України багато років акцентує увагу на необхідності 

зростання довіри споживачів до фінансового сектору, оскільки саме це є запорукою 

розвитку страхового ринку України. 

Серед основних питань для обговорення — ключові проблеми захисту прав та 

інтересів споживачів фінансових послуг в Україні; гармонізація законодавства щодо 

регулювання ринків фінансових послуг відповідно до Європейських Директив та 

формування інституції фінансового омбудсмена в Україні. 

В обговоренні взяли участь викладачі кафедр банківської справи, фінансів, 

загальноправових дисциплін, адміністративного, фінансового та інформаційного права, 

аспіранти, студенти КНТЕУ та КНЕУ ім. В. Гетьмана. Лігу страхових організацій України 

представила віце-президент організації Романа Навальківська. 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про державну 

реєстрацію розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.10.2018 № 1800 «Про 

внесення змін до положення про застосування Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.11.2018 за № 1260/32712. 

Метою державного регулювання є вдосконалення нормативно-правової бази у 

сфері застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення вимог законодавства. 

 

 

У Києві відбувся Національний форум з безпеки дорожнього руху. 

Відкрили роботу заходу та виступили модераторами Юрій Чорний, 

національний координатор ВООЗ Міністерства охорони здоров’я України 

з питань безпеки дорожнього руху, та Віктор Козоріз, віце-президент 

Міжнародного благодійного фонду «Допомоги постраждалим внаслідок 

ДТП». 

Спікери заходу презентували проект проекту «Підвищення безпеки автомобільних 

доріг» у різних містах України, ознайомили учасників з Державною програмою 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, програмами 

«Інтелектуальні світлофори та освітлення» та «Безпека в містах України». Також серед 

актуальних питань забезпечення безпеки дорожнього руху було розглянуто стан, 

проблеми та перспективи реформування законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, 

страхове забезпечення автотранспортних засобів на «Євробляхах», питання підвищення 

рівня безпечності доріг загального користування, забезпечення безпечної дороги дітей до 

школи та інші нагальні питання. 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/11-10/R-1800.pdf
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Мета заходу – акцентувати увагу на необхідності підвищення загального рівня 

правосвідомості усіх без винятку учасників дорожнього руху: як перевізників та водіїв, 

так і пасажирів і пішоходів, та сприяти підвищенню рівня практичної взаємодії служб та 

відомств, що працюють у сфері безпеки руху, об’єднавши їх зусилля задля зменшення 

рівня аварійності на українських автошляхах. 

Серед учасників Форуму — представники органів державної влади, громадських 

організацій, експертів та провідних ЗМІ. Лігу страхових організацій України представили 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк та директор департаменту інформаційної політики 

ЛСОУ Ірина Денисова. 

Усі учасники Форуму були одностайними щодо важливості таких заходів. Адже 

тільки усі разом – влада, бізнес, громадськість за безпосередньої участі представників 

засобів масової інформації зможемо напрацювати високі стандарти безпеки та 

імплементувати їх в українські реалії. 

Нагадаємо, 12-18 листопада в Україні проходить другий етап всеукраїнського 

Тижня безпеки дорожнього руху. 

 

 

В залі засідань Українського союзу промисловців і підприємців 

відбулось засідання Координаційної ради Платформи Національної 

стратегії охорони здоров’я України. 

Відкрив засідання та виступив зі вступним словом Голова 

Об’єднання організацій  роботодавців України Анатолій Кирилович 

Кінах. Учасники обговорили поточний cтан у сфері охорони здоров’я України, Положення 

про Координаційну раду Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України та 

обрання співголів Координаційної ради та план роботи Координаційної ради Платформи 

Національної стратегії охорони здоров’я України. Також було розглянуто проект Заяви 

Координаційної ради Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України. 

Розглянувши питання порядку денного та пропозиції учасників засідання 

Координаційна рада зазначила, що стан системи охорони здоров’я в Україні потребує 

невідкладних системних комплексних науково обґрунтованих заходів по аналізу ситуації 

та формуванню нової Національної стратегії охорони здоров’я.  Координаційна рада 

прийняла рішення запропонувати Кабінету Міністрів України невідкладно сформувати 

для Національної академії наук і Національної академії медичних наук України державне 

замовлення про наукове обґрунтування Національної стратегії охорони здоров’я України 

та розробки «Дорожньої карти» по її реалізації з урахуванням рекомендацій ООН: 

«ЗДОРОВ’Я В УСІХ ПОЛІТИКАХ КРАЇНИ». 

Також учасники засідання підтримали висновки громадської експертизи діяльності 

Міністерства охорони здоров’я України щодо управління якістю процесів і послуг та 

обрали співголів Координаційної ради представників сторін — підписантів Меморандуму 

про співробітництво від 10.03.16 р. 

Серед учасників засідання — представники органів державної влади, медичної 

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

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

Навальківська, віце-президент ЛСОУ. 

Нагадаємо, що згідно підписаного 10 березня 2017 року Меморандуму про 

співробітництво між Об’єднанням організацій роботодавців України, Всеукраїнською 

громадською організацією «Український союз промисловців і 

підприємців»,  Національною академією медичних наук України, Лігою страхових 

організацій України, Громадською організацією «Українська асоціація сприяння охороні 

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

реалізації послідовної державної політики формування ефективної системи охорони 

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

спільної діяльності. 

 

 

«Юридична практика» проводить Legal Energy Forum. Цьогорічний 

форум, який проводиться вже третій рік поспіль, проходить за підтримки 

Національної асоціації адвокатів України. Генеральним партнером 

форуму традиційно виступає ЮФ Asters. 

Учасники заходу обговорять яких обсягів інвестицій очікує наша 

країна після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної 

енергетики», який набрав чинності 4 жовтня 2018 року; як на українську енергетику 

вплине зміна стратегії ЄБРР; чи збереже Україна свою газотранспортний потенціал та 

наскільки конкурентоздатні українські енергетичні ринки. 

В рамках першого блоку форуму експерти сфокусуються на глобальних проблемах, 

зокрема, оцінять прогрес України в інтеграції в європейську енергетичну інфраструктуру, 

а також дізнаються про успіхи на шляху енергонезалежності України. Друга сесія III Legal 

Energy Forum присвячена еволюції енергетичних ринків, третя — правовим аспектам 

відновлюваної енергетики, фінальним акордом стане обговорення енергетичних 

суперечок, що пройде в форматі CASE STUDY. 

Своїм баченням актуальних тенденцій, що намітилися за останній рік в 

енергетичній сфері, діляться представники бізнесу, законодавчої влади, профільних 

асоціацій та відомств, керівники юридичних департаментів великих українських 

компаній, партнери провідних юридичних фірм. Лігу страхових організацій України на 

заході представляє Президент організації Олександр Філонюк. 

 

 

В ІА УНІАН пройшла  прес-конференція з нагоди початку 

другого етапу Тижня безпеки дорожнього руху в Україні. Основна увага 

була акцентована увага на важливості дотримання правил безпечної 

поведінки учасниками руху, зокрема, користування ременями безпеки. 

Відкрив захід координатор ВООЗ Міністерства охорони здоров’я 

з питань безпеки дорожнього руху, директор Київської міжрегіональної філії ДП 

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України Юрій 
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Чорний, який зазначив, що Україна сьогодні є антирекордсменом в Євросоюзі за кількістю 

ДТП і за тяжкістю їх наслідків — в Україні внаслідок ДТП «ми щодня маємо близько 13 

загиблих і близько 100 травмованих». Ю.Чорний зазначив, що сьогодні стартує другий 

етап Тижня безпеки дорожнього руху і він триватиме до 18 листопада. 

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій 

Білошицький зазначив, що проведення таких акцій, як Тиждень безпеки дорожнього руху, 

є дуже важливими, бо вони спрямовані на те, щоб суттєво знизити кількість ДТП в 

Україні, особливо тих, де є травмовані та загиблі. 

Генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства 

інфраструктури України Антон Щелкунов наголосив, що урядом щорічно виділяються 

кошти на безпеку дорожнього руху. За його словами, у 2018 року виділено 2,6 мільярди 

гривень, а на 2019 рік передбачається – 2,5 млрд. гривень. Генеральний директор МТСБУ 

Володимир Шевченко запевнив, що Бюро всебічно підтримує ініціативи, направлені на 

підвищення безпеки дорожнього руху. 

Також у ході прес-конференції обговорювались питання коли зміняться правила 

перевезення пасажирів: з’являться в автобусах тахографи й ремені безпеки для пасажирів; 

чому пристібатися потрібно всім: і водіям, і пасажирам, навіть на невеликій швидкості і 

при поїздках на невеликі відстані та ін. 

Мета нинішнього тижня: акцентувати увагу на вихованні дорожньої культури 

серед усіх учасників руху, й, зокрема, на важливості користування ременями безпеки у 

транспортних засобах; донести до свідомості громадян, що безпека залежить від кожного 

з нас; сприяти практичній взаємодії служб та відомств, які працюють у сфері безпеки 

дорожнього руху, об’єднати їх зусилля задля зменшення аварійності на дорогах; вкотре 

привернути увагу державних інституцій до проблеми безпеки руху. 

Лігу страхових організацій України на заході представила директор департаменту 

інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова. 

Тиждень безпеки дорожнього руху в Україні відбувається двічі на рік у рамках 

Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 р.р., проголошеного Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН № 64/255 від 10.05.2010, та з метою підвищення безпеки 

дорожнього руху в Україні. Щорічно до заходів, що проходять в рамках Тижня безпеки 

дорожнього руху в усіх регіонах України, залучаються біля 20 млн. українців. 

Захід проходить за участі представників МВС, Національної поліції України, 

Міністерства інфраструктури України, Моторного транспортного страхового бюро 

України, Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини 

транспорту» МОЗ України, Міжнародного Благодійного Фонду «Допомоги постраждалим 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод», інших державних та громадських організацій, 

які опікуються питаннями безпеки дорожнього руху. 

  

 

Страхові компанії – учасники Проекту «Відкрите страхування», що 

здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за 9 місяців 

2018 року збільшили надходження валових страхових платежів на 19,6 % 

у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року — до 7,7 млрд. грн. 
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Валові страхові виплати за підсумками 9 місяців 2018 року збільшились на 31,1 % 

— до 2,8 млрд. грн. 

Загальний обсяг страхових резервів станом на 30 вересня 2018 року збільшився на 

40,0 % у порівнянні з аналогічною датою 2017 року і склав 5,5 млрд. грн. 

Активи страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» за 

результатами 9 місяців 2018 року склали 11,5 млрд. грн. (збільшились на 19,8 %), а 

сукупний власний капітал учасників склав 4,5 млрд. грн. (збільшився на 4,6 %). 

У структурі валових страхових премій за 9 місяців 2018 року найбільша питома 

вага належить видам добровільного майнового страхування – 3742,3 млн. грн. (48,8 %). 

Валові страхові премії за видами добровільного особистого страхування (крім 

страхування життя) склали 1869,3 млн. грн. (24,4 %), з недержавного обов’язкового 

страхування — 1676,7 млн. грн. (21,8 %), з добровільного страхування відповідальності – 

386,8 млн. грн. (5,0 %). 

У структурі валових страхових виплат за 9 місяців 2018 року найбільша питома 

вага належить видам добровільного майнового страхування – 1281,4 млн. грн. (46,3 %). 

Валові страхові виплати за видами добровільного особистого страхування (крім 

страхування життя) склали 872,0 млн. грн. (31,5 %), з недержавного обов’язкового 

страхування – 599,3 млн. грн. (21,7 %), з добровільного страхування відповідальності — 

14,2 млн. грн. (0,5 %). 

За договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) надходження валових 

страхових платежів учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками 9 місяців 

2018 року збільшились на 30,5 % у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 

1727,4 млн. грн., валові страхові виплати – на 40,3 % (до 923,4 млн. грн.). Рівень 

страхових виплат склав 53,5 % (зріс на 3,7 в.п.). 

За договорами добровільного медичного страхування надходження валових 

страхових платежів за підсумками 9 місяців 2018 року збільшились на 17,4 % у порівнянні 

з аналогічним періодом 2017 року – до 1285,5 млн. грн., валові страхові виплати – на 23,0 

% (до 781,1 млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 60,8 % (зріс на 2,8 в.п.). 

За внутрішніми договорами страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) надходження валових страхових 

платежів за підсумками 9 місяців 2018 року збільшились на 38,0 % у порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 року – до 1002,0 млн. грн., валові страхові виплати – на 19,4 % 

(до 478,4 млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 47,7 % (зменшився на 7,4 в.п.). 

Участь у порівняльному аналізі показників діяльності в рамках проекту «Відкрите 

страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж 

страхування життя, за підсумками 9 місяців 2018 року взяли страхові компанії АЗІНКО, 

АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, АСКА, БУСІН, ВіДі-

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

МОТОР-ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, 

ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРАЇНСЬКА 

ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ, 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 
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учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання 

політики прозорої діяльності і доступності інформації. 

 

 

Відбулось спільне розширене засідання Антикризової ради 

громадських організацій України та Правління УСПП. У ході засідання 

учасники сформували вимоги та пропозиції у відстоюванні пріоритетів 

розвитку вітчизняної економіки, а також актуалізували зміст «Платформи 

економічного патріотизму», ухваленої Антикризовою радою громадських 

організацій минулого року. 

Промислова спільнота розглянула проект комплексної промислової стратегії 

розвитку країни, аналіз сучасного стану та перспектив енергетичної безпеки держави, 

проблеми розвитку морських, річних портів та суднобудівної галузі, пропозиції  від 

бізнес-організацій, промисловців і підприємців, які охоплюють майже всі сфери 

економіки, усі напрямки господарської діяльності. Учасники засідання наголосили: 

Україні необхідні розробка та впровадження  Національної стратегії промислового 

розвитку. 

Необхідність ґрунтовного розгляду нагальних проблем промисловців та 

підприємців пов’язана з низькою результативністю щодо реалізації сучасної промислової 

політики, подолання тенденцій деіндустріалізації, падіння якості трудового потенціалу, 

зняття регуляторних бар’єрів, захищеності бізнесу від пресингування з боку 

правоохоронних органів, кардинального покращення ділового клімату тощо. Означені 

чинники можуть значно  поглибитися наслідок наступних виборних кампаній 2019 року, 

що не повинні перетворитися на нові випробування економічної стабільності в країні. 

Передбачається, що підсумки дискусій у ході спільного  засідання Антикризової 

ради громадських організацій та Правління УСПП з найбільш актуальних проблем 

реального сектору національної економіки будуть покладені в основу об’єднаного 

порядку денного у сфері економічних перетворень та розвитку Всеукраїнського форуму 

бізнесу. 

Серед учасників — керівники громадських організацій, бізнесу, наукових 

інституцій, експерти, представники ЗМІ. Лігу страхових організацій України представив 

Президент організації Олександр Філонюк. 

  

 

 

Ліга страхових організацій України провела засідання Фінансово-

інвестиційного комітету. Відкрив роботу засідання Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк, модератором заходу виступив Віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

С.Тарасов ознайомив учасників засідання з основними 

положеннями концепції змін до податкового законодавства та пропозиціями змін до 

Податкового кодексу України щодо гармонізації оподаткування інструментів фінансового 
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сектору, підготовленими Проектним офісом «Підтримка реформ фінансового сектору в 

Україні» за підтримки ЄБРР. 

Учасники засідання проаналізували та обговорили пропозиції змін щодо податку на 

прибуток підприємств та податку на дохід страховика, оподаткування доходів фізичних 

осіб та операцій за страховими послугами для юридичних осіб, а також інші пропозиції. 

«Зараз важливо оцінити наскільки запропоновані зміни забезпечать розвиток страхового 

ринку у довготривалій перспективі, чи будуть вони справедливими і чи створять 

податкові стимули для всіх учасників фінансових ринків», — наголосив віце-президент 

ЛСОУ. 

Під час обговорення учасники зазначили, що деякі пропозиції змін до Податкового 

кодексу України є суперечливими, можуть призвести до збільшення витрат страховиків та 

не сприятимуть розвитку страхування, а тому потребують доопрацювання. 

Концепція розроблена на виконання Комплексної програми розвитку фінансового 

сектору України до 2020 року та ґрунтується на чинній конфігурації системи 

оподаткування доходів фізичних осіб і бізнесу. Запропонована цільова модель, зокрема, 

передбачає: перехід від оподаткування страхових премій у складі податку на прибуток до 

непрямого оподаткування страхових премій, страховик має стати податковим агентом, а 

страхувальник — платником податку; виключення договорів особистого страхування із 

складової фонду заробітної плати, та як наслідок, не оподатковувати внески за такими 

договорами ПДФО (у межах встановлених податкових пільг) та єдиним соціальним 

внеском; об’єднання податку на доходи фізичних осіб та військового збору. 

За результатами роботи було прийнято рішення щодо надання учасниками 

засідання зауважень і пропозицій до проекту змін до Податкового кодексу України в 

частині гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору, підготовлених 

Проектним офісом «Підтримка реформ фінансового сектору в Україні» за підтримки 

ЄБРР, для їх узагальнення. 

Також члени Фінансово-інвестиційного комітету ЛСОУ обговорили питання про 

підготовку плану роботи Фінансово-інвестиційного комітету ЛСОУ на 2019 рік, щодо 

стану виконання плану роботи комітету у 2018 році, та запланували наступне засідання 

комітету ЛСОУ. 

 

 

Національний банк України оприлюднив для публічного 

обговорення три з семи проектів нормативно-правових актів, які стануть 

основою для принципово нової ліберальної і прозорої системи валютного 

регулювання, передбаченої Законом України «Про валюту і валютні 

операції«. 

У вересні Національний банк презентував проект структури валютного 

регулювання, яке буде складатися з семи нових ключових нормативно-правових актів: 

· 
№1: структура валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та 

банківськими металами; 

· 
№2: порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на 

території України та за кордон; 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=77669399
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=77669399
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· 

№3:  транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, 

банківських металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, 

юридичними та фізичними особами; 

· 

№4:  загальний перелік заходів захисту для можливого застосування 

Національним банком, критерії і порядок їх запровадження, умови їх подовження та 

дострокового припинення; 

· 
№5:   перелік запроваджених заходів захисту та порядок їх застосування 

(антикризова постанова, що має тимчасовий характер); 

· 

№6:  інші інструменти стабілізації грошово-кредитного ринку (резервування за 

валютними операціями), а також повідомлювальну систему збору інформації про 

валютні операції; 

· 
№7:  порядок дотримання граничних строків розрахунків, встановлених 

Національним банком. 

Три з цих постанов — №1, №2 та №3 – визначають норми валютного регулювання, 

що застосовуватимуться, коли Україна повністю перейде до свободи проведення 

валютних операцій за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом», як 

це передбачено Законом «Про валюту і валютні операції». Як і Закон, ці документи 

частково запрацюють з 7 лютого 2019 року, а на повну силу – за сприятливих 

макроекономічних умов і після цього будуть діяти постійно. До того часу валютне 

регулювання також буде частково здійснюватися в рамках тимчасових постанов – №5, №6 

та №7. 

Крім того, тимчасові акти будуть запроваджуватися для захисту економіки і 

фінансової системи від кризових явищ у випадках, коли макрофінансова ситуація 

відповідатиме критеріям, за яких мають бути задіяні заходи захисту (постанова №4). 

Однак після відновлення макрофінансової стабільності тимчасові акти припинятимуть 

дію, а валютне регулювання продовжить здійснюватися відповідно до постійних актів. 

В цілому, запропоноване нове валютне регулювання містить такі новації: 

· 

Дерегуляція інвестицій за кордон. Бізнес та населення, яке зараз змушене 

отримувати ліцензії для інвестування за кордон, зможе протягом перехідного періоду 

здійснювати їх в рамках електронного ліміту, який не вимагатиме отримання будь-

яких дозвільних документів, а згодом – взагалі без обмежень. 

· 

Спрощення проведення транскордонних операцій населення з 

валютою. Зокрема, місце валютного контролю при здійсненні платежів за кордон 

посяде постфактум нагляд за валютними операціями. Операції на суму до 150 тис грн 

не потребуватимуть документарного супроводу, а нагляд за здійсненням операцій 

понад цю суму буде спрощений. 

    

 

Також для фізичних осіб буде підвищено ліміт для здійснення переказів за 

кордон без відкриття рахунку і документів – з 15 тис грн до суми, яка визначається 

Держфінмоніторингом (зараз це 150 тис грн), а для операцій з використанням 

платіжних карток цей ліміт взагалі буде скасовано. 

 
Крім того, стосовно поштових відправлень фізосіб, замість чинного ліміту в 
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300 євро, почнуть діяти загальні правила переміщення через митний кордон, які наразі 

встановлюють ліміт в 10 тис євро. 

    

· 

Розширення переліку валютних операцій, доступних клієнтам банків. 

Останні отримають можливість розраховуватися за валютні ОВДП не лишу у гривні, а 

і у валюті, а також проводити операції валютного свопу. В обох випадках – якщо 

іншою стороною є банк. Крім того, вони зможуть не лише купувати і продавати, а і 

конвертувати готівкову валюту через термінали та інші програмно-технічні засоби 

банків. 

· 

Спрощення процедури купівлі валюти на міжбанківському ринку для 

клієнтів банків. Так, операції на суми до 150 тис. грн не потребуватимуть від 

юридичних осіб документарних підтверджень, які вони мають надавати зараз. В 

перспективі такий підхід буде розповсюджений на всі операції клієнтів банків з 

купівлі валюти на міжбанківському ринку. 

· 

Розширення можливостей для проведення операцій з банківськими 

металами. Компанії відповідної спеціалізації зможуть купувати банківські метали без 

обмежень, а також отримають право її ввозу-вивозу через кордон (зараз таке право 

мають лише банки). 

 

В свою чергу, фізичні особи зможуть проводити операції з банківськими 

металах в межах ліміту Держфінмоніторингу, що діє для операцій з іноземною 

валютою (зараз – у межах 150 тис. грн), але в подальшому обмеження цілком будуть 

скасовані і для них. 

Сьогодні оприлюднено перші три, постійні, нормативно-правові акти, які мають на 

меті втілити в життя свободу проведення валютних операцій. Ознайомитися з проектами 

постанов можна за посиланнями: 

· 
№1: структура валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та 

банківськими металами; 

· 
№2: порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на 

території України та за кордон; 

· 

№3:  транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, 

банківських металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, 

юридичними та фізичними особами. 

Проекти тимчасових постанов – №5, №6 та №7 – Національний банк наразі 

доопрацьовує і планує також оприлюднити для публічного обговорення протягом місяця. 

 

 

 

У готелі «Київ» відбувся медичний форум «Медична реформа: 

місія (не)здійсненна». Спікерами форуму виступили народні депутати 

України, лікарі та працівники сфери охорони здоров’я, експерти та 

представники благодійних організацій. 

В ході форуму учасники мали змогу взяти участь у трьох 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262299
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262299
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262300
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262300
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262301
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262301
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262301
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панельних дискусіях: «Медична реформа: шлях до позитивних змін чи хаосу», «Медична 

реформа: місія НГО та благодійних фондів» та «Медична реформа: проблемні питання та 

ризики в регіональному аспекті». 

Учасники обговорили перші кроки медичної реформи, оцінили подальші 

перспективи, обговорили як проходить друга хвиля обрання сімейних лікарів у різних 

областях України, питання медичного страхування та міжнародний досвід реформування 

медичної галузі. Було розглянуто права і обов’язки місцевих громад у контексті реформи, 

обговорено питання помилки лікаря та чи достатньо прав у пацієнтів, щоб захиститись від 

лікарської помилки; особливості процесу закупівлі медичних послуг та перспективи 

медичної реформи. Також учасники дискусії зазначили необхідність благодійності, 

обговорили хто і чому звертається до меценатів, благодійників в обхід держави; дали 

коментарі до співпраці держави та громадського сектору у забезпеченні медичної 

реформи. 

Ольга Богомолець, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я, акцентувала увагу учасників на основних проблемах 

системи охорони здоров’я та зазначила, що реформа – це інструмент для досягнення 

конкретної мети, а місія медичної реформи – збереження життя та людського потенціалу, 

збільшення тривалості життя та зменшення смертності. «Система охорони здоров’я і 

медична допомога мають бути доступною та якісною», — зазначила О.Богомолець. 

Костянтин Надутий, заступник голови правління Всеукраїнського лікарського 

товариства, член правління Української асоціації сімейної медицини, Координатор 

громадської експертної платформи «ПРО S VITA», відповідальний координатор 

Української Медичної Експертної Спільноти, зазначив, що 3% від ВВП на охорону 

здоров’я катастрофічно мало, це надзвичайний ризик руйнації державного і комунального 

секторів медицини, і для того, щоб розвивати галузь необхідно мінімум 6% за рахунок 

бюджету та/або ОМС та легалізація надходжень з інших джерел (у перехідному періоді). 

«Законопроект про обов’язкове медичне страхування є чесною розмовою про гроші та 

сприятиме детінізації економіки охорони здоров’я», — наголосив К.Надутий. 

Олег Панасенко, лікар-хірург, Голова Вільної профспілки медиків України, у 

своєму виступі зазначив, що на сьогодні зареєстровано 4 законопроекти щодо ОМС, серед 

яких останній від 04.10.2018 року за номером 9163 – «Про фінансування охорони здоров’я 

та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні». На переконання доповідача, 

прийняття цього законопроекту є виходом із кризи, в якій опинилась система охорони 

здоров’я, та передбачає наступний розподіл джерел фінансування системи охорони 

здоров’я: 

частка коштів державного бюджету та коштів фондів соціального страхування — 

до 30%; 

частка коштів місцевих бюджетів — до 10%; 

позабюджетні кошти загальнообов’язкового медичного страхування — 50-60%; 

приватні кошти громадян (кошти добровільного медичного страхування, 

благодійних фондів та міжнародної допомоги) — до 15%, 

а також запровадження медико-економічних стандартів, протоколів та 

експертизи. 
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У Форумі взяли участь провідні науковці у сфері медицини та фармацевтики, 

заслужені лікарі та працівники охорони здоров’я України, представники благодійних 

фондів, а також екс-міністри охорони здоров’я та народні депутати України. Лігу 

страхових організацій України представили Президент організації Олександр Філонюк, 

віце-президент Романа Навальківська, керівники страхових компаній «Арсенал», 

«Інтерекспрес», «Нафтагазстрах», «Просто-Страхування», «Провідна», «Раритет» та ін. 

Нагадаємо, що в проекті бюджету на 2019 рік збільшено видатки на медицину. У 

порівнянні з минулим роком це плюс 9,5 млрд. Тобто на медичну реформу закладено 92,3 

млрд грн. 

 

 

Минулого тижня відбулася зустріч керівництва Національного 

банку України та представників небанківських фінансових установ, яка 

була присвячена презентації та обговоренню проекту Білої книги 

«Майбутнє в регулюванні небанківського фінансового сектору». 

Національний банк опублікував проект моделі регулювання 

небанківських ринків 22 жовтня, і до 22 листопада триває публічне обговорення з 

учасниками ринків. 

Перший з серії таких заходів зібрав понад п’ятдесят топ-менеджерів страхових, 

лізингових компаній та кредитних бюро, членів профільних асоціацій, експертів, 

міжнародних донорів та народних депутатів. З учасниками ринку небанківських 

фінансових послуг поспілкувалися перший заступник Голови Національного банку 

Катерина Рожкова і члени Комітету з банківської та фінансової діяльності Верховної Ради 

Павло Різаненко та Руслан Демчак. Також на питання ринку відповідали директор 

департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз та в.о. директора департаменту стратегії 

та реформування НБУ Михайло Відякін. 

Упродовж двогодинної зустрічі представники НБУ пояснили основні вимоги, на 

яких базується проект нового регулювання (наявність достатнього власного капіталу, 

виконання законодавства про фінансовий моніторинг та прозора структура власності), та 

відповіли на питання, що найбільше цікавили учасників зустрічі. 

Підсумувавши всі питання, можна виділити топ-5, які найбільше непокоять ринок 

щодо впровадження нового регулювання. 

1. Чи всі компанії «переживуть» нові вимоги до капіталу (мінімально 

необхідний капітал складе 3,2 млн євро для лайфових страховиків і 2,2 млн євро — 

ризикових) та впровадження директиви Solvency II? 

 Відповідь: По-перше, директива Solvency II передбачає можливість упровадження 

принципу пропорційного регулювання. Це дасть змогу середнім та регіональним СК 

працювати у спрощеному режимі. Передбачається поетапне впровадження пропорційності 

з урахуванням особливостей діяльності страхових і перестрахувальних організацій. 

Основні критерії, які будуть враховуватися: 

 обсяги прийнятих на страхування ризиків; 

 види діяльності; 

 масштаби та складність бізнесу (включно з кількістю страхувальників). 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2164182360462591?__xts__%5b0%5d=68.ARBeBy2K1bl7oyHE_DQDsHBsmQTlckW2of8v64kgDHrQL-y6Y4l972NTiMYOkHOjWqHbLn--s7mV7DD1vMNrhMDSBeRAJ9MSstiwLJjv6QMJXgtwgti33KyKeLFlP0n61UOXZ4eYB6A3rguKl1HlUGH2-OxizuVDfvoV88jxTjZLRO1gi0qTUAEVZ8_I-OsjPhw5j53QHA8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2164182360462591?__xts__%5b0%5d=68.ARBeBy2K1bl7oyHE_DQDsHBsmQTlckW2of8v64kgDHrQL-y6Y4l972NTiMYOkHOjWqHbLn--s7mV7DD1vMNrhMDSBeRAJ9MSstiwLJjv6QMJXgtwgti33KyKeLFlP0n61UOXZ4eYB6A3rguKl1HlUGH2-OxizuVDfvoV88jxTjZLRO1gi0qTUAEVZ8_I-OsjPhw5j53QHA8&__tn__=-R
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=79893830&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=79893830&cat_id=55838
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По-друге, Національний банк планує розробити графіки приведення діяльності 

страхових компаній у відповідність до нових вимог лише після детального ознайомлення 

зі станом страхового ринку і з урахуванням об’єктивних строків та можливостей 

страховиків виконати такі вимоги. 

2. Чи буде переліцензування компаній, коли Нацбанк стане регулятором? 

 Відповідь: Переліцензування не буде — це міф, який дуже часто 

використовується противниками «спліта». Усі ліцензії, які були видані НКФП, зокрема і 

ті, що діють безстроково, залишаються дійсними. Жодного автоматичного відкликання 

ліцензій не буде. 

3. Чи буде впроваджена оцінка бізнес-плану компаній під час видавання 

нових ліцензій, як це відбувається на банківському ринку? 

Відповідь: Розроблена Національним банком концепція ліцензування 

небанківських фінансових установ передбачає низку ключових нововведень, одним з яких 

є впровадження процедури оцінки бізнес-плану фінансової установи на стадії 

ліцензування. Складання установою якісного, продуманого бізнес-плану має підвищити 

відповідальність її керівників і акціонерів та розуміння ними можливих ризиків. 

Проведення Національним банком оцінки бізнес-плану дозволить проаналізувати модель 

бізнесу компанії, а регулятору – оцінити потенціал нового гравця та наявність у нього 

ресурсу для реалізації намірів. Такий аналіз необхідний для оцінки життєздатності та 

стійкості установи на стадії первинного ліцензування та для більш ефективного 

подальшого нагляду за нею з боку регулятора. 

4. Чому в Білій книзі не описані механізми виведення страховиків із ринку і 

передачі їхнього портфеля? 

 Відповідь: Оскільки реформа небанківського фінансового сектору і реалізація 

бачення Національного банку щодо регулювання вимагатимуть суттєвих змін до 

нормативної бази, Біла книга також описує модель нового законодавчого регулювання 

ринків фінансових послуг. Біла книга не охоплює весь діапазон питань нового 

регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором. У майбутньому 

Національний банк має намір видати додаткові білі книги, присвячені окремим сегментам 

небанківського фінансового ринку. Вони будуть детальніше зосереджені на цілях та 

викликах регулювання та нагляду в окремих сегментах ринку. 

5. Якими будуть вимоги до фінансових нормативів кредитних спілок, і чи 

насправді буде встановлена вимога до мінімального капіталу в 5 млн євро? 

Відповідь: У проекті нової моделі регулювання передбачене впровадження різних 

підходів до регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами залежно 

від джерел та форм залучення коштів ними для своєї діяльності. В одному сегменті будуть 

об’єднані кредитні установи, яким буде дозволено залучати кошти від широкого загалу 

для кредитування та надання інших фінансових послуг. До них застосовуватимуться 

вимоги до капіталу та інші фінансові нормативи на рівні європейських вимог/нормативів, 

встановлених Директивою 2013/36/ЄС щодо діяльності кредитних установ та Регламентом 

№ 575/2013 про пруденційні вимоги до кредитних установ та інвестиційних компаній. 

Відповідно до згаданих документів мінімальний розмір регулятивного капіталу повинен 

становити 5 млн євро. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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Серед кредитних установ особливим статусом володітимуть кредитні спілки, яким 

буде дозволено надавати фінансові послуги за рахунок поворотних коштів без дотримання 

вимог до капіталу та пруденційних нормативів, встановлених у законодавстві ЄС. 

Незастосування до кредитних спілок подібних вимог до капіталу в цілому відповідає 

положенням Директиви 2013/36/ЄС щодо діяльності кредитних установ Однак, наразі 

такого винятку для українських кредитних спілок немає в Угоді про асоціацію з ЄС. 

Національний банк вживатиме необхідних заходів для того, щоб запропонувати відповідні 

зміни до Угоди про асоціацію з ЄС. 

Наостанок Катерина Рожкова зауважила, що для Національного банку важливими є 

прозорість, партнерство та діалог з учасниками ринку, тож наступна зустріч із ними 

відбудеться вже до кінця листопада цього року. 

«Я наголошую, ще це — поки що лише проект Білої книги, і він залишатиметься 

проектом доти, поки ми не узгодимо з ринком усі питання й усі правила», — резюмувала 

перший заступник Голови НБУ. 

З презентацією, представленою на зустрічі, можна ознайомитися запосиланням. 

Проект Білої книги доступний за посиланням. 

Про наступні зустрічі для обговорення проекту моделі регулювання всіх учасників 

небанківських фінансових ринків буде повідомлено додатково. 

 

 

 

Ліга страхових організацій України провела засідання Комітету з 

питань страхування в сфері туризму. 

Відкрив роботу Президент ЛСОУ Олександр Філонюк, який 

ознайомив учасників з інформацією стосовно проведеної зустрічі з 

Консулом та Віце-консулом Посольства Республіка Польща в Україні. 

Голова Комітету ЛСОУ з питань страхування у сфері туризму Галина Ким виступила 

модератором заходу, ознайомила учасників з поточною ситуацією у сфері туристичного 

страхування та зупинилась на законодавчих ініціативах Ліги, співпраці з Міністерством 

економічного  розвитку і торгівлі України, профільним Комітетом Верховної Ради 

України та проведеною роботою з представниками Посольств країн Шенгенської угоди. 

В рамках порядку денного члени Комітету розглянули підсумки діяльності з 

туристичного страхування на основі даних страховиків-учасників інформаційного обміну 

ЛСОУ. Презентуючи отримані дані, віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська 

наголосила, що основні показники діяльності зі страхування медичних витрат 

демонструють зростання. У порівнянні з ІІ кварталом 2017 року, коли ще діяв візовий 

режим, страхові платежі за підсумками ІІ кварталу 2018 року зросли на понад 40%, 

страхові виплати та кількість застрахованих — на 30%. 

Учасники засідання обговорили ситуацію щодо прийому договорів страхування 

медичних витрат візовими центрами Посольства Республіки Польща,  процедуру 

акредитації страховиків в Посольстві Республіка Польща та подальшу співпрацю з 

представництвами країн-учасниць Шенгенської угоди. Також було затверджено 

оновлений склад Комітету з питань страхування у сфері туризму. 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81262260
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80189428
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Активну участь в засіданні взяли представники страхових компаній «АСКА», 

«Інтер-Плюс», «Ніко Страхування», «Перша», «ПЗУ Україна», «Просто-Страхування», 

«Провідна», «Теком» та «Укрфінстрах». 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про схвалення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Додаткових 

вимог до договорів страхування життя«(далі — проект розпорядження). 

Проект розпорядження розроблено відповідно до частини п´ятої статті 16 Закону 

України «Про страхування«, абзацу третього частини першої статті 6 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та 

підпункту 23 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента 

України від 23.11.2011 № 1070. 

Метою проекту розпорядження є забезпечення захисту прав споживачів при 

укладанні нових договорів страхування життя, що сприятиме виконанню страховиками 

зобов´язань за договорами страхування життя в повному обсязі та зменшенню кількості 

скарг споживачів страхових послуг на недобросовісних страховиків. 

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

aktiv/26476.html 

 

 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.11.2018р. №1933 

затверджено інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються 

у сфері страхування - 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-11/R-1933.pdf 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.11.2018р. № 1934 

затверджено технологічні картки адміністративних послуг, що надаються у сфері 

страхування https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-11/R-1934.pdf 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про державну реєстрацію 

розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.09.2018 року № 1638 

„Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за 

видами страхування, іншими, ніж страхування життя”. 

Зазначені зміни внесені з метою державного регулювання таких питань: 

1) удосконалення методики формування резерву незароблених премій, зокрема: 

забезпечення можливості точніше оцінити обсяг зобов’язань страховика при 

розрахунку величини резерву незароблених премій методом, визначеним Законом України 

„Про страхування”, шляхом зменшення величини страхових платежів у тому 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/26476.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/26476.html
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-11/R-1933.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-11/R-1934.pdf
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розрахунковому періоді, коли відбулося нарахування таких платежів, на частки страхових 

платежів, що повертаються страхувальникам, 

забезпечення можливості обнуління резервів незароблених премій у разі, якщо на 

дату розрахунку резервів незароблених премій з відповідних видів страхування методом, 

визначеним Законом України „Про страхування” страховик не має діючих договорів 

страхування, а розрахункова величина таких резервів має додатне значення, 

доповнення переліку методів формування резерву незароблених премій методом 

„коефіцієнта збитковості”, яким частково враховано підхід Органу нагляду у сферах 

страхування та пенсійного забезпечення Європейського Союзу (EIOPA) щодо найкращої 

оцінки обсягу страхових зобов’язань 

2) удосконалення методики формування резерву заявлених, але не виплачених 

збитків, зокрема щодо: 

забезпечення можливості в разі, якщо про страховий випадок заявлено 

(повідомлено), але розмір збитку не визначений, формувати такий резерв на підставі 

показника середнього збитку за видом страхування або за ризиком за останні чотири 

періоди (квартали), що передують даті розрахунку або даних попередньої оцінки 

страховиком розміру збитку за страховим випадком, 

удосконалення механізму визначення розміру витрат на врегулювання збитків; 

3) удосконалення методики формування резерву збитків, які виникли, але не 

заявлені, щодо доповнення переліку методів формування резерву збитків, які виникли, але 

не заявлені, методом Кейп-Код (Cape Сode) та Мюненським ланцюговим методом (Munich 

Chain Ladder), а також модифікацією та лінійною комбінацію актуарних методів 

4) удосконалення методики формування резерву коливань збитковості з метою 

актуалізації розрахунку такого резерву відповідного до його мети та призначення; 

5) встановлення методології перевірки адекватності страхових зобов’язань 

відповідно до вимог МСФЗ; 

6) запровадження Внутрішньої політики страховика по формуванню технічних 

резервів, що розробляється відповідно до цієї Методики та затверджується страховиком 

тощо. 

 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про державну реєстрацію 

розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.09.2018 року № 1521 „Про 

внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2018 року за № 

1155/32607. 

Метою державного регулювання є вдосконалення порядку складання та подання 

звітності у вигляді електронних документів страховиків та приведення нормативно-

правових актів у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» щодо аудиту фінансової звітності. 
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У Міністерстві фінансів України відбулось спільне засідання 

Громадської ради при Міністерстві фінансів України та Громадської ради 

при ДФС України. 

Учасники обговорили актуальні питання діяльності Міністерства 

фінансів України, зокрема, перспективи інституціональної реформи ДФС 

України;  заслухали інформацію щодо стану справ у сфері діяльності ДФС та щодо 

діяльності Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій 

при Міністерстві фінансів України. 

Також в рамках порядку денного відбулось обговорення стану контрольно-

перевірочної роботи та адміністративного оскарження перевірок ДФС України; 

проблемних питань оподаткування при переході на МСФЗ та затвердження рішень 

Митних комітетів Громадських рад при Міністерстві фінансів та ДФС України. 

Учасники спільного засідання розглянули питання розвитку системи управління 

ризиками в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та оцінки 

фінансових інструментів на прикладі векселів. 

Лігу страхових організацій України на засіданні представила Фінансовий директор 

ЛСОУ Тетяна Бордюк. 

 

 

 

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

 

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

