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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 1.03.2019 - 31.03.2019 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, з метою дотримання учасниками ринків 

фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) вимог Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

(далі – Закон) звертає увагу на наступне. 

До підприємств, що становлять суспільний інтерес, віднесено підприємства — 

емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, 

банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших 

фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств 

та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до 

великих підприємств. 

Отже, до підприємств, що становлять суспільний інтерес, на ринках фінансових 

послуг, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, відносяться страховики (незалежно 

від категорії підприємства), недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи, 

віднесені до категорії великих та середніх підприємств. 

В статті 2 Закону визначено такі показники, які використовуються для віднесення 

підприємств до відповідної категорії (мікропідприємства, малі, середні або великі), як 

балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та 

середня кількість працівників. При цьому зазначені показники визначаються на дату 

складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному. 

З метою забезпечення дотримання учасниками ринку фінансових послуг Закону, 

слід зазначити, що показник балансова вартість активів відображається у рядку 1300 

Балансу (Звіту про фінансовий стан), чистий дохід від реалізації продукції – у рядку 2000 

звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форми яких встановлені 

наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»», середня кількість працівників – обчислюється відповідно до 

наказу Державної служби статистики України від 28.09.2005 № 286 «Про затвердження 

Інструкції зі статистики кількості працівників». 

Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з особливостями, 

визначеними спеціальними законами, і до діяльності яких неможливо застосувати 

показники, визначені Законом, для віднесення до відповідної категорії підприємств, 
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зокрема недержавні пенсійні фонди, є такими, що не підпадають під ознаки підприємств, 

що становлять суспільний інтерес. 

Наголошуємо, що суб’єкт господарювання самостійно визначає категорію 

підприємств, до якої він має бути віднесений, за результатами річної фінансової звітності 

за рік, що передує звітному. 

При цьому слід враховувати, що в залежності від категорії підприємства для цілей 

цього Закону, встановлено особливості щодо складання, подання та оприлюднення 

фінансової звітності, перелік додаткових документів, що подаються разом з цією 

звітністю, зокрема звіт про управління або консолідований звіт про управління, та вимоги 

до формування бухгалтерської служби такого підприємства. 

 

 

Відбулось засідання Комітету з підтримки експорту та 

інвестицій  при Київській  ТПП. 

Учасники засідання розглянули питання формування торговельної 

політики України і фінансової підтримки експортерів, та вирішили 

організаційні питання щодо прийому нових членів Комітету з підтримки 

експорту та інвестицій при Київській  ТПП. 

Спікерами заходу виступили Сергій Костюков, Голова Комітету з підтримки 

експорту та інвестицій  при Київській  ТПП; Борис Соболєв,  Перший заступник Міністра 

зовнішньоекономічних зв’язків України (1990-1993 рр.); а також Ігор Пульвас, в.о. Голови 

правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». За результатами роботи для вивчення 

питань в галузі фінансово-експортної діяльності та вирішення проблем підготовки 

спеціалістів фінансово-експортної галузі було створено робочу групу. 

Лігу страхових організацій України на заході представив Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк, який наголосив, що дієва система страхування та гарантування 

експортних кредитів дозволить зменшити ризики українських експортерів, та має стати 

важливим інструментом розвитку національного експорту. 

Комітет з підтримки експорту та інвестицій  при Київській  ТПП доручив робочій 

групі підготувати звернення до Уряду України з метою передбачення у наступному 

бюджетному році коштів на фінансову підтримку виробників товарів та послуг з високою 

доданою вартістю, а також на підготовку спеціалістів у сфері фінансово-експортної 

діяльності. 

 

 

ЛСОУ провела порівняльний аналіз показників діяльності 

страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» за 2018 

та 2017 роки. Страхові компанії – учасники Проекту «Відкрите 

страхування», що здійснюють види страхування, інші, ніж страхування 

життя, у 2018 році збільшили надходження валових страхових премій на 

24,1 % у порівнянні з 2017 роком — до 11,0 млрд. грн. 

Валові страхові виплати за підсумками 2018 року збільшились на 57,7% — до 4,6 

млрд. грн. 
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Загальний обсяг страхових резервів станом на 31 грудня 2018 року збільшився на 

42,9 % у порівнянні з аналогічною датою 2017 року і склав 6,2 млрд. грн. 

Активи страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите страхування» за 

результатами 2018 року збільшились на 31,7% (до 13,4 млрд. грн.), а сукупний власний 

капітал учасників — на 3,5% (до 4,4 млрд. грн.). 

У структурі валових страхових премій за 2018 рік найбільша питома вага належить 

видам добровільного майнового страхування – 5495,2 млн. грн. (49,8%). Валові страхові 

премії з недержавного обов’язкового страхування склали 2550,2 млн. грн. (23,1%), за 

видами добровільного особистого страхування (крім страхування життя) — 2465,4 млн. 

грн. (22,3%), з добровільного страхування відповідальності – 526,3 млн. грн. (4,8%). 

У структурі валових страхових виплат за 2018 рік найбільша питома вага належить 

видам добровільного майнового страхування – 2584,6 млн. грн. (55,9%). Валові страхові 

виплати за видами добровільного особистого страхування (крім страхування життя) 

склали 1227,1 млн. грн. (26,5%), з недержавного обов’язкового страхування – 794,8 млн. 

грн. (17,2%), з добровільного страхування відповідальності — 18,2 млн. грн. (0,4%). 

За договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) надходження валових 

страхових премій учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками 2018 року 

збільшились на 26,2 % у порівнянні з 2017 роком – до 2510,0 млн. грн., валові страхові 

виплати – на 30,9% (до 1232,7 млн. грн.). Рівень страхових виплат склав 49,1% (зріс на 1,7 

в.п.). 

За договорами добровільного медичного страхування надходження валових 

страхових премій за підсумками 2018 року збільшились на 19,3% у порівнянні з 2017 

роком – до 1661,9 млн. грн., валові страхові виплати – на 22,7% (до 1104,1 млн. грн.). 

Рівень страхових виплат склав 66,4% (зріс на 1,8 в.п.). 

За внутрішніми договорами страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) надходження валових страхових 

премій за підсумками 2018 року збільшились на 33,3% у порівнянні з 2017 роком – до 

1329,7 млн. грн., валові страхові виплати – на 15,1% (до 644,7 млн. грн.). Рівень страхових 

виплат склав 48,5% (зменшився на 7,7 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 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. 

«Виконання вимог законодавства, прозора і відкрита діяльність страхової 

організації підвищує довіру до неї з боку споживачів», — вважає віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

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 засідання Нацкомфінпослуг, на якому розглядалось 

питання про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Про затвердження Методики визначення нормативу 

витрат на виплати страховим посередникам». 

Лігу страхових організацій України представив віце-президент 

організації Сергій Тарасов, який зазначив, що схвалений доопрацьований проект 

розпорядження буде направлено на погодження до Міністерства фінансів України, 

Державної регуляторної служби України та Державної фіскальної служби України, потім 

– на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Розпорядження набирає чинності з 

першого дня кварталу, наступного за кварталом, у якому документ буде офіційно 

опубліковано. До розрахунку нормативу витрат страховика на виплати страховим 

посередникам і для розрахунку різниці між сумою будь-яких виплат (винагород) 

страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання 

(пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим 

посередникам не будуть включатися договори довгострокового страхування життя. 

  

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про набрання чинності 07 березня 

2019 року розпорядження Нацкомфінпослуг від 29 листопада 2018 року 

№2071 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2019 року за № 131/33102. 

Розпорядження розроблено з метою приведення нормативно-правових актів 

Держфінпослуг та Нацкомфінпослуг у відповідність із Законом України “Про внесення 

змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − 

підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації 

повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та 

громадських формувань, а також з метою внесення технічних правок до розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 19 квітня 2016 року № 825 “Про затвердження Положення про 

розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі 

даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про 

внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ”, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-19
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Ліга страхових організацій України провела засідання Комітету 

ЛСОУ з питань медичного страхування. Модераторами заходу виступили 

Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування Тетяна 

Володимирівна Бутківська та віце-президент ЛСОУ Романа 

Навальківська. 

Учасники засідання обговорили план роботи Комітету ЛСОУ з питань медичного 

страхування на 2019 рік, розглянули питання про проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-

поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги», і взяли до відома 

інформацію про результати діяльності страховиків з добровільного медичного 

страхування за підсумками роботи у 2018 році. 

Також учасники засідання опрацювали питання щодо активізації роботи Комітету 

ЛСОУ з питань медичного страхування з урахуванням активної участі Ліги страхових 

організацій України у роботі над Платформою Національної стратегії охорони здоров’я 

України та входження представників ЛСОУ до Координаційної Ради Платформи 

Національної стратегії охорони здоров’я України. 

Як вже повідомлялось, 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. 

 

 

Ліга страхових організацій України провела засідання Президії 

ЛСОУ. Президент ЛСОУ Олександр Філонюк проінформував присутніх 

про діяльність Ліги страхових організацій України за звітний період, 

зазначивши активізацію роботи в Комітетах ЛСОУ. 

Запрошений на засідання Президії ЛСОУ Член Нацкомфінпослуг 

Олександр Залєтов розкрив питання щодо проектів розпоряджень Нацкомфінпослуг „Про 

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

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

операцій страховика”, оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг 13 лютого 2019 року, і 

„Про затвердження Змін до Методики формування страхових резервів за видами 

страхування, іншими, ніж, страхування життя, та визнання таким, що втратило чинність, 

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від   

13 листопада 2003 року №123”, оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг 21 лютого 2019 

року, та відповів на запитання страховиків. 
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В рамках роботи засідання Президії було розглянуто питання про стан 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів і затверджено Порядок денний наступного засідання Президії Ліги. 

Також, Члени  Президії одноголосно підтримали питання щодо прийняття до 

складу Президії ЛСОУ Страхової компанії «Раритет». 

 

 

 Ліга страхових організацій України провела засідання Фінансово-

інвестиційного комітету. Відкрив роботу засідання Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк, модератором заходу виступив Віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

Учасники засідання розглянули питання щодо проектів 

розпоряджень Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові 

критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика”, оприлюднений на 

сайті Нацкомфінпослуг 13 лютого 2019 року, і „Про затвердження Змін до Методики 

формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж, страхування життя, 

та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року №123”, 

оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг 21 лютого 2019 року, та підтримали пропозицію 

щодо визнання у якості низькоризикових активів права вимоги до перестраховиків-

нерезидентів за укладеними договорами перестрахування ризиків з видів страхування, 

інших, ніж передбачено абзацами сьомим і восьмим пункту 2 розділу VI Положення, за 

умови, що такі перестраховики не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію 

проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України „Про оборону України”, 

та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування 

воєнної сили проти України, та рейтинг фінансової надійності (стійкості) таких 

перестраховиків-нерезидентів не нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних 

рейтингових агентств: „А” — „A.M.Best” (США), „А2” — „Moody’s Investors Service” 

(США), „А” — „Standard & Poor’s” (США), „А” — „Fitch Ratings” (Великобританія), — в 

межах обсягу прав вимоги до таких перестраховиків стосовно резерву заявлених, але не 

виплачених збитків. 

Було розглянуто питання щодо проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про 

внесення змін до Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 

165 розділу IV Податкового кодексу України (2755-17) щодо страхових виплат, страхових 

відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за 

договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та 

довірчого управління”, схвалений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 31.07.2018 р. 

№1349, зазначивши складність зберігання фінансових документів. За результатами 

розгляду цього питання учасники засідання запропонували звернутись за роз’ясненнями 

до Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби та в інші органи. 
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Також члени комітету затвердили план роботи Фінансово-інвестиційного комітету 

ЛСОУ на 2019 рік та розглянули питання щодо проведення наступного засідання комітету 

ЛСОУ. 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє, що розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 06.12.2018 № 2131 “Про затвердження Змін до 

Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових 

установ” зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 за № 178/33149. 

Розпорядження було розроблено з метою приведення у відповідність до Закону 

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

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

та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

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

грудня 2016 року № 913, щодо удосконалення деяких положень в частині вимог до 

керівників та головних бухгалтерів. 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 22 грудня 2015 року № 3378”,розробленого відповідно до статті 

4 Закону України «Про санкції», пункту 13 Положення про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом 

Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою забезпечення виконання 

рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію 

відповідними Указами Президента України, та у зв’язку з втратою чинності рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року, введеного в дію Указом 

Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015. 

Цілями розробки проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення зміни 

до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг від 22 грудня 2015 року № 3378” є приведення у відповідність 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію 

Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133. 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/06-12/R-2131.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/06-12/R-2131.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/06-12/R-2131.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/06-12/R-2131.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1644-18/paran24#n24
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1644-18/paran24#n24
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011
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 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення зміни до 

розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 22 грудня 2015 року № 3378» 

 Порівняльна таблиця 

 Пояснювальна записка 

 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Змін до Положення 

про застосування Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення 

законодавства про фінансові послуги”. 

Проект Розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Змін до Положення 

про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові 

послуги” розроблено відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України 

“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та пункту 13 

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

фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 року №1070 

на виконання пункту 2.1.3 Плану роботи Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік, затвердженого 

розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.12.2018 № 2178, з метою приведення у 

відповідність до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та 

вдосконалення порядку застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг. 

 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Змін до 

Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення 

законодавства про фінансові послуги” 

 Порівняльна таблиця 

 Аналіз регуляторного впливу 

 

 

До уваги страховиків! 

До Нацкомфінпослуг періодично звертаються власники 

транспортних засобів щодо правомірності дії страхових компаній, які при 

укладанні договорів страхування застосовують коригуючий коефіцієнт 

залежно від місця реєстрації транспортного засобу відповідно до 

місцезнаходження установи, яка зареєструвала транспортний засіб і зазначена в документі 

про реєстрацію транспортного засобу. 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3378/%D0%A0%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3378/%D0%A0%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3378/%D0%A0%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3378/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2_1.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3378/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/2319/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%202319%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/2319/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%202319%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/2319/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%202319%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/2319/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%202319%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/2319/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/2319/%D0%90%D0%A0%D0%92%202319%20%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
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Дії страховиків є правомірними, оскільки зазначена вимога передбачена схемою 

застосування коригуючих коефіцієнтів відповідно до Положення про особливості 

укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг 

від 27.10.2011 № 673. 

В той же час, до пункту 24 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з 

обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих та шасі 

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, 

мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 (далі — Порядок), були 

внесені зміни якими визначено, що реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку 

транспортних засобів здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої 

особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження 

юридичної особи. 

При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) 

фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб –місце проживання на підставі 

відповідних документів) або місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою 

реєструється транспортний засіб. 

Для запобігання порушення прав споживачів та врахування норм Порядку щодо 

визначення місця реєстрації транспортного засобу, Нацкомфінпослуг розроблено проект 

розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів», який після погодження із заінтересованими органами та 

затвердження Нацкомфінпослуг буде подано у встановленому законодавством порядку до 

Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 

Про набрання чинності зазначеного розпорядження, після його державної 

реєстрації в Міністерстві юстиції України, буде повідомлено додатково на офіційному 

веб-сайті Нацкомфінпослуг. 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє, що розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 03.01.2019 № 1 „Про затвердження Змін до 

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 січня 2019 року за 

№122/33093. 

Це розпорядження Нацкомфінпослуг набрало чинності 05.03.2019 (опубліковане в 

Офіційному віснику України від 05.03.2019 № 18). 

Метою державного регулювання є вдосконалення якості активів, покращення 

платоспроможності, підвищення рівня капіталізації та фінансової стабільності 

страховиків, забезпечує початковий крок до виконання заходів, передбачених 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1483-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1483-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
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Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, 

затвердженою розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367, що була 

підтримана та схвалена Національною радою реформ 15.05.2015, зокрема, в частині „А. 

Забезпечення стабільності та динамічного розвитку фінансового сектору”, що містить 

складову „А4. Посилити вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників 

фінансового сектору”. 

 
 

 

До уваги страховиків! 

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження 

Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про здійснення 

фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг». 

Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 6, 7, 9, 14 та 17 Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» (далі – Закон), підпунктів 138 та 139 пункту 4, пункту 13 Положення 

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

послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 з 

метою встановлення вимоги Нацкомфінпослуг, як суб’єкта державного фінансового 

моніторингу відповідно до Закону, щодо організації та проведення первинного 

фінансового моніторингу відповідними суб’єктами державне регулювання і нагляд за 

діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг. 

Також проектом розпорядження пропонується визнати таким, що втратило 

чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 05 серпня 2003 року № 25 «Про затвердження Положення про здійснення 

фінансового моніторингу фінансовими установами», зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 15 серпня 2003 року за № 715/8036. 

Проект розпорядження розроблено з метою приведення нормативно-правових актів 

Нацкомфінпослуг у відповідність до змін законодавства з питань протидії легалізації 

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

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також з урахуванням Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами щодо забезпечення імплементації відповідних 

міжнародних стандартів та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). 

Проектом розпорядження пропонується встановити загальні вимоги щодо: 

1) призначення працівника, відповідального за проведення фінансового 

моніторингу; 

2) правил фінансового моніторингу та програм його здійснення; 
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3) підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу; 

4) побудови та забезпечення функціонування системи управління ризиками; 

5) здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення 

клієнтів та уточнення інформації про клієнтів; 

6) особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів; 

7) забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу; 

8) порядку зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу; 

9) проведення внутрішніх перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє, що на засіданні Нацкомфінпослуг 

26.02.2019 було затверджене розпорядження Нацкомфінпослуг №257 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка 

стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими 

здійснює Нацкомфінпослуг» (далі – розпорядження). 

Розпорядження розроблено відповідно до пунктів 8 та 18 частини першої статті 28 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента 

України від 23.11.2011 № 1070 та з метою вдосконалення якості складання аудиторських 

звітів, що подаються до Нацкомфінпослуг, за результатами аудиту щодо фінансової 

звітності та консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання. 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, відповідно до Порядку організації діяльності 

Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору України», 

затвердженого наказом Голови Національного банку від 18.03.2015 № 53-

од та з метою забезпечення належного рівня підзвітності перед 

суспільством публікує Звіт про виконання Комплексної програми розвитку фінансового 

сектору України до 2020 року (далі – Комплексна програма) за 2018 рік. 

Звіт містить інформацію про стан виконання реформ у фінансовому секторі 

відповідно до Комплексної програми(у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 

24.05.2018 № 777) та діяльність Цільової команди з упровадження реформ фінансового 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/26-02/R-257.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/26-02/R-257.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/26-02/R-257.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/26-02/R-257.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/26-02/R-257.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/26-02/R-257.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/17_Strategiya/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%9F%202020%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D1%80%D1%96%D0%BA_.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/17_Strategiya/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%9F%202020%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D1%80%D1%96%D0%BA_.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/17_Strategiya/CPUFSD%202020_24.05.2018_%E2%84%96777.rtf
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=37239702&cat_id=32893160
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сектору, яка виконує координаційну роль та здійснює щомісячний моніторинг стану 

реалізації заходів Комплексної програми. 

Головною метою Комплексної програми є створення фінансової системи, що 

здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу 

фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового 

конкурентоспроможного середовища згідно зі стандартами ЄС. 

Згідно з проведеним аналізом стану виконання проектів з портфелю Комплексної 

програми, яка містить понад 240 окремих дій з реформування фінансового сектору, 

розподілених за 49 заходами, переважна більшість проектів (близько двох третин) 

знаходиться в активній стадії реалізації, що передбачає розроблення, прийняття та 

імплементацію законодавчих та нормативно-правових актів. 

Переважна більшість ключових показників ефективності виконання Комплексної 

програми також свідчить про наближення до досягнення цільових показників. Зокрема, 

спостерігається зростання частки прийнятих активів у загальних активах страховиків. 

Також станом на 30.09.2018 у порівнянні до аналогічного періоду минулого року 

продовжилися тенденції щодо зростання активів недержавних пенсійних фондів (на 

13,9%), кредитних спілок (на 8,7%), страхових компаній (на 4,7%), ломбардів (на 16%). 

Обсяги небанківських фінансових послуг за 9 місяців 2018 загалом також мали тенденції 

росту. З метою прогресу у структурних реформах на ринках небанківських фінансових 

послуг Нацкомфінпослуг продовжуватиме роботу щодо розроблення та прийняття 

необхідних законодавчих актів, спрямованих на впровадження необхідних передумов для 

розвитку цих ринків згідно з Комплексною програмою. 

У 2019 році Національний банк України спільно з основними 

стейкхолдерами  (НКЦПФР, НКФП, ФГВФО) продовжуватиме реалізацію комплексних 

проектів з реформування фінансового сектору, а також планує розпочати роботу над 

новим стратегічним документом реформування фінансового сектору до 2025 року. 

Довідково 

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року 

Національна рада реформ підтримала та схвалила Комплексну програму розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року 15 травня 2015 року. Вона була затверджена 

постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391, а 

також відповідними рішеннями інших регуляторів фінансового ринку (рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2015 року № 931 

та розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг від 11 червня 2015 року № 1367). 

Документ був вперше оновлений фінансовими регуляторами в січні 2017 року, 

друге його оновлення відбулося в травні 2018 р. Оновлена Комплексна програма приділяє 

увагу таким напрямам, як розвиток інфраструктури платіжного ринку України, розвиток 

та регулювання діяльності Fintech-компаній та краудфандингу, розробка національної 

стратегії підвищення рівня фінансової обізнаності та ін. 

Основна мета Комплексної програми – розбудова в Україні повноцінного, дієвого 

та ефективного фінансового ринку, збалансування всіх його сегментів, розбудова 

інфраструктури та зміцнення стійкості до загроз. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=37239702&cat_id=32893160
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Комплексна програма розроблена Національним банком України разом з 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представниками 

Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, професійних 

асоціацій (НАБУ, УФУ тощо), експертами фінансового ринку, керівниками депутатських 

фракцій Верховної Ради України. 

Документ відповідає вимогам Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020″, Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з 

Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій 

«Європейська Україна» тощо. 

У Комплексній програмі викладені стратегічні напрями розвитку фінансового 

сектору, основні принципи бачення майбутнього, етапи реалізації реформи. Заходи 

Комплексної програми здійснюються за трьома ключовими напрямами: 

А. — забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансового 

сектору; 

В. — розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку; 

С. — захист прав споживачів та інвесторів фінансового сектору. 

Усього Комплексна програма містить понад 60 проектів, які реалізуються за 

міжнародними принципами проектного менеджменту. Таким чином, реалізація 

Комплексної програми має три етапи: 

І етап – вирішення проблем минулого та оздоровлення фінансового сектору (2014 – 

2016 роки); 

ІІ етап – закладення фундаменту для розвитку системи (2015 – 2017 роки); 

ІІІ етап – реалізація заходів, спрямованих на розвиток фінансової системи (2017 – 

2020 роки). 

 

 

Спілка орендарів і підприємців України провела засідання 

круглого столу «Перспективи імплементації в Україні положень Глави 

ХХІ Угоди про Асоціацію Україна – ЄС щодо розвитку публічних 

комунікацій та соціального діалогу». 

Спікерами заходу виступили Віктор Хмільовський, президент ГО 

«Спілка орендарів і підприємців України»; Джамал Ходжіч, радник проекту МОП 

«Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні»; Елла Лібанова, 

академік, директор Інституту демографії і соціальних досліджень; Оксана Продан, 

народний депутат України; Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України  та ін. 

Серед ключових тем для обговорення — стан та перспективи імплементації Глави 

ХХІ Угоди; можливості впливу сторін соціального діалогу на державну політику на 

національному та територіальному рівнях; здатність чинної моделі соціального діалогу 

сприяти застосуванню європейських практик публічного діалогу в українських реаліях; 

подальші кроки з посилення публічних комунікацій в царині соціального (публічного) 

діалогу в Україні; шляхи удосконалення публічних комунікацій та соціального діалогу за 
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участі громадськості та посилення його ролі в державному  управлінні на національному 

та територіальному рівнях та ін. 

У роботі Круглого столу взяли участь парламентарі, представники ЦОВ, сторін 

соціального діалогу, міжнародних організацій, іноземних експертів та представників 

дипломатичних місій. Лігу страхових організацій України на заході представили 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк та директор департаменту інформаційної політики 

ЛСОУ Ірина Денисова. 

В рамках круглого столу було презентовано проект дорожньої карти «Стратегія 

модернізації соціального діалогу в Україні». 

  

 

 

В Торгово-промисловій палаті України відбулось спільне 

розширене засідання Антикризової ради громадських організацій України 

та Правління УСПП. 

Серед ключових питань заходу — виклики та можливості для 

прискорення соціально-економічного розвитку країни в умовах виборчих 

перегонів протягом 2019 року; вимоги та пропозиції бізнесу до влади у відстоюванні 

пріоритетів розвитку вітчизняної економіки: покращення ділового клімату, подолання 

тенденцій деіндустріалізації, припинення втрати трудового потенціалу тощо; оновлена 

«Платформа економічного патріотизму» як  основа для порядку денного спільних дій 

бізнесу та влади на поточний рік. 

Була сформована спільна позиція громадських об’єднань підприємців, 

роботодавців, представників експертної спільноти та бізнесу  щодо розв’язання  нагальних 

проблем у реальному секторі економіки в умовах 2019 року. 

Засідання пройшло за участі ділових асоціацій, роботодавців, представників 

органів державної влади. Лігу страхових організацій України на заході представив член 

Правління УСПП, Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. 

Як вже повідомлялось, Антикризова рада громадських організацій послідовно 

виступає з позицій необхідності забезпечення ефективного державного управління 

відродженням індустріального сектору економіки. 

 

 

До уваги учасників ринків фінансових послуг! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє, що розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 03.01.2019 №1 „Про затвердження Змін до 

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 січня 2019 року за 

№122/33093. 

Це розпорядження Нацкомфінпослуг набрало чинності 05.03.2019 (опубліковане в 

Офіційному віснику України від 05.03.2019 № 18). 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/03-01/R-1.pdf
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Метою державного регулювання є вдосконалення якості активів, покращення 

платоспроможності, підвищення рівня капіталізації та фінансової стабільності 

страховиків, забезпечує початковий крок до виконання заходів, передбачених 

Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, 

затвердженою розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367, що була 

підтримана та схвалена Національною радою реформ 15.05.2015, зокрема, в частині „А. 

Забезпечення стабільності та динамічного розвитку фінансового сектору”, що містить 

складову „А4. Посилити вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників 

фінансового сектору”. 

 

 

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

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

