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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.06.2019 – 30.06.2019 

 

 

Шановні колеги! 

Від імені Ліги страхових організацій України, найбільшого 

професійного об’єднання учасників страхового ринку країни, щиро 

вітаємо Вас з Днем Конституції – державним святом, яке увійшло в 

новітню історію нашої суверенної демократичної держави. 

Конституція України – головний оберіг демократії, гарант незалежності і 

соборності нашої держави. 

Хай буде мир, спокій, злагода та затишок у наших родинах і в нашій Великій 

Батьківщині – Україні! 

 

Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк 
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До уваги страховиків! 

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження 

Вимог до стрес-тестування за ключовими ризиками діяльності страховика 

та розкриття інформації щодо результатів його проведення і внесення 

зміни до Порядку складання звітних даних страховиків” (далі – проект 

розпорядження) розроблено з метою встановлення вимог, що обмежують ризики за 

операціями з фінансовими активами, запобігання неплатоспроможності, забезпечення 

фінансової стійкості страховиків і захисту інтересів страхувальників. 

Проектом розпорядження встановлено додаткові вимоги до розкриття інформації 

щодо проведення діяльності страховика, які включають: 

порядок проведення страховиками стрес-тестування, як комплексу заходів з 

вимірювання потенційного впливу на фінансовий стан страховика виняткових, але 

ймовірних подій (стресів), що можуть негативно вплинути на діяльність страховика, 

завдати йому збитки та/або привести до дефіциту активів, за рахунок яких страховик 

забезпечує дотримання вимог до платоспроможності та достатності капіталу і виконує 

зобов’язання за укладеними договорами страхування/перестрахування; 

порядок складання та виконання плану заходів щодо мінімізації впливу ключових 

ризиків на фінансовий стан страховика. 

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження відповдно до частинитретьої 

статті 28 Закону приймаються протягом двадцяти робочих днів з дня оприлюднення 

проекту акта за адресою Нацкомфінпослуг поштою — 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; 

електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка 

«Електронна взаємодія» –Електронна канцелярія. 

 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до 

стрес-тестування за ключовими ризиками діяльності страховика та розкриття інформації 

щодо результатів його проведення і внесення зміни до Порядку складання звітних даних 

страховиків” 

 Проект Вимог до стрес-тестування за ключовими ризиками діяльності 

страховика та розкриття інформації щодо результатів його проведення 

 Додаток 1 до проекту Вимог 

 Додаток 2 до проекту Вимог 

 Додаток 3 до проекту Вимог 

 Додаток 4 до проекту Вимог 

 Додаток 5 до проекту Вимог 

 Додаток 6 до проекту Вимог 

 Додаток 7 до проекту Вимог 

 Додаток 8 до проекту Вимог 

 Додаток 9 до проекту Вимог 

 Пояснювальна записка 

 

 

mailto:office@nfp.gov.ua
https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-kantseliariia.html
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%9A-%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6..doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%9A-%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6..doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%9A-%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6..doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%9A-%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6..doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3(.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3(.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201(%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%202(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203(%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%204(%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%205(%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BD%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%206(%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80.%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%207(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%208(%D1%84%D1%96%D0%BD.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%209%20(%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0)_24.06.2019.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2.%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
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У Fairmont Grand Hotel Kyiv відбулося урочисте нагородження 

переможців І Всеукраїнського проекту «Банки та фінустанови України 

2018: гідні надійні успішні».  

Організатори проекту - Видавничий Дім «Україна Бізнес» та 

Асоціація українських банків.  

Захід проводився за офіційної та консультаційної підтримки Національного Банку 

України, за підтримки Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), Комітету Верховної 

Ради з питань фінансів та банківської діяльності, Українського національного комітету 

Міжнародної торгової палати України (ICC Ukraine), а також інституціонально-правових 

організацій та провідних ЗМІ України. 

Мета проекту - консолідація фінансових і бізнес-структур, популяризація та 

просування іміджу успішних банків і фінкомпаній і поширення інформації про 

найуспішніших з них.  

Організатори проекту зібрали на майданчику готелю Fairmont  банки, фінансові, 

страхові, лізингові, інвестиційні компанії та кредитні спілки, що  здійснювали свою 

діяльність на території  України протягом 2018 року.       Підведення підсумків 

ґрунтувалося на основі інформації, наданої банками та фінансовими компаніями до 

Оргкомітету Проекту. На підставі рейтингів, опублікованих у виданнях ВД «Україна 

Бізнес», за заявками та рекомендаціями, а також за підсумками незалежного, відкритого 

онлайн-голосування були визначені номінанти та Лауреати проекту.  

З привітанням до учасників форуму  виступили Шеф-редактор ВД «Україна 

Бізнес» Микола Степанов-Бачинський та Президент АУБ Андрій Дубас. На Форумі були 

присутні Генеральний секретар Українського національного комітету Міжнародної 

Торгової Палати (ICC Ukrainе) Володимир Михайлов,  представники Нацбанку України, 

ВРУ, іноземні гості. Лігу страхових організацій України представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина 

Денисова. 

Серед страховиків-членів ЛСОУ переможцями І Всеукраїнського проекту «Банки 

та фіну станови України 2018» проекту стали: СК «УКРФІНСТРАХ» — у номінації 

«КРАЩА СТРАХОВА КОМПАНІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ» та 

СК «ТЕКОМ» — у номінації «КРАЩА СТРАХОВА КОМПАНІЯ В ПІВДЕННОМУ 

РЕГІОНІ». 

Також ми вітаємо страховиків-переможців - СК «МЕГА-ГАРАНТ» — у  номінації 

«КРАЩА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»; НАСК «Оранта» — у номінації 

«КРАЩА СТРАХОВА КОМПАНІЯ В ГАЛУЗІ АВТОСТРАХУВАННЯ»; СК «Рідна» — у 

номінації «НАЙКРАЩА КОМПАНІЯ В СТРАХУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»; СК «ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ» — у номінації «КРАЩА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ СТРАХУВАННЯ ВЕЛИКИХ І ТЕХНІЧНИХ 

РИЗИКІВ»; АСК «ДНІСТЕР» — у номінації «КРАЩА СТРАХОВА КОМПАНІЯ В 

ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ».  

Організатори Всеукраїнського проекту дякують всім, хто став учасником і гостем 

нашого форуму і зміг приєднатися до розвитку фінансового ринку України. 
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І Всеукраїнський проект «Банки та фіну станови України 2018: гідні надійні 

успішні завершено та розпочатий старт нового етапу Всеукраїнського проекту, який буде 

проведено наступного року. Проект проводитиметься щороку і є відкритим та прозорим. 

 

 

До уваги страховиків! 

22 травня 2019 року в Міністерстві юстиції України за №544/33515 

зареєстроване  розпорядження Нацкомфінпослуг від 09 квітня 2019 року 

№538 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань 

обов´язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів” розроблене відповідно до подання Моторного 

(транспортного) страхового бюро України. 

Основною метою розпорядження є підвищення захисту майнових інтересів 

споживачів під час отримання страхових послуг з обов´язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також: 

 встановлення страхової суми за договорами обов´язкового страхування, за 

шкоду заподіяну майну потерпілих у розмірі 130 тис. грн, за шкоду заподіяну життю та 

здоров´ю потерпілих у розмірі 260 тис. грн; 

 актуалізація набору і значення коригуючих коефіцієнтів зокрема, введення 

коригуючого коефіцієнту (К1) для електромобілів; 

 приведення норм Положення про особливості укладання договорів 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, у відповідність до законодавства в частині реєстрації транспортних 

засобів за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця 

реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. 

Звертаємо увагу, що вищезазначене розпорядження зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 22 травня 2019 року, але набирає чинності через 3 місяці з дня його 

офіційного опублікування. 

Крім того повідомляємо, що інформацію стосовно офіційного опублікування 

нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг можна отримати на офіційному сайті 

бюлетеня «Офіційний вісник України»: http://ovu.com.ua/  

 

 

Відбулось спільне розширене засідання Антикризової ради 

громадських організацій України та Правління УСПП «Нереалізовані 

можливості для економічного зростання: що вимагає бізнес від влади». 

Учасники запропонували  розглянути усі складові фінансової 

безпеки на окремому засіданні РНБОУ в контексті ефективного 

використання ресурсів банківського сектору для покращення динаміки та якості 

економічного зростання у подальшому. Зокрема, українська економіка відчуває вплив 

цілої низки негативних факторів: відсутність модернізації підприємств (дорогі кредити), 

суттєвий  брак кадрів (через трудову міграцію спеціалістів та робітників  за кордон), 

низьку ефективність виробництва (наразі середньостатистичний робітник у Німеччині за 

http://ovu.com.ua/
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17 днів виробляє стільки ж, скільки робітник в Україні за один рік). Промисловці і 

підприємці наполягають на створенні механізму поступового повернення кредитування 

реального сектору економіки, щоб віддавати зовнішні борги, тримати курс гривні не через 

спекулятивний капітал, а через стабільно працюючу промисловість, малий та середній 

бізнес. Також учасники засідання наголосили на необхідності, не дивлячись на 

турбулентність виборчого періоду, вчасно (до 15 вересня) та якісно підготувати 

та  передати на розгляд в парламент бюджетну резолюцію. 

На погляд ділової спільноти, вкрай актуально та нагально необхідним залишається 

розробка державної стратегії економічного та промислового розвитку на найближчий та 

середньостроковий період, яка має бути розроблена лише в партнерстві з громадськими 

структурами промисловців, підприємців, роботодавців. 

Серед учасників засідання — керівники ділових асоціацій України, представники 

реального сектору економіки, роботодавці, економічні експерти. Лігу страхових 

організацій України представив Президент організації Олександр Філонюк. 

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

 

 
В офісі Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій відбулась закрита експертна дискусія, присвячена питанням 

зобов’язанням України у фінансовому секторі. 

Це четверта з семи закритих експертних дискусій, присвячених 

реалізації Угоди про асоціації з ЄС, які проводить Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій в рамках проекту 3dcftas.eu. Паралельно з 

обговоренням в Києві аналогічні дискусії відбуваються також у Тбілісі та Кишиневі. 

Мета заходу  —  оцінити прогрес реалізації різних аспектів Угоди про асоціацію 

(УА)  та її впливу на економіку, виробити рекомендації для ЄС та національних урядів 

країн-підписантів Угоди щодо покращення процесу її реалізації. 

Серед основних питань до обговорення: оцінка стану виконання Україною 

зобов’язань щодо гармонізації законодавства, що стосується Базельських принципів 

(Базель ІІІ) для банківського сектору та Платоспроможності II (Solvency II) для сектору 

страхування; оцінка прогресу у впровадженні фінансовими установами нового 

законодавства, гармонізованого з нормами ЄС; оцінка потенціалу впровадження нового 

законодавства ЄС та ін. 

Також учасники дискусії оцінили потребу та готовність фінансового сектору 

України  отримати «повноцінний режим внутрішнього ринку» з ЄС, як це передбачено 

ПВЗВТ та обговорили чи  стане впровадження змін, передбачених Угодою про асоціацію, 

на перешкоді до значних банкрутств чи шахрайства на ринку фінансових послуг, 

аналогічним тим, які спостерігались у Молдові та Україні в недавньому минулому. 

Лігу страхових організацій України на заході представив віце-президент ЛСОУ 

Сергій Тарасов. 

 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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Відбулись засідання Комітетів з питань страхового ринку та з 

питань захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг 

Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули ряд організаційних питань щодо обрання 

Голів Комітетів, планів роботи на 2019 рік, положення про комітети та ін. 

Нагадаємо, що 27 травня 2019 року відбулись Установчі збори для формування 

Громадської ради при Нацкомфінпослуг. За результатами формування Громадської ради 

при Нацкомфінпослуг Лігу страхових організацій України представлятиме Сергій 

Тарасов, віце-президент ЛСОУ. 

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

 

 

До уваги страховиків! 

Кабінетом Міністрів України постановою від 22.05.2019 № 427 

(далі – постанова КМУ № 427)внесено зміни до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913. 

Постанова КМУ № 427 прийнята з метою: 

приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у відповідність 

із законами України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

„Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, „Про кредитні спілки”, „Про 

недержавне пенсійне забезпечення” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — 

підприємцями”; 

врегулювання питання видачі недержавним пенсійним фондам ліцензії відповідно 

до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” та Закону України „Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”; 

врегулювання питання надання кредитними спілками поручительств відповідно 

до абзацу п’ятого частини першої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки”. 

Постанова КМУ № 427 набирає чинності 29.07.2019. 

 

 

У Державній службі фінансового моніторингу України відбулось 

сьоме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних 

державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та 

представники професійних асоціацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Лігу 

страхових організацій України в складі Громадської Ради при Держфінмоніторингу 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D0%BF
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представляє Романа Навальківська, Заступник Голови Громадської Ради, віце-президент 

ЛСОУ. 

На засіданні Ради було презентовано концепцію механізму перевірки та верифікації 

кінцевих бенефіціарних власників (компаній) «ДО100%ВІРНО». 

Крім того, на засіданні було обговорено стан виконання Плану дій щодо 

удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го 

раунду оцінки MONEYVAL, підготовку до Звіту-прогресу MONEYVAL, питання щодо 

внесення змін до законодавства в частині урегулювання діяльності іноземних трастів в 

Україні та узагальнена інформація щодо рішень, прийнятих на засіданнях Робочих груп, 

утворених при Раді. 

Водночас, члени Ради (суб’єкти державного фінансового моніторингу) 

поінформували про стан та результати проведення оцінки ризиків використання суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування тероризму (секторальні оцінки ризиків). 

 

 
Відбулось засідання Громадської ради при Державній фіскальній 

службі України. Учасники розглянули проект Положення про Громадську 

раду при ДФС України у новій редакції, у зв’язку з прийнятими змінами 

до постанови КМУ від 03.11.2010 р. №996, та затвердили рішення 

Податкового та Митного комітетів Громадської ради. 

Також було затверджено  План роботи Громадської ради при ДФС України на 2019 

рік. 

Лігу страхових організацій України на засіданні представила фінансовий директор 

ЛСОУ Тетяна Бордюк. 

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

 

 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк взяв участь у зустрічі 

керівників страхових асоціацій України, яку ініціював Міхаель 

Брандштеттер, менеджер ЄС та міжнародним відносинам Австрійської 

страхової асоціації (VVO). Також на зустрічі були присутні віце-

президент ЛСОУ Романа Навальківська та представники провідних 

страхових компаній. 

В ході представницької зустрічі учасники обмінялись думками щодо політичної та 

економічної ситуації в Україні, Австрії та всій Європі. Обговорювались питання 

консолідації роботи асоціацій, взаємного співробітництва українських професійних 

асоціацій та Австрійського Союзу страховиків (VVO), розглядалась можливості обміну 

делегаціями. 

Міхаель Брандштеттер звернув увагу на необхідність посилення міжнародного 

співробітництва у питаннях імплементації Європейського законодавства,  переходу на 

європейські стандарти ведення бізнесу, зокрема, Solvency II та ін. За результатами зустрічі 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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запропоновано скласти перелік актуальних питань, вирішення яких потребує залучення 

міжнародних експертних оцінок та досвіду Європейських колег. 

Нагадаємо, 7 квітня 2005 року у Відні Ліга страхових організацій України та 

Австрійський Союз страховиків (VVO) підписали Угоду про співпрацю та висловили своє 

бажання розвивати співробітництво в галузі страхування, залучати досвід австрійського 

страхового ринку, а також сприяти взаємному відкриттю ринків страхування обох країн. 

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

 

 

У київському інноваційному парку UNIT.City розпочався другий 

міжнародний «Форум з фінансової інклюзії. Нікого за бортом». Лігу 

страхових організацій України на заході представив віце-президент 

ЛСОУ Сергій Тарасов. 

Організатори форуму: Національний банк України, проект USAID 

«Трансформація фінансового сектору» та компанії Mastercard і Visa. Цього року форум 

об’єднав спікерів із Австралії, Великої Британії, Індії, Кенії, Норвегії, Польщі, США, 

Туреччини та понад 300 гостей форуму – посадовців, бізнесменів, експертів, освітян, 

громадських діячів. 

Національний банк України визначив фінансову інклюзію однією зі своїх 

стратегічних цілей. Фінансова інклюзія – створення умов для залучення усіх сегментів 

населення та бізнесу до користування різноманітними фінансовими послугами, які 

доступні за інфраструктурою та ціною, офіційно урегульовані та відповідають потребам 

населення з метою стимулювання економічного зростання країни та зменшення соціальної 

нерівності у суспільстві. 

Голова Національного банку України Яків Смолій виступив із основною доповіддю 

форуму. «Фінансова інклюзія примножує можливості українців. Доступ до кредитів 

сприяє підприємництву, а доступ до страхування створює «подушку безпеки». На макро 

рівні це спроможність країни протидіяти кризовим явищам. А для кожного українця – 

можливість бути готовим до швидких змін та непередбачуваних обставин, якими так 

сильно наповнене життя нашої країни в останні два десятиліття», – наголосив на 

позитивних результатах від підвищення фінансової доступності Голова Національного 

банку України Яків Смолій. 

Стратегію фінансової грамотності презентувала Директор Департаменту 

комунікацій НБУ Наталія Бондаренко. Стратегія покликана уніфікувати, скоординувати та 

об’єднати зусилля державних органів, бізнесу та громадянського суспільства для 

підвищення загальної фінансової грамотності. В основу бачення стратегії покладено 

євроінтеграційні прагнення України. Мета — забезпечити українців достатнім рівнем 

фінансових знань, завдяки яким вони будуть здатні приймати відповідальні рішення щодо 

особистих фінансів. 

П’ять ключових моментів стратегії: 

Змінити фінансову культуру — забезпечити українців знаннями і навичками 

(податки, кредити, пенсія) відповідального фінансового поведінки і підвищити фінансову 

інклюзію; 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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Сформувати за європейськими стандартами фінансово грамотного українця. Мета 

— наділити громадян знаннями, завдяки яким вони зможуть самостійно формувати свій 

бюджет, відповідально підходити до фінансових рішень, займатися довгостроковим 

фінансовим плануванням, економити, контролювати свої фінансові рахунки, розсудливо 

використовувати кредити і управляти боргами; 

Фокус на молодь (у віці від 10 до 24 років) — зокрема, використання нових 

підходів до навчання; 

Розробка єдиної комунікаційної платформи заради підвищення довіри до проекту; 

Створення освітньо-інформаційного центру для фінансової просвіти і комунікацій, 

що включає візит-центр, музей грошей, центр освіти молоді, центр компетенцій вчителів. 

Планується, що стратегія буде вводитися з 2020 року. Згідно з інформацією на 

сайті фінрегулятора, її реалізація буде проходити через формування і розвиток системи 

захисту прав споживачів, Національну стратегію, заходи щодо підвищення фінансової 

грамотності українців і розвиток безготівкової економіки. 

Форум є платформою для дискусії щодо доступності фінансових послуг в Україні, 

а також обміну ідеями зі співробітництва держави, бізнесу і неурядових організацій та 

формування спільного бачення шляхів підвищення фінансової залученості українців. 

OECD/INFE визначає фінансову інклюзію як процес просування доступного, 

вчасного та повноцінного доступу до широкого спектру фінансових продуктів і послуг, 

поширення їхнього використання серед всіх прошарків суспільства через впровадження 

існуючих та інноваційних підходів включно з фінансовою обізнаністю та освітою з метою 

просування як фінансового добробуту, так і економічної та соціальної інклюзії. 

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

 

 

 

Відбулось засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули ряд організаційних питань, зокрема, щодо звіту 

робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг, регламенту проведення першого засідання Громадської 

Ради, виборів Голови Громадської ради, його заступників, секретаря 

Громадської ради. 

Також було розглянуто питання про постійні і тимчасові органи Громадської ради 

та затвердження їх персонального складу, про засоби комунікацій Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг та про План роботи Громадської ради у 2019 році. 

Нагадаємо, що 27 травня 2019 року відбулись Установчі збори для формування 

Громадської ради при Нацкомфінпослуг. За результатами формування Громадської ради 

при Нацкомфінпослуг Лігу страхових організацій України представлятиме Сергій 

Тарасов, віце-президент ЛСОУ. 

 

 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

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

січень-квітень 2019 року. 

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-квітня 2019 року склали 3,2 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1693,3 млн. грн. (52,7 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 834,5 млн. грн. (26,0 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 510,5 млн. грн. 

(15,9 %), з добровільного страхування відповідальності – 174,9 млн. грн. (5,4 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 16,0 % у 

порівнянні з попереднім місяцем (до 893,0 млн. грн.). 

Валові страхові виплати за підсумками січня-квітня 2019 року склали 1,2 млрд. грн. 

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 553,2 млн. грн. (45,5 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 414,8 млн. грн. (34,1 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 233,8 млн. 

грн. (19,2 %), з добровільного страхування відповідальності — 13,8 млн. грн. (1,1 %). 

Валові страхові виплати у квітні місяці збільшились на 1,4 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 286,9 млн. грн.). 

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як 

КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

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

за підсумками січня-квітня 2019 року склали 781,5 млн. грн., валові страхові виплати – 

424,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 54,3 %. Середній щомісячний темп 

приросту валових страхових премій склав 13,7 %, середній щомісячний темп приросту 

валових страхових виплат – 4,2 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 

премій у квітні місяці збільшився на 5,6 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 228,2 

млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — на 7,6 % (до 106,9 млн. грн.). Рівень 

страхових виплат зріс на 0,9 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-квітня 2019 року склали 634,1 млн. 

грн., валові страхові виплати – 361,2 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 57,0 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -16,7 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,5 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у квітні місяці зменшився на 24,0 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 134,2 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат збільшився на 

2,0 % (до 95,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 18,2 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-квітня 2019 року склали 361,5 млн. 

грн., валові страхові виплати – 226,4 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 62,6 %. 
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Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 13,3 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,4 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 16,0 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 110,2 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат зменшився на 

7,3 % (до 57,5 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 13,2 в.п. 

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

страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-квітня 2019 року 

взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, ВіДі-

СТРАХУВАННЯ, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, 

НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-

СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай. 

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій 

України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність 

учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання 

політики прозорої діяльності і доступності інформації. 

 

 

 До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, схвалила доопрацьований проект 

розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Методики 

визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам» — 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/06-05/R-1032.pdf 

 

 

До уваги страховиків! 

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін 

до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу 

та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика” (далі – проект розпорядження) 

розроблено відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України „Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон) та з 

метою удосконалення якості активів, покращення платоспроможності, підвищення рівня 

капіталізації та фінансової стабільності страховиків та перестраховиків. 

Проект розпорядження доопрацьовано за результатами опрацювання зауважень та 

пропозицій, що надійшли в період оприлюднення. 

Проектом розпорядження пропонується внести зміни до Положення про 

обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого 

розпорядженням Нацкомфінпочлуг від 07.06.2018 № 850, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 06.07.2018 за № 782/32234. 

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження відповдно до частинитретьої 

статті 28 Закону приймаються протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення проекту 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/06-05/R-1032.pdf
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акта за адресою Нацкомфінпослуг поштою — 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; 

електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка 

«Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія. 

 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін 

до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика” 

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

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

операцій страховика” 

 

 

Відбулось дев’яте засідання Громадської ради при 

Держфінмоніторингу. Віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська, 

Заступниця Голови Громадської Ради, увійшла до складу ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при Держфінмоніторингу. 

Також члени Громадської ради обговорили зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» та розглянули Типове положення про 

громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 

районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації. 

Нагадаємо, що Громадська рада при Держфінмоніторингу створена для вивчення 

проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та 

протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. 

Згідно з Положенням про Громадську раду при Державній службі фінансового 

моніторингу України, склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом 

рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та 

кандидатури яких унесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад 

Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 

осіб, при цьому строк повноважень складу Громадської ради – два роки. До складу 

громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного 

інституту громадянського суспільства. 

Нагадаємо, що Ліга страхових організацій України активно співпрацює з 

Держфінмоніторингом з 2003 року. Романа Навальківська, віце-президент ЛСОУ, працює 

заступником Голови Громадської Ради з 30.09.2015 р 

 

 

Аналітичний департамент ICU провів щоквартальну презентацію 

аналітичного звіту по макроекономіці, банківському сектору та ринку 

внутрішнього боргу України. 

mailto:office@nfp.gov.ua
https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-kantseliariia.html
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/850/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_%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/850/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_%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/850/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_%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/850/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_%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/850/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2_.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/850/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2_.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/850/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2_.doc
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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, економічне зростання і інфляція 

будуть уповільнюватись, дефіцит поточного балансу буде на минулорічному рівні. 

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. 

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

 

 

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» презентував 

нове дослідження фінансової грамотності в Україні, проведене з 

використанням методики Організації економічного співробітництва і 

розвитку (ОЕСР). 

Дослідження показало, що Україна разом з Польщею знаходиться 

на 30-ому та останньому місці у рейтингах. Результат України за Індексом фінансової 

грамотності ОЕСР (знання, ставлення, поведінка) становить 11,6 балів із 21 максимально 

можливих, і переконливо свідчить про те, що Національна стратегія з підвищення 

фінансової грамотності є вкрай важливою. 

Опитування було проведено на замовлення Проекту USAID «Трансформація 

фінансового сектору» та Національного банку України методом інтерв’ю «обличчя до 

обличчя» у грудні 2018 року. Загальнонаціональна вибірка становила 2007 респондентів 

віком від 18 до 79 років. Похибка не перевищує 2,2%. 

«Це третє опитування з фінансової грамотності в Україні. Проте, це перше в історії 

України опитування, яке проводилося на основі анкети, яку розробила ОЕСР. Це дозволяє 

розрахувати Індекс фінансової грамотності ОЕСР для України та порівняти його з 

результатами тридцяти інших країн», — зазначила Юлія Вітка, заступник керівника 

Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 

Індекс фінансової грамотності ОЕСР складається з балів за фінансові знання 

(наприклад, базових понять процентів, інфляції), ставлення до питань, які стосуються 

фінансів (наприклад, короткострокове чи довгострокове мислення) та фінансову 

поведінку (наприклад, фінансове планування, здійснення заощаджень). Низький рейтинг 

України пов’язаний з поганими результатами за компонентами індексу, які стосуються 

ставлення та знань. 

Відмінності між країнами є вражаючими. Середній бал за ставлення до фінансових 

питань в Україні був 2,4 (за шкалою від 1 до 5) і був набагато нижчим за середній 

показник (3,3) тридцяти країн, які брали участь в опитуванні ОЕСР. 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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На низький бал за ставлення, очевидно, впливає нестійкий характер економічного 

зростання країни, дві фінансові кризи за останні п’ятнадцять років, інфляція та 

девальвація національної валюти. 

Дослідження демонструє, що програми з фінансової грамотності повинні бути 

одним з найважливіших пріоритетів для України. 

Лігу страхових організацій України на заході представив Сергій Тарасов, віце-

президент ЛСОУ, який вважає, що оскільки рівень фінансової грамотності є найнижчим у 

віковій групі 18-24 роки (10,6 балів проти 12,1 у віковій групі 25-34 роки), ініціативи з 

підвищення фінансової грамотності мають стати «молодшими», а активне залучення 

підлітків і молоді до відповідних освітніх програм і заходів надасть додаткові можливості 

для економічного зростання країни. Тим більше, що за результатами дослідження українці 

підтримують викладання фінансової грамотності у школах — 70% хотіли б, щоб дітей 

навчали в школі, як розпоряджатися своїми фінансами. 

Планується, що результати цього дослідження — http://www.fst-ua.info/wp-

content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf, а також проект 

Національної стратегії з підвищення фінансової грамотності в Україні буде обговорено 12 

червня в Києві на Міжнародному форумі з фінансової інклюзії, організованому 

Національним банком України разом з організаціями-партнерами. 

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

 

 

В НСК Олімпійський» відбувся Національний  форум 

«Трансформація України» – «Перезавантаження відносин між Україною 

та заходом на основі вироблення спільної стратегії». 

Мета Національного Форуму — вдосконалення механізмів 

суспільного діалогу, координація зусиль структурованого громадянського 

суспільства,  влади та міжнародної спільноти з розв’язання кризової ситуації в Україні, 

підготовка та реалізація Стратегії трансформації України задля побудови держави 

європейського зразка. 

Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк та Співголова Координаційної ради Платформи моніторингу, оцінки 

та огляду НСОЗ України, Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування Тетяна 

Бутківська, яка виступила з доповіддю «Трансформація України» – «Сектор охорона 

здоров’я». 

У своїй доповіді Т.Бутківська зазначила, що вже сформульовані Засади 

Національної стратегії охорони здоров’я (НСОЗ) на базі детально опрацьованих 

рекомендацій ВООЗ про формування НСОЗ провідних світових систем охорони здоров’я 

та відбувається загальнонаціональне обговорення запропонованих Засад НСОЗ України у 

форматі регіональних Координаційних рад на базі створеної Платформи моніторингу, 

оцінки та огляду НСОЗ України. 

Вже зараз, на переконання Т.Бутківської, необхідно створити Національну 

стратегію охорони здоров’я  – документ практичної реалізації формування і розвитку 

системи охорони здоров’я України та, на підставі рекомендацій ВООЗ, зробити 

http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf
http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf
https://www.facebook.com/uainsurcom/
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ситуаційний аналіз чинної Національної стратегії охорони здоров’я по всіх компонентах у 

вигляді Щорічної Національної доповіді як основу для формування НСОЗ України на 

новий п’ятирічний цикл розвитку держави. 

Окрім того, необхідно розробити «Дорожню карту» реалізації НСОЗ України, що 

передбачає зміцнення політичного середовища, інституційного потенціалу, активну 

участь керівників і політичних лідерів, посилення моніторингу результатів і відстеження 

ресурсів, контроль за профілактичними та лікувальними заходами тощо. 

Спікери заходу закликали вжити всіх необхідних заходів щодо створення умов для 

розробки та реалізації Національної стратегії трансформації України і плану 

трансформації, та зазначили, що для якісних змін в державі необхідно діяти згідно з 

довгостроковою стратегією, розробленою спільно за участі України та міжнародних 

партнерів. Тому рішучі спільні дії влади, проєвропейських політичних сил, 

громадянського суспільства України та Заходу, спрямовані на швидку трансформацію 

держави, є критично важливими для її об’єднання, досягнення миру, всебічного прогресу 

та процвітання. 

На форумі з закликом миру і злагоди, проведення невідкладних реформ виступили 

Патріарх Філарет, старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської 

Михайло Паночко, член Наглядової ради НФТУ, президент УСПП Анатолій Кінах, Посол 

Республіки Литва в Україні Марюс Януконіс, голови Координаційних 

Рад  НФТУ,  координатор НФТУ Михайло Харій, глава ВО «Батьківщина» Юлія 

Тимошенко тощо. 

Учасники говорили також  про необхідність посилення  національних і 

міжнародних зусиль задля подолання загроз, які постали перед країною: корупції, 

ослаблення  економіки,  посилення трудової міграції тощо. 

Представники Національного Форуму «Трансформація України» оприлюднили 

заяву до представників державної влади із закликом створити всі умови для розробки і 

впровадження Стратегії трансформації України. На їх думку, Стратегією трансформації та 

планом її підготовки та реалізації має зайнятися спеціальна Координаційна рада, яка має 

бути створена Указом президента. 

В заяві йдеться також про необхідність  сформувати парламентську коаліцію у 

наступній Верховній Раді України на основі спільної системної роботи над розробкою та 

реалізацією Стратегії трансформації України. 

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

 

 

Президент ЛСОУ Олександр Філонюк виступив спікером 

V Національного експортного форуму, який відбувся 3 червня 2019 року у 

Торгово-промисловій палаті України. 

В рамках панельної дискусії Олександр Філонюк презентував 

страховий бізнес України та його вплив на експортну і інвестиційну 

політику. Президент ЛСОУ зазначив, що для експортно-орієнтованої ринкової економіки 

наявність та функціонування експортно-кредитного агентства (ЕКА) створює підґрунтя 

для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на міжнародних ринках та 

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


ЗВІТ ЛСОУ 
01 червня – 30 червня  

   
 

16  

 

ЧЕРВЕНЬ 

3 

сприятиме ефективній підтримці експорту державою, що є важливим для розвитку 

національної економіки. 

Спираючись на світовий досвід, Президент ЛСОУ нагадав, що компанії зі 

страхування експорту, які знаходяться в частковій чи повній приватній власності, несуть 

відповідальність власними коштами тільки за страхування короткострокових комерційних 

ризиків і рідше середньострокових, при цьому жодна з компаній не здійснює страхування 

політичних і довгострокових комерційних ризиків за власний рахунок. Ці ризики зазвичай 

страхуються за рахунок спеціально створених бюджетних чи позабюджетних фондів, а 

установи виступають в ролі адміністратора страхування від імені держави. 

«Враховуючи те, що для України ЕКА є новим інститутом, та у подальшому 

необхідна розробка механізмів кредитування та страхування експортних операцій 

суб’єктів національної економіки, Ліга страхових організацій України та страховики 

готові долучитися до цієї роботи», — наголосив Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. 

Національний експортний форум вже вдруге проводиться під час заходів на 

підтримку вітчизняного експорту під загальною назвою «Київський експортний тиждень» 

(Kyiv Export  Week), який започатковано спільними зусиллями Торгово-промислової 

палати України та Київської міської державної адміністрації. В рамках Kyiv Export 

Week  4 червня розпочали роботу  виставка «АГРО – 2019» і Міжнародний аграрний 

форум «АГРО 4.0». 

Серед провідних тем  – експортні орієнтири,  нові фінансові інструменти підтримки 

експорту, європейські програми підтримки МСП, що реалізує ТПП України.  Особливу 

увагу приділено тонкощам ведення бізнесу з підприємцями Індії, Катару, Ізраїлю й інших 

країн. 

Також у рамках форуму  пройшли експрес-практикум для експортерів-

початківців  «Як почати експортувати до ЄС» та презентація можливостей найбільшої в 

Європі мережі підтримки підприємництва European Enterprise Network (EEN). Мережа 

включає понад 2,5 млн організацій-учасників із 65 країн Європи. З її допомогою 

експортери України можуть вільно шукати інноваційні технології, інвесторів, партнерів 

для створення спільних підприємств, а також встановлювати ділові контакти для імпорту 

та експорту товарів. 

Цього року форум зібрав понад 400 учасників, серед яких гості із 12 країн світу, 

таких як Німеччина, Польща, Словаччина, Литва, ОАЕ, Індія, Ізраїль, Канада та ін. 

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

 

 

Відтепер Київ стає центром синергії регіональних торгово-

промислових палат світу. 3 червня 2019 року під час Саміту партнерських 

палат, який відбувся у Київський торгово-промисловій палаті, 

представники палат Австрії, Білорусі, Грузії, Італії, Литви, Молдови, 

Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, ОАЕ, а 

також з різних регіонів України визначили практичні аспекти діяльності новоствореної 

громадської організації «КИЇВСЬКИЙ КЛУБ» партнерських Палат» та обрали 

керівництво.  

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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Для забезпечення координаційної роботи і життєдіяльності Клубу почесним 

Президентом «КИЇВСЬКОГО КЛУБУ» партнерських Палат» обрано Миколу 

Засульського, президента Київської торгово-промислової палати. Президент Вільнюської 

торгово-промислової та ремісничої палати Сігітас Леонавичус, президент Братиславської 

регіональної торгової палати Ігор Юнас, президент Загребської торгової палати Златан 

Фроліх стали віце-президентами новоствореного Клубу. 

Організатори зазначили, що робота Клубу буде спрямована на сприяння потребам 

бізнесу, його розвитку, підвищення кваліфікації, а також на залучення в регіони України 

зарубіжних інвесторів. 

Керівники регіональних торгово-промислових палат домовились, що наступна 

зустріч відбудеться через рік, де підіб’ють підсумки роботи за рік та розглянуть подальші 

перспективи розвитку «КИЇВСЬКОГО КЛУБУ» партнерських Палат». 

Лігу страхових організацій України на заході представив Президент ЛСОУ 

Олександр Філонюк. 
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