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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  

ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

за період 01.07.2019 – 31.07.2019 

В Нацкомфінпослуг відбулось чергове засідання Комітету з питань 

захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг 

Громадської ради при Нацкомфінпослуг. 

Учасники розглянули питання по виконання рішень попереднього 

засідання та про погодження Плану роботи Комітету на 2019 рік. Важливе 

місце у плані роботи займають заходи Комітету щодо сприяння реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами, заходи здійснення 

громадського контролю за діяльністю Нацкомфінпослуг та заходи сприяння врахуванню 

Нацкомфінпослуг громадської думки під час реалізації державної політики у сфері 

захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг.  

Також було обговорено Положення про Комітет з питань захисту прав та 

законних інтересів споживачів фінансових послуг Громадської ради при 

Нацкомфінпослуг, питання про підготовку та виконання заходів Плану роботи Комітету у 

третьому кварталі  2019  року і питання про персональний склад Комітету. 

Лігу страхових організацій України у Комітеті представляє віце-президент 

організації Сергій Тарасов. 

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

 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту 

розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження вимог до 

інформації, що стосується обов’язкового аудиту або огляду проміжної 

фінансової інформації, та вимог до додаткових звітів суб’єктів аудиторської діяльності, 

які подаються до Нацкомфінпослуг” (далі — проект розпорядження), розробленого 

відповідно до пунктів 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі — Закон), статті 14 

Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та пункту 13 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

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

Проектом розпорядження встановлено загальні положення, вимоги до інформації, 

що має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту 

або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації, вимоги до інформації, що має 

обов’язково міститися в звіті про надання впевненості щодо звітних даних, додаткові 

вимоги до звітів, які подаються при внесенні юридичної особи до Державного реєстру 

фінансових установ та отриманні ліцензії на провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що 

нададуть можливість аудиторам покращити якість складання аудиторських звітів 

(висновків), які подаються до Нацкомфінпослуг, за результатами аудиту фінансової 

звітності,консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання та звітів щодо 

огляду проміжної фінансової інформації. 

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження відповдно до частини третьої 

статті 28 Закону приймаються протягом одного місяця з дня, наступного за днем 

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 

інформації, що стосується обов’язкового аудиту або огляду проміжної фінансової 

інформації, та вимог до додаткових звітів суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються 

до Нацкомфінпослуг”. 

 Пояснювальна записка 

 

 

 

 

У залі засідань Українського союзу промисловців і підприємців 

відбулось засідання Координаційної ради Платформи Національної 

стратегії охорони здоров’я України за участі представників Офісу 

президента.  

Представники фармацевтичних, страхових, медичних асоціацій, 

Національної академії медичних наук, лікарської та наукової громади виступили за 

прискорення розробки щорічної Національної доповіді про стан здоров’я населення та 

ефективність функціонування системи охорони здоров’я України. За вимогами ВООЗ така 

доповідь повинна формуватися щорічно, і обов’язково – із науковим супроводом. Багато 

уваги в рамках засідання приділялося поточній ситуації в медицині. 

Лігу страхових організацій України представила Тетяна Бутківська, Голова 

Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування та Співголова Координаційної ради, яка 

виступила перед учасниками засідання і запропонувала в рамках дотримання плану 

роботи Координаційної ради Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України 

на 2019 рік розпочати більш активну роботу, направлену на формування робочих груп і 

участь у них профільних експертів по компонентах, зазначених в Засадах  Національної 

mailto:office@nfp.gov.ua
https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-kantseliariia.html
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83/%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.doc
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стратегії охорони здоров’я. Тетяна Бутківська наголосила, що робота над ситуаційним 

аналізом стану здоров’я населення та ефективністю  охорони здоров’я України є 

структурним елементом формування і реалізації Стратегії охорони здоров’я, та закликала 

учасників не лише констатувати факти і недоліки сьогоднішнього стану охорони здоров’я 

України, але й  долучатися до ефективної роботи над щорічною Національною доповіддю 

про стан здоров’я населення країни. 

На засіданні було вирішено підготувати та передати в Офіс президента спільну 

позицію медичної спільноти щодо засад Стратегії розвитку системи охорони здоров’я в 

країні, пропозиції щодо кандидатур на посаду очільника МОЗ. Планується, що 

Координаційна рада невдовзі оприлюднить своє звернення до Президента України, 

новообраної Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підготовки 

Національної доповіді, розвитку медичної науки та освіти. 

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

 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє, що розпорядженням від 

18.07.2019 р. №1364 було схвалено доопрацьований проект Закону 

України ʺПро систему гарантування вкладів фізичних осібʺ (далі – проект 

Закону). 

Проект Закону розроблений відповідно до заходів А.23 ʺЗапровадження механізмів 

раннього втручання та врегулювання неплатоспроможностіʺ в частині включення до 

учасників ФГВФО кредитних спілок та С.4ʺПідвищити ефективність захисту прав 

споживачів фінансових послуг та інвесторівʺ у частині створення компенсаційних 

механізмів захисту інвесторів, споживачів небанківських фінансових послуг, а саме на 

ринках: кредитних спілок, страхування життя, Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року,затвердженої розпорядженням 

Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 

24.05.2018 № 777), та постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 

№ 391. 

Розроблення проекту Закону є реалізацією положень Директиви 2014/49/ЄС 

Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року (замінює Директиву 94/19/ЄС з 

3 липня 2019 р.) щодо схем гарантування депозитів забезпечення захисту прав споживачів 

страхових послуг, а також вкладників – членів кредитних спілок, що створить 

передумови для стабільного розвитку та функціонування ринків страхування життя і 

кредитної кооперації. 

        Метою проекту Закону є: 

 захист прав і законних інтересів членів кредитних спілок та споживачів 

послуг зі страхування життя; 

 зміцнення довіри до банківської системи, ринку кредитної кооперації та 

ринку страхування життя України; 

https://www.facebook.com/uainsurcom/
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 стимулювання залучення коштів у банківську систему, ринок кредитної 

кооперації та ринок страхування життя України; 

 забезпечення ефективної процедури виведення з ринку неплатоспроможних 

банків, кредитних спілок, яким анульовано ліцензію, та страховиків, яким анульовано 

ліцензію, та ліквідації банків, кредитних спілок і страховиків. 

       Проект Закону доопрацьовано за результатами зауважень (пропозицій), що 

надійшли від Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних 

спілок та громадянина Бойчука В.І. 

 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг ʺПро схвалення доопрацьованого 

проекту Закону України ʺПросистему гарантування вкладів фізичних осібʺ    

 Аналіз регуляторного впливу 

 Протокол розбіжностей до проекту розпорядження 

 

 

 

ЛСОУ провела дослідження зв’язку з макроекономічними 

показниками та здійснила прогнозування обсягу чистих страхових премій 

з видів страхування, інших, ніж страхування життя. 

Протягом 2014-2018 рр. чисті страхові премії мають стійку 

тенденцію до зростання, проте зростання відбувалося нерівномірно. 

Найбільший темп приросту чистих страхових премій з «non-life» страхування був у 2015 

році (22,7%), найнижчий — у 2017 році (7,9%). У 2016 році темп приросту 

становить  17,6%, у 2018 — 19,3%. На основі виявлення основної тенденції розвитку 

(тренду) можна зробити висновок про те, що галузь «non-life» страхування 

характеризується нерівномірним зростанням. 

Динаміка чистих страхових премій протягом 2014-2018 рр. є значною мірою 

подібною до динаміки номінального ВВП. Порівняння темпів зростання та аналіз 

коефіцієнтів випередження свідчать про відставання темпів зростання чистих страхових 

премій у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2014-2018 рр. 

Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0,99) свідчить про 

наявність сильного прямого зв’язку між рівнем номінального ВВП та обсягом чистих 

страхових премій. 

Оскільки обчислений коефіцієнт кореляції більший за критичне його значення (0,99 

> 0,77), то з вірогідністю 0,99 можна стверджувати про статистично достовірну залежність 

між рівнем номінального ВВП та обсягом чистих страхових премій. 

Коефіцієнт детермінації (D = 0,98) показує, що варіація (зміна) обсягу чистих 

страхових премій «пояснюється» варіацією (зміною) рівня номінального ВВП на 98%. 

З урахуванням макроекономічних прогнозів Кабінету міністрів України, 

Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

Міжнародного валютного фонду, Світового банку, міжнародного рейтингового агентства 

Standard&Poor’s щодо зростання ВВП, інфляції та середньорічного курсу гривні на 2019 

рік розглянуто сценарії розвитку галузі «non-life» страхування. За реалістичним сценарієм 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%2017.07.2019.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%2017.07.2019.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%2017.07.2019.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%90%D0%A0%D0%92_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_16.07.2019.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%A1%20%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA-2%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%202.doc
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на основі розробленої моделі прогноз обсягу чистих страхових премій на 2019 рік з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя, склав 33,4 млрд. грн. 

Рішення про схвалення напрямку роботи ЛСОУ, спрямованого на дослідження та 

прогнозування ринку страхових послуг, було прийнято на засіданні Президії Ліги 

страхових організацій України 05 квітня 2017 року. 

 

 

 

Відбулось засідання Нацкомфінпослуг, на якому розглядалось 

питання про погодження із зауваженнями проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму». 

Так, пп.3 пункту 2 розділу 1 проекту Закону передбачено 

викладення ст.15 Закону України «Про туризм» у новій редакції, де 

пропонується розширити способи та розміри фінансового забезпечення для туроператора 

та турагента, і визначити випадки використання такого забезпечення для виконання 

зобов’язань туроператора та турагента; розширити розмір фінансового забезпечення для 

туроператорів та турагентів; та визначити порядок виплати фінансового забезпечення та 

врегулювати відносини щодо зворотної вимоги (регресу) до туроператора (турагента) у 

разі виконання установою, що надала фінансове забезпечення, своїх зобов’язань. 

Підтримуючи в цілому запровадження страхування цивільної відповідальності за 

шкоду, що може бути заподіяна споживачам страхових послуг, Нацкомфінпослуг 

пропонує доопрацювати проект Закону в частині узгодження запропонованої редакції 

проекту з положеннями Закону України «Про страхування» та Директиви (ЄС) 2015/2302 

Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про пакетні поїздки та 

пов’язані з ними туристичні послуги. 

Доопрацювання мають бути і у частині визначення розміру страхової суми та 

дієвих механізмів контролю за наявністю договору страхування, встановлення 

відповідальності за неповідомлення про дострокове припинення договору страхування, а 

також розмежування положень проекту Закону щодо вимог фінансового забезпечення у 

вигляді гарантій та договору страхування  цивільної відповідальності туроператора. 

Участь у засіданні взяли Голова та члени Нацкомфінпослуг,  керівники 

структурних підрозділів Нацкомфінпослуг та запрошені. Лігу страхових організацій 

України представила віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська. 

 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення 

доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „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 
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України від 13 листопада 2003 року № 123” (далі – проект розпорядження) розроблено з 

метою встановлення єдиних підходів щодо розрахунку страховиками, які здійснюють 

страхування, інше, ніж страхування життя страхових резервів. Проект розпорядження 

доопрацьований за результатами розгляду зауважень Міністерства фінансів України. 

Проектом розпорядження пропонується внести зміни до Методики формування 

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

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 

року за № 19/10299 та визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 

123 „Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових 

резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду”, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2003 року за №1107/8428. 

 Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „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” 

 Проект 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 

 Аналіз регуляторного впливу 

 Порівняльна таблиця 

 Протокол розбіжностей 

 

 

 

ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній 

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

січень-травень 2019 року.  

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», 

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

підсумками січня-травня 2019 року склали 3,9 млрд. грн. 

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 2032,6 млн. грн. (51,8 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1041,1 млн. грн. (26,5 %). 

Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 641,2 млн. грн. 

(16,4 %), з добровільного страхування відповідальності – 207,2 млн. грн. (5,3 %). 

Обсяг надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 20,7 % у 

порівнянні з попереднім місяцем (до 708,7 млн. грн.). Валові страхові виплати за 

підсумками січня-травня 2019 року склали 1,5 млрд. грн. 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_.%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_15.02.19.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_.%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_15.02.19.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_.%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_15.02.19.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_.%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_15.02.19.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF_.%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_15.02.19.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%90%D0%A0%D0%92%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_3.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/3104/%D0%94%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
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У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким 

видам страхування, як добровільне майнове страхування – 679,8 млн. грн. (44,9 %) та 

добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 522,0 млн. грн. (34,5 

%).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 297,1 млн. 

грн. (19,6 %), з добровільного страхування відповідальності — 15,5 млн. грн. (1,0 %). 

Валові страхові виплати у травні місяці збільшились на 4,2 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 298,9 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-травня 2019 року склали 973,2 млн. грн., валові страхові виплати – 

537,2 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 55,2 %. Середній щомісячний темп 

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

валових страхових виплат – 4,5 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових 

премій у травні місяці зменшився на 16,0 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 191,7 

млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат збільшився на 5,4 % (до 112,7 млн. грн.). 

Рівень страхових виплат зріс на 12,0 в.п. 

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-травня 2019 року склали 787,8 млн. 

грн., валові страхові виплати – 455,0 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 57,8 %. 

Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -9,8 %, середній 

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 1,4 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у травні місяці збільшився на 14,5 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 153,7 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат зменшився на 

1,8 % (до 93,8 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 10,1 в.п. 

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників 

проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-травня 2019 року склали 463,2 млн. 

грн., валові страхові виплати – 286,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 61,9 %. 

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

щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,9 %. При цьому обсяг 

надходжень валових страхових премій у травні місяці зменшився на 7,7 % у порівнянні з 

попереднім місяцем (до 101,8 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат збільшився на 

4,4 % (до 60,0 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 6,8 в.п. 

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

страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-травня 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 
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учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання 

політики прозорої діяльності і доступності інформації. 

 

 

 

До уваги страховиків! 

Нацкомфінпослуг схвалила доопрацьований проект розпорядження 

Нацкомфінпослуг «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» 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/04-07/R-1267.pdf 

 

 

До уваги страховиків! 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення 

доопрацьованого, з урахуванням зауважень Державного агентства з 

питань електронного урядування України, 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” 

Проект 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 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/04-07/R-1267.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%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.doc


ЗВІТ ЛСОУ 
01 липня – 31 липня  
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Аналіз регуляторного впливу 

Тест малого підприємництва 

 

 

Більше новин і фото –  

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

http://uainsur.com/ 

 

https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/%D0%90%D0%A0%D0%92%204416%20(1).doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83/4416%20%D0%9C%20%D0%A2%D0%B5c%D1%82.doc
https://www.facebook.com/uainsurcom/
http://uainsur.com/

