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Динаміка кількості СК в Україні
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Основні напрямки розвитку страхового ринку

4

Державна 
підтримка агро- та 

медичного 
страхування

Сприяння 
розвиткові 

страхування життя 
та здоров’я

Запровадження 
страхування 
професійної 

відповідальності

ОСЦПВ згідно 
європейських 

стандартів

Системний 
розвиток 

страхового 
посередництва

Адекватне 
законодавче 

регулювання галузі



Держпідтримка агро- та медичного 

страхування 
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✓ Для запровадження обов’язкового медичного страхування
необхідно внести зміни до Конституції

✓ Держава вже зараз може стимулювати корпоративне та приватне
добровільне медичне страхування (ДМС) наданням податкових
пільг в частині податку на доходи фізичних осіб для
підприємств, що страхують своїх співробітників, та активнішого
залучення до цього виду страхування приватних підприємців та
фізичних осіб
• Розрахунки показали, що за 5 років це збільшить обсяг ринку ДМС на

порядок, дасть економію для держбюджету в частині витрат на НСЗУ
понад 50 млрд. грн.

✓ Агрострахування: раніше галузь вже мала досить ефективне
законодавче регулювання та практики, їх варто поновити, зокрема в
частині широкої держпідтримки



Сприяння розвиткові страхування життя та 

здоров’я
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➢ Підготовка до участі СК зі страхування життя до участі у пенсійній
реформі, зокрема довічних ануїтетних пенсійних виплат

➢ Встановлення однакових підходів до НПФ та лайфових
страховиків в частині:

• гарантування прав споживачів;

• нульового оподаткування ЄСВ для корпоративних страхувальників;

• інвестування коштів резервів.

➢ Запровадження механізму підтримки шляхом відміни
оподаткування для корпоративних програм із страхування життя

➢ Введення окремих кваліфікаційних вимог до посередників, що
укладають договори із страхування життя



Запровадження страхування професійної 

відповідальності
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➢ Страхування відповідальності медиків, будівельників, експертів,

архітекторів, власників будівель та виробництв, виробників

медикаментів, харчових продуктів, медикаментів тощо

➢ Страхування відповідальності підприємців (наприклад, на випадок

пожежі – законопроєкт №3361)

➢ Страхування відповідальності перевізників на всіх видах

транспорту

➢ Страхування відповідальності за забруднення (екологічні ризики)

Цей сегмент страхування має бути на порядок більший і відігравати 

важливу соціальну роль, створюючи механізми соціального-

фінансового захисту



ОСЦПВ згідно європейських стандартів
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➢ ОСЦПВ та ЗК зараз:

 Понад 8 млн. договорів ОСЦПВ та понад 1 млн. «Зелених карт»

щорічно

 Досить прозорий ринок з якісним врегулюванням в межах чинних

законодавчих норм

 Зазвичай перший – а іноді і єдиний – страховий продукт, з яким

знайомий український громадянин

 Досвід використання ОСЦПВ здебільшого формує в уявленні

пересічного українця довіру чи недовіру до страхування як такого



ОСЦПВ згідно європейських стандартів
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✓ Не вирішено низку проблем, які віддаляють від досягнення європейських

стандартів захисту постраждалих в ДТП і які можуть бути розв’язані

виключно шляхом прийняття нового закону «Про ОСЦПВ»:

 поступове та суттєве збільшення страхових сум до

європейських розмірів

 оновлення принципів виплат за шкоду життю та здоров’ю

постраждалих

 вдосконалення механізму виплат за страховиків-банкрутів

 відміна застарілої норми щодо виплати з врахуванням «зносу»

 створення законодавчих засад для технологічної трансформації галузі

Учасники ринку ОСЦПВ розробили текст нового закону в 2015 

році. З того часу було зареєстровано декілька законопроектів і 

ведеться активне лобіювання необхідності прийняття закону



Системний розвиток страхового 

посередництва
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✓ Розмежувати і закріпити статуси т.з. «пов’язаних посередників» (фактично
– страхових агентів, за дії яких страховик має нести повну відповідальність)
та незалежних посередників, якими є страхові брокери

✓ Створити для кожного типу посередників власні правила гри на ринку, що
відповідатимуть їх спроможності надавати страхові послуги, як це було
зроблено в ЄС після прийняття в 2002 році Директиви «Про страхове
посередництво»

✓ Розробити механізми підтримки саме професійних страхових
посередників – тих, що проходять відповідне навчання, мають сертифікати
та включені до державного реєстру

Мізерна кількість професійних посередників:

➢ 55 українських брокерів

➢ 31 представництво іноземних компаній



Адекватне законодавче регулювання галузі
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Оновлення 
стратегічних підходів 
до законотворчості

В пріоритеті – закон 
«Про страхування»

Якісне оновлення 
нормативно-

правових актів



Ключові моменти, що мають бути врегульовані 

в законі «Про страхування»
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➢ Збереження принципу пропорційності вимог до страхового бізнесу, що закладений у
Євродирективі Solvency II

➢ Зважена, поступова та обережна імплементація вимог Євродирективи, з
урахуванням специфіки та стану національно ринку, та тих змін, що відбуваються в
Євросоюзі зараз у процесі перегляду принципів та норм Solvency II

➢ Адекватні вимоги та методики розрахунку резервів страховиків

➢ Вимоги до платоспроможності за принципом «реальні кошти – під реальні резерви»

➢ Можливість залучення більш сучасних джерел інвестування для страхових компаній, з
акцентом на вкладення коштів в економіку саме нашої країни

➢ Вимоги до якісного розкриття споживачам інформації щодо страхових продуктів

➢ Ефективні «запобіжники» дискримінаційним ринковим практикам

➢ Паритет між державним контролем та додержанням прав бізнесу

➢ Зважені вимоги до корпоративного управління



Страховий ринок демонструє номінальне 

ПЕРЕрезервування

13

1
1

6
7

1

1
1

4
9

2

1
2

0
0

7

1
3

2
9

0

1
4

4
5

1

1
4

2
0

41
7

6
1

9

1
7

8
8

8

1
7

3
7

2

1
9

2
8

2

2
0

2
4

9

2
1

7
0

0

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

м
л

н
. 

гр
н

.
Динаміка резервів на кінець року та виплат за рік по нон-

лайфу (з урахуванням інфляції)

Страхові виплати Техничніе резерви



Якісна процедура розробки НПА:
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➢ Розробка та узгодження зручної та ефективної процедури спільної

та неформальної підготовки проєктів НПА з професійними

об'єднаннями учасників ринку

➢ Обов’язкове прорахування, економічна оцінка ефективності та

наслідків прийняття того чи іншого нормативно-правових

документу

➢ Професійний підхід з точки зору розуміння специфіки страхової

діяльності

➢ Відповідність процесу узгодження НПА для страхової галузі тим

законодавчим вимогам, що діють для всіх інших галузей економіки

країни



Посилення ролі професійних об’єднань
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➢ Закріплення на законодавчому рівні можливості роботи на ринку декількох

СРО, а не єдиного «монопольного» саморегулівного об’єднання

➢ Відсутність вимог до безумовної обов'язковості членства та вимог до

керівництва, активів, корпоративного управління або наявності програмного

забезпечення СРО

Діяльність саморегулівних організацій на страховому ринку дасть додатковий

ресурс для консолідації зусиль влади та бізнесу щодо побудови кращого

майбутнього для галузі
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Дякую за увагу!


