
МАПА СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

“ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ” 

 

Перелік заінтересованих сторін 
(груп), що працюють на ринку 
або на яких впливає ринок 

Опис основних інтересів кожної з 
заінтересованих сторін (груп) 

Опис ресурсів якими оперують 
стейкхолдери (вплив/авторитет, 
спеціальна інформація, спеціальні 
повноваження, грошові ресурси, 
організаційні, кадрові) 

Визначення ступеню 
залучення кожного зі 
стейкхолдерів 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 

- формування та забезпечення реалізації 
політики державного регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг; 

- здійснення ліцензування страхової 
діяльності; 

- здійснення контролю за дотриманням 
ліцензіатами ліцензійних умов; 

- здійснення реєстрацію фінансових 
установ та саморегулівних організацій 
учасників ринків фінансових послуг; 

- визначає порядок реєстрації, 
ліцензування, ліквідації філій 
страховиків-нерезидентів, здійснення 
нагляду за їх діяльністю, а також 
застосування заходів впливу до них. 

Спеціальні повноваження. 
Спеціальні повноваження, 
визначені нормативно-правовими 
актами 

Залучення до співпраці, 
створення робочої групи 

Страхові компанії (296) - провадження страхової діяльності на 
території України 

- отримання прибутку 
- збільшення кількості укладених 

договорів страхування 
- збільшення кількості видів 

обов’язкового страхування  
- мінімізація власних ризиків 

За період 9 місяців 2017 року 
діяльність страхового ринку 
характеризувалась наступною 
динамікою: 

- кількість договорів страхування 
– 136,3 млн. договорів; 

- валові страхові премії – 31,3 
млрд. гривень; 

- валові страхові виплати – 7,3 
млрд. гривень; 

- сплачено на перестрахування – 
13,2 млрд. гривень; 

- обсяг сформованих страхових 
резервів склав – 21,8 млрд. 
гривень; 

Опитування, залучення до 
співпраці вибіркових 
страхових компаній 



Перелік заінтересованих сторін 
(груп), що працюють на ринку 
або на яких впливає ринок 

Опис основних інтересів кожної з 
заінтересованих сторін (груп) 

Опис ресурсів якими оперують 
стейкхолдери (вплив/авторитет, 
спеціальна інформація, спеціальні 
повноваження, грошові ресурси, 
організаційні, кадрові) 

Визначення ступеню 
залучення кожного зі 
стейкхолдерів 

- загальні активи страховиків – 
56,8 млрд. гривень; 

- обсяг сплачених статутних 
капіталів – 12,9 млрд. гривень. 

Найбільшими за розміром сплати 
страхових премій за період перше 
півріччя 2017 року є наступні 
страхові компанії: Кремінь, Уніка, 
Арсенал Страхування, PZU Україна, 
ІНГО Україна, Провідна, ТАС, Кредо, 
Українська страхова група, тощо. 

Моторне (транспортне) страхове 
бюро України (обов’язкове 
об’єднання страховиків, які 
здійснюють обов'язкове 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних засобів) 

- виконання гарантійних функцій стосовно 
відшкодування шкоди, завданої третім 
особам при експлуатації наземних 
транспортних засобів; 

- забезпечення членства України в 
міжнародній системі автомобільного 
страхування "Зелена картка" та виконання 
загальновизнаних зобов'язань перед 
уповноваженими організаціями інших країн-
членів цієї системи; 

- виконання страхових зобов'язань з 
обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності (у тому числі, за 
договорами міжнародного страхування) за 
страховиків-членів Бюро у разі недостатності 
коштів та майна цих страховиків, що визнані 
банкрутом та/або ліквідовані; 

- співробітництво з органами Міністерства 
внутрішніх справ України та іншими 
органами державної влади з питань 

Спеціальні повноваження та 
членські внески. 
Членами МТСБУ є 54 страхових 
компаній. 
Найбільшу дольову участь в 
Централізованому страховому 
резервному фонді захисту 
потерпілих у дорожньо - 
транспортних пригодах МТСБУ 
мають наступні страхові компанії: 
ВАТ НАСК "Оранта", ПрАТ "СК 
"ЮНІВЕС", ПрАТ "СК "ПРОВІДНА", АТ 
"СК "АХА Страхування", ПрАТ СК 
"ПЗУ Україна", АТ "СГ "ТАС", ТДВ "СК 
"Гардіан", ПрАТ "УПСК", тощо. Сума 
коштів Централізованого страхового 
резервного фонду захисту 
потерпілих у дорожньо - 
транспортних пригодах становить 
338,6 млн гривень та 1,3 млн 
доларів США.  

опитування 

https://www.pzu.com.ua/
http://www.mtsbu.kiev.ua/ua/about_us/members_list/
http://www.mtsbu.kiev.ua/ua/about_us/members_list/
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обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності 

Аграрний страховий пул (єдиним 
об’єднанням страховиків, які 
здійснюють 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною 
підтримкою) 

- забезпечує координацію діяльності 
страховиків із страхування 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою; 

- здійснює контроль за дотриманням умов 
договорів страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою та 
стандартних методик андеррайтингу, 
врегулювання збитків; 

- забезпечує покриття катастрофічних ризиків 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

- здійснює управління фондом покриття 
катастрофічних ризиків, інвестує накопичені 
фінансові ресурси 

Спеціальні повноваження та 
членські внески. 
Членами є 4 страхові компанії: 
Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Брокбізнес»; 
Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Страхові 
гарантії»; Приватне акціонерне 
товариство «Українська аграрно-
страхова компанія»; Товариство з 
додатковою відповідальністю 
«Страхове товариство «Домінанта». 

опитування 

Ядерний страховий пул 
(об’єднання страховиків-
резидентів України, які в 
установленому порядку отримали 
ліцензію на проведення   
обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності за 
ядерну шкоду) 

- координація діяльності його членів, 
пов'язаної з проведенням обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності за 
ядерну шкоду; 

- організація перестрахування за страховими 
ризиками, страхові обов'язки за якими 
перевищують фінансові можливості членів 
Пулу щодо страхового покриття цих ризиків 
власними активами; 

- установлення та підтримання зв’язків з 
іноземними фахівцями страхової діяльності, 
координація взаємовідносин з ядерними 
пулами інших країн 

Спеціальні повноваження та 
членські внески. 
Члени Пулу 28 страхових компаній. 

опитування 

Ліга страхових організацій України 
(Олександр Філонюк) 

- захист прав та інтересів учасників ринку 
страхових послуг, що є членами Ліги; 

- сприяння формуванню та вдосконаленню 
правової бази страхової діяльності; 

Членські внески.  
В асоціацію входить 48 страхових 
організацій. 
Найбільшими є:  

Залучення до співпраці, 
створення робочої групи 



Перелік заінтересованих сторін 
(груп), що працюють на ринку 
або на яких впливає ринок 

Опис основних інтересів кожної з 
заінтересованих сторін (груп) 

Опис ресурсів якими оперують 
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організаційні, кадрові) 

Визначення ступеню 
залучення кожного зі 
стейкхолдерів 

- розробка рекомендацій з питань методології 
страхової справи 

- АЛЬЯНС (активи на 30.09.2017 – 
1568708,0 тис. гривень; страхові 
резерви – 125333,0 тис. гривень; 
власний капітал – 1323819,0 тис. 
гривень); 

- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ (активи 
на 30.09.2017 – 1186418,0 тис. 
гривень; страхові резерви – 
631949,0 тис. гривень; власний 
капітал – 265014,0 тис. гривень); 

- ПЗУ Україна (активи на 
30.09.2017 –1449324,0 тис. 
гривень; страхові резерви – 
819414,0 тис. гривень; власний 
капітал – 262449,0 тис. гривень); 

- УНІКА (активи на 30.09.2017 – 
1483768,0 тис. гривень; страхові 
резерви – 739367,0 тис. гривень; 
власний капітал – 411590,0 тис. 
гривень); 

- ПРОВІДНА (активи на 30.09.2017 
–721775,0 тис. гривень; страхові 
резерви – 383296,0 тис. гривень; 
власний капітал – 322377,0 тис. 
гривень); 

Українська федерація убезпечення 
(Галина Третьякова) 

- представництво інтересів її Учасників перед 
органами влади та самоврядування, 
міжнародними організаціями, іншими 
юридичними та фізичними особами 

- забезпечення прозорості діяльності 
Учасників Асоціації шляхом оприлюднення 
страхової та фінансової звітності 

Членські внески.  
Склад УФУ у 2010 році збільшився 
майже вдвічі. Активи членів УФУ 
перевищили 4 млрд. грн., кількість 
укладених договорів-450 млн., сума 
зібраних премій-3.4 млрд. грн., сума 
страхових виплат-1.6 млрд.грн. 

Залучення до співпраці, 
створення робочої групи 
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- розроблення проектів нормативно-правових 
актів, сприяння їх прийняттю та 
впровадженню 

Учасники Федерації – провідні 
компанії класичного страхового 
ринку України, а саме: НАСК 
«Оранта», ПрАТ «АСК «ІНГО 
Україна», АТ «СК «АХА Страхування», 
ПрАТ «Європейське туристичне 
страхування», АТ «СК «Оранта-
життя», ПрАТ «СК «Європейський 
страховий альянс», ТДВ «Альянс 
Україна». 

Споживачі страхових послуг Мінімізація ризиків та компенсація шкоди; При 
обов’язковому страхуванні – виконання вимог 
НПА 

грошові ресурси опитування 

 


