
 
 
 
 

 
XIV МІЖНАРОДНА КАРПАТСЬКА СТРАХОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

14 – 17 лютого 2018 року  
 

ПРОГРАМА* 
*Оргкомітет Конференції залишає за собою право вносити зміни до програми 

14.02.2018, Середа 

09.00 - 19.00   Реєстрація учасників.   

09.00 - 19.00   Час двосторонніх зустрічей.  

19.00 - 21.00 Офіційна вечірка від Організаторів Конференції - Центру бізнес-
стратегій «Перспектива» та Ліги страхових організацій України.  

15.02.2018, Четвер  

09.00 - 11.00   КОНФЕРЕНЦІЯ:  
«Державне регулювання ринку фінансових послуг 
України. Проекти рішень, що вже підготовлені та 

винесені на обговорення». 
 Питання до обговорення: 

 
• Зміни до нормативно-правових   документів. 
• Стан нової редакції проекту «Закону про страхування». 
• Останні зміни у порядку та правилах регулювання ринком. 
• вплив на ринок прийнятих норм та актів, їх наслідки для його 

учасників. 
• Підготовлені регулятором рішення та проекти нормативно-

правових   документів, що обговорюються. 
• Огляд пропозицій, пересторог та зауважень страховиків щодо 

підготовлених змін у законодавстві. 
• Хід реформ, їх поточні результати та макроекономічні 

прогнози. 

11.00 - 11.30     Кава – брейк. 

11.30 - 13.30     КОНФЕРЕНЦІЯ: 
Національний Банк України – мегарегулятор  фінансових 

ринків. Особливості, переваги та можливі виклики 
проекту «Спліт» для страховиків». 

 Питання до обговорення: 
 

•  «Дорожня карта» реформування страхового ринку від 
НБУ. 

•  Нові процедури нагляду за страховими компаніями та 
параметри оцінки відповідності їх стану вимогам. 

•  Від Solvency IІ до Basel III – ціна транспарентності та  
платоспроможності компаній фінансових ринків. 



•  Уроки трансформації банківського сектору України, що їх 
мали би враховувати страховики. 

•  Криптовалюти – носії революційних перетворень на 
світових фінансових ринках, нові виклики для 
страховиків.  

13.30 - 14.30 Обід.  

14.30 - 15.30     Час двосторонніх зустрічей. 

19.00 - 21.00 Вечеря.  

16.02.2018, П’ятниця  

09.30 - 11.00   

КОНФЕРЕНЦІЯ:  
«Трансформація структури фінансового ринку Украіни. 

Злиття, об’єднання, приєднання та банкрутства 
страховиків. Сподівання, очікування та можливі 

сценарії». 

 

Питання до обговорення: 
 

•  Організаційні, фінансові та політичні передумови змін, що 
тривають. 

•  Найбільш поширені моделі поведінки операторів 
страхового ринку. 

•  Стан попиту на фондовому ринку та профіль потенційного 
покупця страхових активів. 

•  Рівень інвестиційної активності та приклади укладених 
угод. 

•  Вихід компаній з ринку: повернення ліцензій, передача 
активів та клієнтських портфелів. 

•  Від страховика до брокера, ефективні рішення 
професіоналів. 

•  Банкрутство - як небажаний, але вимушений крок.  

11.00 - 11.30     Кава – брейк. 

11.30 - 13.00     

КОНФЕРЕНЦІЯ: 
«Стан ринку моторно-транспортного страхування. 

Важливі зміни, тенденції та його найближчі перспективи. 
Сучасні стандарти ведення бізнесу  та технологічні 

рішення». 

 

Питання до обговорення: 
•  канали комунікації компаній з клієнтами з використанням 

сучасних технологій; 
•  Ринкові результати та наслідки проекту «Пряме 

врегулювання». 
•  Очікування компаній та перспективи для клієнтів 

введення в обіг електронного полісу. 
•  Рішення, що оптимізують витрати, прискорюють процеси 

та надають бізнесу конкурентні переваги. 
• Швидкий та безперебійний доступ страховиків до баз 

даних поліції та інших силових структур. 
•  Прогнози фахівців щодо повноти та швидкості 



діджиталізації українського страхового бізнес-
середовища. 

13.00   Оголошення резолюції Конференції. 

13.30 - 14.30     Обід. 

14.30 - 20.00 Час двосторонніх зустрічей. 

20.00 Офіційне закриття Конференції. 

17.02.2018, Субота 

12.00 Від'їзд учасників. 

 
 

 


