


Ãëîáàëüíà ïåðåñòðàõóâàëüíà ì³ñòê³ñòü â 2021 ðîö³ çðîñëà äî $532 ìëðä
Ãëîáàëüí³ ïðåì³¿ P&C-ñåêòîðó äî 2040 ðîêó çá³ëüøàòüñÿ âäâ³÷³ äî $4,3 òðëí
Çðîñòàííÿ ê³áåðàòàê çá³ëüøèòü ïîïèò íà ïåðåñòðàõóâàííÿ ê³áåð�ðèçèê³â â
Àç³àòñüêî�Òèõîîêåàíñüêîìó ðåã³îí³
Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2026 ðîêó ïåðåâèùèòü $28 ìëðä
Íà ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîñèëåííÿ òàðèô³â ï³ñëÿ
÷åðãîâîãî ñêëàäíîãî ðîêó

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ â 2021-2022 ðîêàõ
Swiss Re Institute прогнозує рекордний розмір страхових премій в
світі до кінця 2022 року в розмірі $7 трлн. 
В 2022 році очікується економічний підйом

50% êë³ºíò³â ñòðàõîâèê³â ãîòîâ³ ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ³íøóðòåõ³â
GlobalData ïîêàçóº çíèæåííÿ ðåïóòàö³¿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ ï³ñëÿ COVID�19
Âåëèêîáðèòàí³ÿ çàëèøàºòüñÿ íàéïðèâàáëèâ³øèì öåíòðîì ñòðàõîâèõ ïîñëóã

ÒÎÏ-10 ãëîáàëüíèõ ðèçèê³â äëÿ á³çíåñó ó 2022 ðîö³
Кіберзагрози вважаються головною проблемою для бізнесу у
всьому світі в 2022 році, оскільки ризики стихійних лих та зміни
клімату піднімаються в рейтингах останнього Allianz Risk
Barometer 2022.

Ïðàâîâ³ àñïåêòè  ñòðàõóâàííÿ â³éñüêîâèõ òà ïîë³òè÷íèõ ðèçèê³â â Óêðà¿í³ 
Ãëîáàëüíèé ðèíîê êàòàñòðîô³÷íèõ îáë³ãàö³é äîñÿã $12,5 ìëðä.

Ãëîáàëüí³ ïåðåñòðàõîâèêè â³äçâ³òóâàëè ïðî
ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â àíäåðàéòèíãó`2021
Ризикові перестраховики відзвітували про зростання прибутку 
в 2021 році і готові повідомити про поліпшення результатів
андерайтингу в 2022 році, оскільки підвищення тарифів допомогло
наростити прибуток.Âèäàâåöü:
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ÇÌ²ÑÒ

Ìàòåð³àëè, îïóáë³êîâàí³ â "Insuance TOP", ïîòðàïëÿþòü ï³ä ä³þ ïîëîæåíü ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ìåòîäîì ôîòî�
êñåðîêîï³þâàííÿ, â åëåêòðîííîìó âèä³ àáî â³äåî�çâóêîâèì çàïèñîì ç áóäü�ÿêîþ ìåòîþ ³ ïåðåâåäåí³ íà ³íøó ìîâó áåç ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ðåäàêö³¿. Êîíöåïö³ÿ,
çì³ñò ³ äèçàéí º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ âèäàâöÿ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïî
ñòðàõîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ ÒÎÂ ÓÍÄ² "Ïðàâà òà åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü".

A.M. Best â³äçíà÷àº çðîñòàííÿ àêòèâíîñò³ â ñôåð³ M&A íà ðèíêó
ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ
²íòåãðàö³ÿ â ñòðàõóâàíí³. Ïîðàäè ìóäðî¿ ëþäèíè

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä ïîâåí³ â Ìàëàéç³¿ $720 ìëí.
Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä òîðíàäî â ×åõ³¿ 140 ìëí ºâðî
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ßê ñòðàõóâàëüíèêè ñòàâëÿòüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ IoT 
òà øòó÷íîãî ³íòåëåêòó ó ñòðàõóâàíí³?
Сфера страхування майна та страхування від нещасних випадків
тестує використання технологій штучного інтелекту (AI) для
вирішення своїх проблем. 

Îãëÿä çàðïëàò ñ³÷íÿ 2022 ðîêó - àäàïòîâàíà
ñòàá³ëüí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³
2021 рік видався неоднозначним з точки зору прибутків
представників українського ринку праці. До осені включно все йшло
так, як хотіли місцеві фахівці: заробітні плати зростали

ÌÒÑÁÓ â³äçâ³òóâàëîñü ùîäî âèïëàò ç ôîíä³â Áþðî ó 2021 ð.
Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³ ºâðîïðîòîêîëó
Âèïëàòè ç ÎÑÀÖÂ áåç óðàõóâàííÿ çíîñó. Íîâèé çàêîí çì³íèòü ïðèíöèïè
â³äøêîäóâàííÿ
90% âèÿâëåíèõ âèïàäê³â ñòðàõîâîãî øàõðàéñòâà ïðèïàäàº íà àâòîñòðàõóâàííÿ

ßê íîâ³ òåõíîëîã³¿ çì³íþþòü ðåàëüí³ñòü ðèçèê³â äëÿ êîìïàí³é ï³ñëÿ
ïàíäåì³¿ COVID�19?

Â³ä ê³áåðàòàêè íà ñàéòè äåðæïîñëóã Óêðà¿íè
ïîñòðàæäàëà áàçà äàíèõ ÌÒÑÁÓ
У ніч з 13 на 14 січня понад 70 урядових сайтів, у тому числі
централізована база даних МТСБУ електронних договорів ОСАЦВ,
стали жертвами хакерської атаки

Ó ñâ³ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ M&A-óãîä
Згідно зі звітом Clyde & Co відзначається, що кількість угод M&A в
світі знизилося з 412 до 402 на за 2021 рік. Завдяки високій активності
в США американці здійснили 232 угоди, які виросли до
максимального рівня злиттів і поглинань в регіоні з 2015 року

Âèòðàòè ñòðàõîâèê³â Óêðà¿íè íà çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â
çà 9 ì³ñÿö³â 2021 ðîêó çðîñëè äî 2,2 ìëðä. ãðí.

2021 ð³ê ñòàâ ðîêîì ðåêîðäíèõ çáèòê³â äëÿ ñòðàõîâî¿
ãàëóç³ Í³ìå÷÷èíè â³ä ñòèõ³éíèõ ëèõ
Німецька страхова асоціація (GDV) попередила, що збитки, завдані
внаслідок стихійного лиха в країні в 2021 році, коштували
страховикам і перестраховикам рекордні 12,5 млрд євро

Ô³íàíñóâàííÿ InsurTech äîñÿãëî ðåêîðäíèõ $5,3 ìëðä.
Згідно звіту Forrester Research, інвестиції було залучено в результаті
472 угод з іншуртехами, а 12 раундів фінансування були на суму 100
мільйонів доларів і більше
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Swiss Re Institute опубліку вав
чер го вий звіт про гло баль ний ри нок
стра ху ван ня World insurance: the
recovery gains pace, який вклю чає
об ся ги премій по країнам, рівень
про ник нен ня, щільність стра ху ван -
ня і клю чові мак ро е ко номічні по каз -
ни ки. Звіт та кож містить пог либ ле -
ний аналіз еко номічно го і соціаль но го
кон те кс ту, який фор мує га лузь стра -

ху ван ня.
Силь не віднов лен ня світо вої еко -

номіки після COVID19 приз ве ло до
істо рич но ви со ко го зрос тан ня гло -
баль но го ре аль но го ва ло во го
внутрішнь о го про дук ту (ВВП) в
розмірі 5,8% в 2021 році. Гло бальні
стра хові премії по винні посліду ва ти
за цим силь ним зрос тан ням, збіль -
шив шись на очіку вані 3,3% в 2021

році на за галь ну су му 6,9 трлн дол. У
звіті прог но зуєть ся зрос тан ня стра -
хо вих премій на 3,9% в 2022 році. У
2021 році зрос тан ня стра хо вих
премій на клю чо вих рин ках прог но -
зуєть ся на рівні 6,3% для Ки таю,
1,7% для США, 2,8% в Західній
Європі і 5,6% для ринків, що роз ви ва -
ють ся.

У звіті досліджуєть ся інфляція і
циф ро ви за ция, які впли ва ють на
роз ви ток стра хо вої га лузі. Клю чо вий
мож ливістю для стра хо виків є по зи -
тив ний роз ви ток обізна ності спо жи -
вачів, яке бу ло закріпле но пан -
демією COVID19. У звіті підкрес -
люєть ся, що гло бальні стра хові
премії зі стра ху ван ня здо ров'я і за -
хис ту зрос ли на 1,9% і 1,7%
відповідно в 2020 році, оскіль ки пан -

Äîñë³äæåííÿ

Swiss Re Institute прогнозує рекордний розмір страхових
премій в світі до кінця 2022 року в розмірі $7 трлн. 
В 2022 році очікується економічний підйом. Основним ринком
для спостереження залишається Китай, де економічне
зростання тривають високими темпами.

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ â 2021-2022
ðîö³. Ï³äñóìêè ³ ïðîãíîçè ðîçâèòêó



демія підви щи ла обізнаність про
цінності про дуктів ме дич но го та за -
хис но го ти пу.

Швид ке впро вад жен ня вак ци ни і
ве ли ко ма сш табні бюд жетні сти му ли,
вклю ча ю чи безп ре це дентні прямі
транс фер ти до мо гос по да р ствам і
підприємствам, спри я ють більш
силь но му віднов лен ню еко номіки, ніж
аналіти ки прог но зу ва ли в ми ну ло му
році. Swiss Re підви щує прог ноз гло -
баль но го зрос тан ня до істо рич но ви -
со ко го рівня 5,8% у 2021 році. По пит
на стра ху ван ня от ри мує ви го ду від
імпуль су зрос тан ня, і гло баль не зрос -
тан ня премій бу де ви ще трен да на

3,3% в 2021 році і 3,9% в 2022 році.
Підви щен ня обізна ності про ри зи -

ки і най сильніше по си лен ня стра хо -
вих та рифів за 20 років з ко мерційних
нап ря мах стра ху ван ня, крім стра ху -
ван ня жит тя, в ць о му році приз ве де
до збіль шен ня за галь них об сягів
премій на 10% в порівнянні з рівня ми
до кри зи COVID19. До кінця 2022 ро -
ку Swiss Re прог но зує, що за гальні
світові об ся ги премій впер ше в історії
пе ре ви щать 7 трильйонів до ларів.

Кра ща підго тов ка до нас туп ної
еко номічної шо ку  на явність еко -
номічних бу ферів. Од нак фіскальні та
гро шові вли ван ня вис на жу ють ся, що

оз на чає, що при ват ний стра хо вий
сек тор на бу ває все біль шо го зна чен -
ня. Ско ро чен ня про га лин в стра хо во -
му за хисті має ста ти ме тою еко -
номічної політи ки.

Еко номічний підйом, очіку ва ний в
2021 і 2022 ро ках, наб ли жаєть ся до
ма теріалізації, і це клю чо вий фак тор
для рос ту стра хо вих премій у всь о му
світі. Ос нов ним рин ком для спос те ре -
жен ня є Ки тай, де як еко номічне
зрос тан ня, так і зрос тан ня премій
три ва ють ви со ки ми тем па ми.

Обізнаність спо жи вачів, без -
сумнівно, є важ ли вим фак то ром зрос -
тан ня, і ць о му спри я ла пан демія.

3Insurance TOP ¹8(84)2021

Äîñë³äæåííÿ

Çðîñòàííÿ âàëîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é ó ñâ³ò³, 2020-2021

Ïðîãíîç çðîñòàííÿ âàëîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é ó ñâ³ò³, 2022
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Будь то при ват не ме дич не стра ху -
ван ня або пе ре ри ван ня лан цюж ка
пос та вок для підприємств, лю ди ста -
ли на ба га то кра ще ро зуміти, що та ке
стра ху ван ня і як во но мо же до по мог -
ти їм вий ти з кри зи стійки ми.

Віднов лен ня еко номіки Ки таю
бу де сти му лю ва ти віднов лен ня
світо вої еко номіки і сти му лю ва ти
роз ви ток стра хо вої га лузі в Ки таї,
що ще біль ше підви щить стійкість
суспільства і за без пе чить якісний
роз ви ток як стра хо вої га лузі, так і
еко номіки Ки таю.

14й п'ятирічний план та інші

амбітні цілі поз на чи ли ве ликі мож -
ли вості зрос тан ня і простір для інно -
вацій. Ме та вуг ле це вої нейт раль -
ності  ще один клю чо вий фак тор, що
доз во ляє стра хо вої га лузі вно си ти
біль ший вне сок в ста лий роз ви ток
еко номіки. Стра хо ви ки про дов жать
пра цю ва ти з парт не ра ми і клієнта ми
над усу нен ням про га лин у за хисті і
підви щен ням стійкості суспільства.

Віднов лен ня в усь о му світі мо же
бу ти нерівномірним, оскіль ки ба га то
як і раніше за ле жить від здат ності
вак цин ут ри му ва ти пан демію під
конт ро лем. Зрос тан ня інфляції та -

кож є клю чо вим се реднь о ст ро ко вим
ри зи ком, особ ли во для стра хо виків,
які не пов'язані зі стра ху ван ням
жит тя. Од нак в ціло му у стра хо во го
сек то ра по зи тив ний прог ноз. Пан -
демія закріпи ла зру шен ня па ра дигм,
що підтри му ють дов го ст ро ко ву
перс пек ти ву. Крім зрос та ю чої
поінфор мо ва ності про ри зи ки, яка є
силь ним драй ве ром по пи ту як для
спо жи вачів, так і для ком паній, дру -
гим зру шен ням є зрос тан ня по пи ту
на опе рації в інтер неті. Вкрай важ -
ли во, щоб стра хо ви ки про по ну ва ли
циф ро ве взаємодія у всіх точ ках до -
ти ку, оскіль ки во ни кон ку ру ють з
но ви ми, нет ра диційни ми грав ця ми,
що ви хо дять на рин ки стра ху ван ня.

Åêî íîì³êà â³äíîâ ëþºòü ñÿ, 
³ ïåðñ ïåê òè âè çðîñ òàí íÿ 
îá íàä³þþòü

Пост пан демічне віднов лен ня еко -
номіки сприяє істо рич но ви со ко му
світо во му зрос тан ню, але во но бу де
да ле ко не рівномірним. Після ско ро -
чен ня на 3,7% в 2020 році в 2021 році
світо ва еко номіка зрос ла на 5,8%, що
на ба га то ви ще се реднь о го по каз ни ка
в 3% по пе реднь о го де ся тиліття.

На рин ках, що роз ви ва ють ся
зрос тан ня ре аль но го ва ло во го
внутрішнь о го про дук ту (ВВП) скла -
ло на 6,6% в 2021 році, що ви ще се -
реднь о го по каз ни ка в 4,8% в
20102019 ро ках. Ки тай де мо н струє
зрос тан ня на 8,3% після швид ко го
віднов лен ня нор маль ної еко номічної

Äîñë³äæåííÿ

Çðîñòàííÿ ÂÂÏ ó ñâ³ò³, 2020-2022Ï

Â³äñîòîê âàêöèíîâàíîãî íàñåëåííÿ ó ñâ³ò³, 2021



ак тив ності в ми ну ло му році.
Од нак в країнах з рин ком, що

фор муєть ся і країнах, що роз ви ва -
ють ся, які сильніше пост раж да ли від
пан демії і без ве ли кої вак ци нації або
фінан со вих сти мулів, віднов лен ня
бу де відбу ва ти ся повільніше, нап -
рик лад, в Ла тинській Аме риці і Ка -
рибсь ко му ба сейні (5,6%), країнах
Євро пи та Цент раль ної Азії з рин ком
(4,1%), на Близь ко му Сході і в інших
країнах Аф ри ки (3,7%).

Ñòðà õîâ³ ðèí êè â³äíîâ ëÿòü ñÿ
â³ä ïàí äåì³¿ øâèä øå, 
í³æ ñâ³òî âà ô³íàí ñî âà êðè çà

Стра хо ва га лузь по ба чи ла більш
помірне падіння премій під час кри зи
COVID19, ніж під час гло баль ної
фінан со вої кри зи (GFC) 20082009
років. За гальні гло бальні прямі
премії в 2021 році на 10% ви ще їх
док ри зо во го рівня 2019 ро ку. На да -
ний мо мент  це більш швид кий
відскік, ніж при віднов ленні GFC, ко -
ли премії ледь пе ре ви щи ли док ри зо -
вий рівень.

Ïåðñ ïåê òè âè ñòðà õî âî ãî 
ðèí êó: çðîñ òàí íÿ ïðåì³é 
âè ùå òðåí äà

Світо вий по пит на стра ху ван ня
зріс на 3,3% в 2021 році і зрос те на
3,9% в 2022 році, що є на ба га то більш
швид ким віднов лен ням, ніж від по -
пе редніх ре цесій. Швид ке віднов лен -
ня світо вої еко номіки, най сильніше
підви щен ня та рифів за 20 років з ко -
мерційних нап ря мах стра ху ван ня,
крім стра ху ван ня жит тя, і підви щен -
ня обізна ності про ри зи ки бу дуть
спри я ти зрос тан ню по пи ту на стра -
ху ван ня за хис ту від ри зиків. Бізнес
по стра ху ван ню жит тя по ви нен виг -
ра ти від більш по туж них фінан со вих
ринків і стійко го віднов лен ня до ходів
спо жи вачів.

Æîðñòê³ñòü òà ðèô³â - 
êëþ ÷î âèé ôàê òîð çðîñ òàí íÿ
ðè çè êî âî ãî ñòðà õó âàí íÿ

Най сильніше підви щен ня ста вок
за два де ся тиліття в ко мерційних нап -
рям ках про дов жує за ли ша ти ся ос -
нов ним фак то ром зрос тан ня премій з
ри зи ко во го стра ху ван ня, крім стра ху -
ван ня жит тя. Найбіль ший приріст був
відзна че ний за стат тя ми фінан со вої і
про фесійної відповідаль ності (+39% в
се реднь о му в 2020 році) в Австралії,
Ве ли коб ри танії, Ла тинській Аме риці і
США. Май но (+19%) бу ло силь ним у

всіх регіонах, а збит ки ка та ст роф
(+6%) відста ва ли в порівнянні з ми ну -
ли ми періода ми. Ми очікуємо, що
жорсткість та рифів три ва ти ме в ць о -
му і нас туп но му році, хо ча зрос тан ня
цін по ви нен бу ти помірним.

Ðåé òèíã ÒÎÏ-20 íàéá³ëü øèõ
ñâ³òî âèõ ñòðà õî âèõ ðèíê³â

У топ20 за гло баль ним об ся гом
стра хо вих премій зно ву увійшли в
трійку Рей тин гу найбіль ших світо -
вих стра хо вих ринків США, Ки тай і
Японія, на їх част ку при па да ло май -
же 58% світо во го рин ку, що ви ще,
ніж в 2019 році, ко ли він ста но вив

56%. Част ка рин ку 20 провідних
країн та кож тро хи зрос ла до 90,7% з
90,5% в ми ну ло му році. Ки тай про -
дов жує зай ма ти зрос та ю чу част ку,
до сяг нув ши 10,5% світо во го рин ку
стра ху ван ня в ми ну ло му році.
Швид ко зрос та ю чий азіатсь кий
регіон стає все більш доміну ю чим:
шість ринків вхо дять в двад цят ку
кра щих, а част ка рин ку скла де 25%.

Swiss Re очікує, що рин ки, що роз -
ви ва ють ся про дов жать ви пе ред жа ти
роз ви нені рин ки, а Азія  ви пе ред жа ти
інші регіони, що відоб ра же но в дже релі
гло баль но го зрос тан ня премій, який
зміщуєть ся ра зом з еко номічною
міццю із за хо ду на схід. 
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Äîñë³äæåííÿ

У звіті World InsurTech Report`2021
відзна чаєть ся, що стра хові ком панії та
ве ликі тех но логічні гравці ви ко рис то ву -
ють знач ний прип лив капіта лу для прис -
ко рен ня тех но логічно го роз вит ку та
інно вацій, чи ня чи тиск на діючих стра хо -
виків.

Ба га то хто вва жає, що не ост ра хо ви ки
про по ну ють ве ли ку пер со налізацію і ак -
цент на клієнтсь ко му досвіді, у відповідь
на це тра диційні стра хо ви ки все частіше
шу ка ють парт нерів або на выть ку пу ють
insurtechком панії.

Згідно зі звітом, в період з 2018 по
2021 рік 5 найбіль ших тех но логічних
ком паній і ве ли кий ви роб ник ав то -
мобілів, що про по нує стра хові пос лу ги, в
2021 році май же в 2,5 ра зи збіль ши ли за -
галь ну рин ко ву капіталізацію 30
найбіль ших стра хо виків в світі. А до
кінця 2021 ро ку за галь на рин ко ва
капіталізація за реєстро ва них на біржі
insurtechстар тапів пе ре ви щи ла 22 міль -
яр ди до ларів.

Мо дульні про по зиції, сис те ми і ор -
ганізаційні струк ту ри бу дуть не замінні

для ство рен ня надійних і опе ра тив них
змін ціннос тей для клієнтів. У найб лижчі
ро ки га лу зеві гравці бу дуть виз на ча ти ся
їх си лою в спеціалізації та ство ренні пер -
соніфіко ва них стра хо вих про дуктів.

У міру то го, як тра диційні стра хо ви ки
роз ши рю ють свої еко сис те ми, щоб за ли -
ша ти ся кон ку рен то сп ро мож ни ми, во ни
по винні все біль ше вра хо ву ва ти цінність
че рез довіре них парт нерів, вклю ча ю чи
BigTech, InsurTech і нет ра диційних
гравців, та ких як ви роб ни ки оригіналь -
но го ус тат ку ван ня і IoTтех но логій.

Циф ри вка зу ють на те, що екс по -
ненціаль не зрос тан ня InsurTechсек то ру
збе ре жеть ся, то му на дан ня пер шок лас -
но го обс лу го ву ван ня клієнтам ду же важ -
ли во. Май бутній успіх стра хо вої га лузі
бу де за ле жа ти від існу ю чих мож ли вос -
тей гравців, го тов ності інвес ту ва ти і ба -
жан ня підтри му ва ти відно си ни з
клієнта ми.

Дослідження, опубліковане Capgemini & Efma, показує, що
вперше 50% клієнтів страхових компаній готові розглядати
страхування від цифрових гравців та іншуртехів, оскільки
традиційні страховики прагнуть до стратегічного партнерства,
щоб залишатися конкурентоспроможними

50% êë³ºíò³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ãîòîâ³
ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ³íøóðòåõ³â



33% рес пон дентів вва жа ють, що
їхня дум ка про стра хо виків суттєво
погірши ла ся че рез пан демію. В ціло му
41% вва жа ють, що ре пу тація стра хо -
виків погірши ла ся, а 31% вва жа ють,
що во на пок ра щи ла ся.

GlobalData заз на чає, що, хо ча
різни ця знач на, з точ ки зо ру за галь -
них по зи тив них і не га тив них наст роїв,
відповідь "істот но погірше на" на сь о -
годнішній день є прик рим ре зуль та том
об ме жень по діючих до го во рах стра ху -
ван ня та пе ре ст ра ху ван ня.

Пан демія, без сумнівно, ста ла надз -
ви чай но склад ною си ту ацією для стра -
хо виків. Пре тензії по де я ких стат тях
різко зрос ли, і ба га то хто з них ста ло
важ ко заст ра ху ва ти, ка жуть аналіти -
ки GlobalData.

Найбіль шим фак то ром шко ди ре -
пу тації га лузі, ймовірно, бу дуть юри -

дичні ба талії нав ко ло по зовів про при -
пи нен ня діяль ності про тя гом 2020 ро -
ку. Нап рик лад, у Ве ли коб ри танії
провідні стра хо ви ки бу ли при тяг нуті
до су ду че рез FCA, оскіль ки во ни
відмо ви ли ся вип ла ти ти пре тензії. Во -
ни стве рд жу ва ли, що ри зик пан демії
не пок ри ваєть ся більшістю полісів. В
кінце во му підсум ку во ни прог ра ли
суд, але су пе реч ка і зат рим ка з оп ла -
тою зав да дуть пев них збитків.

Довіра спо жи вачів завж ди бу ла

клю чо вою проб ле мою для стра хо виків
і нап рям ком, в яко му во ни бо ро ли ся.
От же, во ни не мо жуть доз во ли ти собі
по даль шої шко ди ре пу тації.

Клю чо вим мо мен том в май бутнь о -
му по вин на бу ти про зорість і за без пе -
чен ня то го, щоб не за леж но від стра хо -
во го про дук ту з пок рит тям COVID19,
умо ви бу ли ду же зро зуміли ми для
спо жи вачів, щоб уник ну ти по даль ших
су пе ре чок.
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Äîñë³äæåííÿ GlobalData ïîêàçóº çíèæåííÿ ðåïóòàö³¿
ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â óñüîìó ñâ³ò³ ï³ñëÿ COVID-19

Опитування, проведене
аналітичною компанією
GlobalData, показує
зниження репутації
страхової галузі в усьому
світі, головним чином в
результаті її реакції на
пандемію COVID19

Äîñë³äæåííÿ

Згідно з досліджен ням при ваб ли -
вості Ве ли коб ри танії, про ве де но му Ernst
& Young, Ве ли коб ри танія за ли шаєть ся
стабіль ним та при ваб ли вим місцем для
інвес тицій ком паній, що на да ють гло -
бальні фінан сові та стра хові пос лу ги.

Досліджен ня по ка за ло, що довіра до
Ве ли коб ри танії пе ре бу ває на ре ко рд но
ви со ко му рівні: 87% світо вих фінан со вих
ком паній за я ви ли, що пла ну ють відкри -
ти чи роз ши ри ти опе рації у Ве ли коб ри -
танії ць о го ро ку. 41% опи та них за я ви ли,
що пан демія приз ве ла до збіль шен ня їх
інвес тицій, при ць о му 8% пла ну ють
"істот не збіль шен ня". 54% ска за ли, що
успіх країни у бо ротьбі з пан демією був
фак то ром.

Об надіює той факт, що та ка ви со ка
част ка світо вих фінан со вих ком паній

нині праг не роз ви ва ти свій бізнес. Це
свідчить про стабільність та стійкість
зріло го бри тансь ко го рин ку, який про -
дов жує успішно про тис то я ти ма теріаль -
ним вик ли кам та не виз на че ності як пан -
демії, так і Brexit.

Оскіль ки ми ди ви мо ся в май бутнє
фінан со вих пос луг, та кож по зи тив но те,
що інвес то ри вва жа ють Ве ли коб ри танію
підхо дя щим місцем для зрос тан ня ESG,
що після COP26 є ос нов ним нап рям ком
для по рад ди рек торів.

Бу ду чи однією з найс таріших і
найав то ри тетніших фінан со вих струк -
тур із роз ви не ни ми рин ка ми капіта лу та
не пе ре вер ше ною сис те мою ре гу лю ван -
ня, Ве ли коб ри танія, бе зу мов но, має ба га -
то унікаль них пе ре ваг, при ваб ли вих для
інвес торів як у ча си бу му, так і в кри зу. 

Крім то го, EY повідо ми ла, що 90%
гло баль них інвес торів у фінан сові пос лу -
ги вва жа ють, що Ве ли коб ри танія збе ре -
же той са мий рівень при ваб ли вості або
пок ра щить ся про тя гом нас туп них трь ох
років порівня но з 75% на весні 2021 ро ку
та 50% на весні 2020 ро ку.

Ці вис нов ки EY пе ре гу ку ють ся з вис -
нов ка ми, зроб ле ни ми у червні ми ну ло го
ро ку, ко ли фірма за я ви ла, що Ве ли коб -
ри танія є найп ри ваб ливішим місцем у
Європі для іно зем них інвес тицій у
фінан сові пос лу ги. Тоді повідом ля ло ся,
що пла ни Бри танії що до віднов лен ня
після Covid19 підтри ма ли май же по ло -
ви на (48%) рес пон дентів, які за я ви ли, що
країна ста ла найбільш спри ят ли вою для
інвес тицій після пан демії.

Âåëèêîáðèòàí³ÿ çàëèøàºòüñÿ íàéïðèâàáëèâ³øèì öåíòðîì äëÿ
ô³íàíñîâèõ òà ñòðàõîâèõ ïîñëóã
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Оскіль ки 44% рес пон дентів наз ва ли
кіберінци ден ти своєю найбіль шою проб -
ле мою, знач ною мірою спри чи не ною заг -
ро зою атак прог рамви ма гачів, посівши
пер ше місце вдру ге.

Зок ре ма, рес пон ден ти опи ту ван ня
підтвер ди ли, що заг ро зи прог рамви -

ма гачів є го лов ним кіберри зи ком на
2022 рік, чо му спри яв шквал не давніх
атак з ви ко рис тан ням но вих так тик,
та ких як "подвійне здир ство".

За да ни ми Allianz Global Corporate
& Specialty (AGCS), прог ра миви ма -
гачі ста ли ве ли ким бізне сом для

Кіберзагрози вважаються головною проблемою для
бізнесу у всьому світі в 2022 році, оскільки ризики
стихійних лих та зміни клімату піднімаються в рейтингах
останнього Allianz Risk Barometer 2022.

ÒÎÏ-10 ãëîáàëüíèõ ðèçèê³â 
äëÿ ï³äïðèºìñòâ ó 2022 ðîö³

1. Ê³áåð³íöèäåíòè
2. Ïåðåðèâàííÿ á³çíåñó
3. Ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè
4. Ñïàëàõ ïàíäåì³¿
5. Çì³íè ó çàêîíîäàâñòâ³ òà ESG
6. Çì³íà êë³ìàòó
7. Ïîæåæà, âèáóõ
8. Ðîçâèòîê ðèíêó
9. Áðàê êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè
10. Ìàêðîåêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê

ÒÎÏ-10 ãëîáàëüíèõ ðèçèê³â äëÿ á³çíåñó ó 2022
ðîö³. Áàðîìåòð ðèçèê³â Allianz
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Äîñë³äæåííÿ

кіберз ло чинців, які вдос ко на лю ють
свою так ти ку, зни жу ю чи вхідні
бар'єри ли ше за 40 до ларів за пе ре дп -
ла ту та не ве ликі тех но логічні знан ня.
Ко мерціалізація кіберз ло чин ності по -
лег шує ма со ве ви ко рис тан ня враз ли -
вос тей. Ми по ба чи мо біль ше атак на
лан цюж ки пос та вок тех но логій та кри -
тич но важ ли ву інфра ст рук ту ру.

Кібер без пе ка посіла пер ше місце
се ред ри зиків пе ре ри ван ня бізне су
(BI), які ць о го ро ку опус ти ли ся на од ну
по зицію із 42% го лосів.

Ціка во, що у звіті по ка за но, що зрос -
тан ня кіль кості атак прог рамви ма гачів
ро бить кібер без пе ку найстрашнішою
при чи ною BI, а стихійні яви ща та пан -
демія розг ля да ють ся як два інші важ ливі
три ге ри для BI.

Пан демія ви я ви ла ступінь взаємо -
пов'яза ності су час них лан цюжків пос -
та вок і те, як кіль ка пов'яза них од на з
од ною подій мо жуть об'єдна ти ся, щоб
вик ли ка ти ши ро ко ма сш табні збої.
Впер ше стійкість лан цюжків пос та вок
бу ла пе ревіре на в гло баль но му масш -
табі,  ка жуть в AGCS.

Заг ро зи стихійних лих бу ли од ним
із найз начніших фак торів, підняв шись
на три по зиції та посівши третє місце у
спис ку з 25%.

У той же час зміна кліма ту пе -
ремісти ла ся з дев'ято го на шос те місце,
відоб ра жа ю чи зрос тан ня втрат від ка -
та ст роф в ціло му, а та кож від вто рин -
них не без пек, та ких як по вені та лісові
по жежі, які все біль ше пов'язані зі
зміною кліма ту.

Крім то го, збит ки стра хо вої та пе -
ре ст ра ху валь ної га лузі від стихійно го
ли ха у 2021 році зно ву пе ре ви щи ли 110
міль ярдів до ларів, а Munich Re оціни ла
цю циф ру у 120 міль ярдів до ларів.

Та ким чи ном, поінфор мо ваність
про ри зи ки, пов'язані з при род ни ми
ка та ст ро фа ми, нині ду же ви со ка, і
оскіль ки зміна кліма ту по си лює цю
тен денцію, цілком ймовірно, що во ни
за ли шать ся го лов ною проб ле мою для
бізне су.

За ос танній рік на підприємствах
помітно збіль шив ся тиск, спря мо ва ний
на бо роть бу зі зміною кліма ту, при ць -
о му все біль ше ува ги приділя ють
нуль о вим ви ки дам. Існує чітка тен -
денція ком паній до ско ро чен ня ви кидів
пар ни ко вих газів у про цесі експлу а -
тації або вив чен ня бізнесмож ли вос -
тей для еко логічно без печ них тех но -
логій та стійких про дуктів. У найб -
лижчі ро ки ба га то керівників кор по -

рацій ще більш уваж но вив ча ти муть
вплив кліма тич них ри зиків на свій ви -
роб ни чозбу то вий лан цю жок і вжи ва -
ти муть відповідних за побіжних за -
ходів. Ба га то ком паній ство рю ють
спеціальні ком пе тенції в га лузі зни -
жен ня кліма тич них ри зиків, поєдну ю -
чи екс пертів з уп равління ри зи ка ми та
роз вит ку.

Нез ва жа ю чи на те, що спа лах пан -
демії, як і раніше, вик ли кає серйоз не
за не по коєння у ком паній, він опус тив -
ся з дру го го на чет вер те місце в ба ро -
метрі ри зиків Allianz, хо ча стра хо вик
заз на чає, що йо го опи ту ван ня бу ло
про ве де но до по я ви віру су Omicron.

У звіті по ка за но, що підприємства
вва жа ють, що во ни доб ре адап ту ва ли -
ся до вик ликів пан демії, при чо му 80%
рес пон дентів вва жа ють, що во ни

"адек ват но або доб ре підго тов лені до
май бутнь о го інци ден ту".

Більшість ком паній найбіль ше по -
бо ю ють ся нез дат ності ви роб ля ти свою
про дукцію або на да ва ти пос лу ги. У
2021 році став ся безп ре це де нт ний
рівень збоїв, спри чи не них різни ми
три ге ра ми. Нищівні кібе ра та ки, вплив
на лан цю жок пос та вок ба гать ох по год -
них явищ, пов'яза них зі зміною кліма -
ту, а та кож ви роб ничі проб ле ми,
пов'язані з пан демією, та вузькі місця
на транс порті приз ве ли до ха о су.

Ць о го ро ку обіця ють ли ше пос ту по -
ве пом'як шен ня си ту ації, хо ча не мож -
на вик лю ча ти й по дальші проб ле ми,
пов'язані з Covid19. Підви щен ня
стійкості до чис лен них при чин пе ре ри -
ван ня бізне су стає все частіше кон ку -
ре нт ною пе ре ва гою для ком паній.
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Си ту ація зі стра ху ван ням війсь ко вих
та політич них ри зиків в Ук раїні 

Iнфор мація про "підго тов ку дер жав но го
пе ре во ро ту на 12 груд ня 2021 ро ку" від
Пре зи ден та Ук раїни Во ло ди ми ра Зе ленсь -
ко го, Інфор мація про "наміри війсь ко во го
вторг нен ня  РФ до Ук раїни у січнілю то му
2022 ро ку" від Го ло ви уп равління розвідки
Міно бо ро ни Ки ри ла Бу да но ва, міграційна
кри за в Біло русі, ес ка лація на Дон басі,
суттєве за го ст рен ня політич ної си ту ації в
Ук раїні ос таннім ча сом   все це в чер го вий
раз зму шує бізнес за да ти ся пи тан ня ми за -
хис ту своїх ак тивів та опе рацій, якості сво -
го ри зик ме не дж мен ту, в то му числі якості
та на пов нен ня стра хо во го за хис ту у ви пад -
ках, ймовірність нас тан ня яких суттєво
зрос тає під час ви ще наз ва них подій.

Стан дартні до го во ри стра ху ван ня,
яки ми, як пра ви ло ко рис туєть ся ук -
раїнсь кий бізнес, ма ють стан дартні ж
вик лю чен ня з стра хо вих ви падків � ни -
ми не пок ри ва ють ся війсь кові та

політичні ри зи ки, тоб то збит ки, що
ви ник ли внаслідок: 

 війни (в то му числі не о го ло ше ної), гро -
ма дянсь кої війни;

 ма со вих (гро ма дянсь ких) за во ру шень,
дер жав но го пе ре во ро ту, за ко ло ту, ре во -
люції, повс тан ня, страй ку;

 актів те ро риз му та са бо та жу;
 конфіскації, експропріації, націо -

налізації, то що 
 не ви ко нан ня (у т.ч. розірван ня) до го -

ворів уря до ви ми (дер жав ни ми) ор га на ми та
ус та но ва ми, вста нов лен ня  ци ми ор га на ми
пев них за бо рон та об ме жень ; 

 проб лем із кон вер тацією ва лю ти та пе -
ре ра ху ван ням коштів за кор дон.

Од нак, такі ри зи ки те о ре тич но мож ли -
во заст ра ху ва ти прид бав ши поліси за
спеціаль ни ми прог ра ма ми  стра ху ван ня
війсь ко вих та політич них ри зиків. Такі
прог ра ми про по ну ють да ле ко не всі стра -
хові ком панії в Ук раїні, оскіль ки та ке стра -
ху ван ня мож ли во ли ше за підтрим ки по -
туж них міжна род них пе ре ст ра хо виків, та
вартість йо го віднос но ве ли ка. 

Äîñë³äæåííÿ

Ïðàâîâ³ àñïåêòè  ñòðàõóâàííÿ â³éñüêîâèõ 
òà ïîë³òè÷íèõ ðèçèê³â â Óêðà¿í³ òà â ñâ³ò³

Ãåííàä³é Ñóñëîâ,
Êåðóþ÷èé Ïàðòíåð

àäâîêàòñüêîãî îá'ºäíàííÿ
«Ñóñëîâ òà ïàðòíåðè», Ãîëîâà

Ïðåäñòàâíèöòâà áðèòàíñüêîãî
ñòðàõîâîãî áðîêåðà Lloyds

«United Insurance Brokers» 



Пер ша хви ля інте ре су предс тав ників
ук раїнсь ко го бізне су до та ко го до дат ко во -
го пок рит тя ви ник ла після подій 2014 ро -
ку, ко ли в ре зуль таті війсь ко вих дій та ак -
тив ної фа зи АТО ак ти вам всіх га лу зей
бізне су, що бу ли роз та шо вані на сході
країни бу ло ма со во на не се но знач них
збитків, які стра хові ком панії не відшко -
до ву ва ли, за ви нят ком по оди но ких ви -
падків комп ромісних вип лат кор по ра тив -
ним клієнтам.

Си ту ація на сході, бе зу мов но по ро -
ди ла ряд неп рос тих пи тань, зок ре ма,
чи події, пов'язані з про ве ден ням АТО,
ого ло ше ною чи не о го ло ше ною війною,
те ро рис тич ни ми ак та ми та інши ми
подібни ми обс та ви на ми, вик лю чен ням
зі стра хо вих ви падків, чи є ці події обс -
та ви на ми не пе ре бор ної си ли (форсма -
жор ни ми обс та ви на ми), які звіль ня ють
стра хо ву ком панію від обов'яз ку вип -
ла ти стра хо во го відшко ду ван ня.
Відповідно, ви ни ка ло чи ма ло спорів з
при во ду то го, чи є зни щен ня (пош код -
жен ня) май на в ре зуль таті ви бухів, по -
па дан ня сна рядів, чи втра та (ви лу чен -
ня) заст ра хо ва но го май на під при му -
сом чи пог ро зою зброєю або в ре зуль -
таті гра бежів, вчи не них озб роєни ми
людь ми то що стра хо вим ви пад ком і чи
по вин на стра хо ва ком панія у та ко му
ви пад ку відшко до ву ва ти стра ху валь -
ни кам зав дані їм збит ки.

В одній із справ, що пе рег ля да лась
Вер хов ним Су дом, стра хо ва ком панія
заст ра ху ва ла об лад нан ня, що зна хо ди -
лось в зоні про ве ден ня АТО. У період дії
до го во ру стра ху ван ня заст ра хо ва не об -
лад нан ня бу ло вик ра де но (під час дії за бо -
ро ни в'їзду до с. Піски у зв'яз ку з про ве -
ден ням ан ти те ро рис тич ної опе рації), у
зв'яз ку з чим стра ху валь ник повідо мив
стра хо ву ком панію про стра хо вий ви па -
док та звер нув ся з відповідною за я вою до
пра во охо рон них ор ганів. Стра хо ва ком -
панія відмо ви ла у вип латі стра хо во го
відшко ду ван ня, по си ла ю чись на умо ви
до го во ру, в яко му бу ло пе ред ба че но, що не
є стра хо вим ви пад ком події, що ма ють оз -
на ки стра хо вих, але ста ли ся внаслідок
війсь ко вих дій.

Пе рег ля да ю чи спра ву з підстав не од -
на ко во го зас то су ван ня су да ми ка саційних
інстанцій од них і тих са мих норм ма -
теріаль но го пра ва у подібних пра вовідно -
си нах, Вер хов ний Суд Ук раїни вка зав, що
те ри торія, на якій зна хо ди лось заст ра хо -
ва не май но, є час ти ною те ри торії Ук раїни,
тим ча со во оку по ва ної не за кон ни ми те ро -
рис тич ни ми зброй ни ми фор му ван ня ми,
де три ває ан ти те ро рис тич на опе рація. А
то му, з ог ля ду на про ве ден ня ан ти те ро -
рис тич ної опе рації та по ло жен ня до го во -
ру, за яв ле на стра ху валь ни ком подія не є
стра хо вим ви пад ком

При ць о му, Вер хов ний Суд заз на чив,
що сер тифікат ТПП Ук раїни про
форсма жорні обс та ви ни не підтве рд жу -
вав обс та вин, що ма ли зна чен ня для пра -
виль но го вирішен ня спра ви, оскіль ки вка -
за ний сер тифікат є підтве рд жен ням не -
мож ли вості ви ко нан ня своїх обов'язків за
до го во ром, в той час як у даній справі у
стра хо вої ком панії не ви ник ло обов'яз ку
за до го во ром (відсутні підста ви для вип ла -
ти стра хо во го відшко ду ван ня) (пос та но ва
ВСУ від 03.02.2016 р. у справі №
31289гс15).

Ана логічно го вис нов ку Вер хов ний Суд
Ук раїни дійшов у пос та нові від 27.01.2016
р. у справі № 31237гс15, в якій зни щен ня
заст ра хо ва ної будівлі, що зна хо ди лась на
те ри торії про ве ден ня АТО, в ре зуль таті
ви бухів та кож не бу ло виз на но су дом
стра хо вим ви пад ком з ог ля ду на вик лю -
чен ня із стра хо вих ви падків, вста нов лені
до го во ром стра ху ван ня (події, що ста ли ся
внаслідок війсь ко вих дій)

Іншою проб ле мо, з якою зіштовх ну -
лись бан ки, по зи чаль ни ки і стра хо ви ки,
бу ла проб ле ма, пов'яза на з при зу пи нен -
ням Нац бан ком фінан со вих опе рацій на
те ри торії про ве ден ня АТО.

Пос та но вою Національ но го бан ку Ук -
раїни № 466 від 06.08.2014 р. "Про при зу -
пи нен ня здійснен ня фінан со вих опе рацій"
бу ло тим ча со во зу пи не но про ве ден ня
фінан со вих опе рацій на те ри торії про ве -
ден ня АТО, в ре зуль таті чо го по зи чаль ни -
ки бу ли поз бав лені мож ли вості от ри му ва -
ти за робітну пла ту та відповідно спла чу -
ва ти кош ти за кре дит ни ми до го во ра ми.

В од но му зі спорів, що пе рег ля дав ся
Ви щим гос по дарсь ким су дом Ук раїни,
між філією бан ку та стра хо вою ком панією
був ук ла де ний до говір стра ху ван ня кре -
дитів, відповідно до яко го стра хо вим ви -
пад ком виз на ва лись фак ти зав дан ня
збитків стра ху валь ни ку внаслідок не ви -
ко нан ня або част ко во го не ви ко нан ня по -
зи чаль ни ка ми своїх зо бов'язань по по вер -
нен ню су ми кре ди ту. У зв'яз ку із ви ник -
нен ням за бор го ва ності за заст ра хо ва ни ми
кре дит ни ми до го во ра ми, банк повідо мив
стра хо ву ком панію про нас тан ня стра хо -
во го ви пад ку. Стра хо ва ком панія відмо ви -
ла у вип латі стра хо во го відшко ду ван ня,
по си ла ю чись на вик лю чен ня з до го во ру
стра ху ван ня, а са ме, що "не підля га ють
відшко ду ван ню збит ки, що ста лись
внаслідок прий нят тя ор га на ми дер жав ної
вла ди та уп равління та/або ор га на ми са -
мов ря ду ван ня об ме жу ю чих або за бо ро ня -
ю чи актів".

Су ди усіх трь ох інстанцій виз на ли по -
зицію стра хо вої ком панії обґрун то ва ною
та відмо ви ли бан ку у за до во ленні по зов -
них ви мог.

Зва жа ю чи на ви ще на ве де не, після
закінчен ня пер шо го, шо ко во го періоду

адап тації вітчиз ня но го бізне су до подій на
сході, він по чав ціка ви ти ся пок рит тям від
війсь ко вих та політич них ри зиків, зок ре -
ма, так зва ним Стра ху ван ням ри зиків на -
силь ства з політич них мо тивів (Political
violence insurance, PVI), та Ок ре мим стра -
ху ван ням май на від те ро риз му (stand-
alone property terrorism insurance). Так,
Предс тав ни цт вом United Insurance
Brokers в Ук раїні, бри тансь кої ком панієї,
яка є ав то ри зо ва ним стра хо вим бро ке ром
Lloyds, бу ло от ри ма но знач ну кількість
звер нень від ук раїнсь ких стра хо виків та
муль ти національ них ком паній, що ве дуть
бізнес в Ук раїні, що до розміщен ня та ких
ри зиків на рин ку LLoyds. Де я ки ми ком -
паніями ук ла да ють ся відповідні до го во ри,
але ос танні ро ки та ке пок рит тя ку пуєть ся
не ду же час то, зва жа ю чи на йо го ціну та
віднос ну стабілізацію си ту ації на сході
Ук раїни. Що до стра ху ван ня політич них
ри зиків , та ких як експропріація, об ме жу -
вальні рішен ня ор ганів вла ди, проб ле ми з
кон вер тацією ва лю ти та здійснен ням пла -
тежів, то що (Political risk insurance),  то
стра ху ван ня та ких ри зиків, як пра ви ло,
здійснюєть ся ли ше іно зем ни ми стра хо ви -
ка ми для іно зем них стра ху валь ників по
відно шен ню до країни ве ден ня бізне су та
нас тан ня ри зиків, оскіль ки у ць о му ви пад -
ку стра хо ви ки у відповідній країні не суть
ті ж самі ри зи ки, що і стра ху валь ни ки
(зас то со вуєть ся прин цип екстер ри -
торіаль ності).

Не обхідність роз роб ки та впро вад -
жен ня ме ханізму стра ху ван ня війсь ко -
вополітич них ри зиків в Ук раїні з ви ко -
рис тан ням інстру ментів та мож ли вос тей
дер жав ної підтрим ки пе ред ба че на Стра -
тегією еко номічно го роз вит ку До нець кої
та Лу гансь кої об лас тей на період до 2030
ро ку, зат ве рд же ною Роз по ряд жен ням
Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 18 серп ня
2021 р. № 1078р. Під час об го во рен ня за -
ходів, пе ред ба че них Стра тегію, ор ганізо -
ва но го Національ ним бан ком 03.11.2021
ро ку, предс тав ни ки стра хо во го рин ку до -
сить стри ма но сприй ня ли цю ініціати ву,
зок ре ма по си ла ю чись на не мож ливість
стра ху ван ня політич них ри зиків для ук -
раїнсь ких інвес торів, з ог ля ду на ви щез га -
да ний прин цип ексте ри торіаль ності та
не обхідність су во ро го дот ри ман ня умов
відповідних вордінгів світо вих пе ре ст ра -
ховків, зок ре ма Lloyds. 

Ста нов лен ня та роз ви ток стра ху ван -
ня війсь ко вих та політич них ри зиків �
світо вий досвід

Національні інсти туції  так звані
екс по рт нокре дитні аген т ства, ЕКА 
ос нов ною ме тою яких бу ло спри ян ня
екс портній екс пансії то варів та пос луг,
по ча ли ство рю ва ти ся на по чат ку ХХ
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сторіччя. Во ни про по ну ва ли вітчиз ня -
но му бізне су не тіль ки фінан су ван ня
екс по рт них конт рактів, але й за хист
інвес тицій за кор до ном. 

Дві нас тупні хвилі ство рен ня цих
інсти туцій  30ті та 7090ті ро ки ХХ
сторіччя  приз ве ли до ство рен ня ЕКА
прак тич но у всіх країнах світу, які праг -
нуть роз ви ва ти влас ну еко номіку че рез
міжна род ну торгівлю. Слід заз на чи ти,
що екс по рт нокре дитні аген т ства не
завж ди є дер жав ни ми ком паніями або
ус та но ва ми  але завж ди під дер жав ни -
ми га рантіями та конт ро лем), у то му
числі в США (ExportImport Bank of the
United States, DFC), Німеч чині (Euler
Hermes), Японії (JBIC, NEXI), Польщі
(KUKE), Ізраїлі (ASHRA). На сь о годні
по всь о му світу налічуєть ся біль ше 100
та ких ус та нов.

Нез ва жа ю чи на роз маїття  ор -
ганізаційних форм ЕКА, їх ос новні
інстру мен ти є схо жи ми: на дан ня
бізнесре зи ден там відповідних країн
дер жав них га рантій або стра хо во го за -
хис ту за екс по рт ни ми опе раціями та
інвес тиціями.

Сис те ма за хис ту від війсь ко -
вополітич них ри зиків в її су час но му ро -
зумінні по ча ла роз ви ва ти ся після Дру гої
світо вої війни. Ко рот кий період віднос но -
го мир но го співісну ван ня змінив ся ета па -
ми чер го вої ес ка лації, "хо лод ною" війною
і цілою низь кою ло каль них війсь ко вих
конфліктів. Вод но час, про це си світо вої
гло балізації зу мов лю ва ли не обхідність
ство рен ня сис тем за хис ту інвес тицій від
війсь ко вополітич них ри зиків на міжна -
род но му рівні.

По чат ком ство рен ня су час ної міжна -
род ної сис те ми за хис ту інвес тицій прий -
ня то вва жа ти 11 ве рес ня 1985 ро ку  да ту
підпи сан ня у Се улі міжна род ної кон -
венції про ут во рен ня у складі гру пи
Світо во го бан ку Ба га тос то рон нь о го аген -
т ства з га ран ту ван ня інвес тицій
(Multilateral Investment Guarantee
Agency (MIGA). Да тою зас ну ван ня са мої
ор ганізації MIGA вва жаєть ся 1988 рік. 

Сь о годні політичні ри зи ки та на силь -
ство з політич них мо тивів вхо дять до
най по ши реніших ри зиків на світо во му
стра хо во му рин ку, що відоб ра жає той
факт, що такі стра хові події, як про тес ти
та за во ру шен ня, те пер ки да ють вик лик
те ро риз му як ос нов но му політич но му ри -
зи ку для ком паній. Кількість, масш таб і
три валість ба гать ох ос танніх подій бу ли
ви нят ко ви ми, якот про тес ти "жов тих
жи летів" у Франції (збит ки скла ли
близь ко 90 мільйонів до ларів), а та кож за -
во ру шен ня в та ких місцях, як Гон конг (77
мільйонів до ларів), Чилі (близь ко 2 млрд
до ларів США)) та Ек ва до ру (821 млн до -
ларів).

Тим ча сом у США у нап ру женій
другій по ло вині 2020 ро ку відбу ли ся за -
во ру шен ня на ра совій ос нові че рез
смерть Джорд жа Флой да та підйо му ру -
ху Black Lives Matter, а та кож по дальші
за во ру шен ня нав ко ло пре зи де нтсь ких
ви борів у США, вклю ча ю чи штурм на -
тов пом Капітолію. Це приз ве ло до то го,
що ста но ви ще США, в індексі гро ма -
дянсь ких за во ру шень Verisk Maplecroft
різко погірши ло ся  з 91ї юрис дикції у
дру го му квар талі 2020 ро ку до 34ї у чет -
вер то му квар талі 2020 ро ку.

Крім то го, де мо н страції про ти об ме -
жень, пов'яза них з COVID19 пе ре рос ли в
на силь ницькі дії в кіль кох західних
країнах, і хо ча ці інци ден ти не приз ве ли до
знач них розмірів стра хо вих збитків, во ни
яв но по вер ну ли те му політич но го на силь -
ства в центр ува ги ри зикме нед жерів. 

Підприємства мо жуть і не бу ти без по -
се редніми жерт ва ми гро ма дянсь ких за -
во ру шень або те ро риз му, щоб заз на ти
фінан со вих втрат. До хо ди мо жуть бу ти
втра чені, не за леж но від то го, чи бу ла зав -
да на  фізич на шко да чи ні, як що , нап рик -
лад, при лег ла те ри торія три ва лий час
ото че на. Ком панії та кож мо жуть пост -
раж да ти від фізич ної втра ти при ваб ли -
вості не ру хо мості поб ли зу. 

Перс пек ти ви, на жаль, не ста ють кра -
щи ми. Оскіль ки соціаль ноеко номічні
наслідки Covid19 зрос та ють, очікуєть ся,
що кількість гло баль них про тес ту валь -
ників зрос те  75 країн, ймовірно, відчу -
ють зрос тан ня про тестів до кінця 2022 ро -
ку, за да ни ми Verisk Maplecroft. З них по -
над 30 країн  пе ре важ но в Європі та
Аме риці відчу ють знач ну ак тивність
цих про тестів.

Пи тан ня гро ма дянсь ких за во ру шень,
про явів се па ра тиз му та націоналізму за -
ли шать ся се ред ос нов них тем політич но -
го на силь ства й на далі. Пан демія приз ве -
ла до то го, що де які країни зай ня ли
жорсткішу по зицію що до біженців/шу -
качів при тул ку. У той же час бор го ва та
ва лют на кри зи три ва ти муть у країнах,
що роз ви ва ють ся. Такі умо ви ли ше ще
біль ше роз па лю ють ви пад ки се па ра тиз -
му та націоналізму, релігійно го
екстремізму та ксе но фобії.

То му не див но, що інте рес до рин ку
спеціаль но го стра ху ван ня від політич но -
го на силь ства, те ро риз му та політич них
ри зиків зрос тає. Од нак, зрос тає і вартість
стра хо во го пок рит тя, умо ви стра ху ван ня
ста ють жор сткіши ми.

На разі, інко ли є проб ле ма тич ним та
важ ли вим виріши ти, чи підпа дає ок ре -
мий акт на силь ства, зу мов ле ний політич -
ни ми мо ти ва ми, під Стра ху ван ня
політич них ри зиків (political risk
insurance), Стра ху ван ня ри зиків на силь -
ства з політич них мо тивів (Political

violence insurance, PVI) або Ок ре ме стра -
ху ван ня май на від те ро риз му (standalone
property terrorism insurance).

Нап рик лад, під час ма со вих вис тупів
у м. Банг кок у 2010 році про ти тодішнь о го
тайсь ко го уря ду, май же 100 осіб за ги ну ло
та бу ло зав да но ма теріаль ної шко ди на
су му 1 міль ярд до ларів США. Сам уряд
оха рак те ри зу вав ці події як акт те ро риз -
му, що да ло змо гу де я ким стра хо ви кам
ско рис та ти ся цією оцінкою і відмо ви ти у
здійсненні стра хо вих вип лат за до го во ра -
ми стра ху ван ня май на, які не пе ред ба ча -
ли пок рит тя ри зи ку "Те ро ризм".

В ре зуль таті розг ля ду відповідних
по зовів про тя гом 9 років Вер хов ним  су -
дом Тай лан ду бу ло прий ня то ос та точ не
рішен ня  , яким бу ло  ска со ва но  рішен ня
судів двох по пе редніх інстанцій і  виз на но
подію, що відбу лась, діями осіб зі злим
умис лом. Це вже підпа да ло під виз на чен -
ня на силь ства з політич них при чин або
страй ку та цивіль них за во ру шень згідно
з до го во ра ми стра ху ван ня май на. 

Крім то го, ре аліями ос танніх років
ста ли чис ленні ви пад ки вбивств (у т. ч.
ма со вих) зло чин ця миоди на ка ми і зав -
дан ня ма теріаль ної шко ди ма ро де ра ми, в
діях яких вза галі відсутні політичні мо ти -
ви. Відповіддю стра хо во го рин ку на цей
фе но мен ста ли різно манітні роз ши рен ня
(до дат ко ве стра хо ве пок рит тя), які зас то -
со ву ють ся спіль но зі стан да рт ни ми до го -
во ра ми стра ху ван ня 

То му са ме від на яв ності спіль но го ро -
зуміння змістов но го на пов нен ня клю чо -
вих по нять усіма учас ни ка ми про це су
стра ху ван ня у значній мірі за ле жа ти ме
безп роб лем не здійснен ня стра хо вих
відшко ду вань.

Та ким чи ном, при ство ренні ме -
ханізму стра ху ван ня війсь ко вополітич -
них ри зиків  особ ли во за учас тю міжна -
род них ор ганізацій або іно зем них стра хо -
виків і пе ре ст ра хо виків є не обхідним уз -
год жен ня цих по нять та ви роб лен ня єди -
ної терміно логічної ба зи.

Важ ли вим дже ре лом інфор мації в
ць о му про цесі мо жуть ста ти нап ра цю -
ван ня інсти туцій міжна род но го стра хо во -
го рин ку, які здійсню ють роз роб ку та
уніфікацію терміно логічно го апа ра ту
стра ху ван ня. Та ки ми є, нап рик лад: Ре по -
зи торій вор дингів Ллойд'с (Lloyd's
Wordings Repository), вордінги Асоціації
рин ку Ллойд'с (Lloyd's Market
Association) та Інсти ту ту Лон донсь ких
Стра хо виків (Institute of London
Underwriters).

Сподіва юсь, що роз ви ток цих видів
стра ху ван ня в Ук раїні бу де спри я ти за -
лу чен ню інвес тицій та ста ло му еко -
номічно му зрос тан ню, а збитків, зав да -
них відповідни ми стра хо ви ми ви пад ка ми
 не бу де, чи во ни бу дуть не знач ни ми.
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Крім зрос тан ня масш табів, ка та ст -
рофічні облігації ево люціону ва ли, щоб пок -
ри ти ши ро кий спектр не без пек, ге ог -
рафічних фак торів, три герів та спон сорів
за до по мо гою де я ких із найінно ваційніших
струк тур пе ре дачі ри зи ку та про де мо н -
стру ва ли свою здатність за без пе чу ва ти за -
хист май на, не щас них ви падків, ри -
зиків для жит тя та здо ров'я.

На підтве рд жен ня своєї
при хиль ності до роз вит ку
рин ку та за без пе чен ня
дос туп ності найбільш
ефек тив них рішень для
капіта лу для стра хо -
вих, пе ре ст ра ху валь -
них, кор по ра тив них та
дер жав них ор ганізацій,
Aon Securities на да ла нові
дже ре ла капіта лу для
відповідності ри зи кам.

Торік Aon повідо мив, що за -
галь ний об сяг ви пус ку ка та ст рофічних
облігацій упер ше з мо мен ту йо го за пус ку у

1996 році пе ре ви щив 100 міль ярдів до ларів
та пе ре ви щує капітал тра диційно го пе ре -
ст ра ху ван ня. Сь о годні Aon ка же, що на
рин ку ак тив но діють облігації на су му по -
над 32 міль яр ди до ларів.

Роз ши рен ня кіль кості інвес торів, роз -
ви ток струк тур та інно вації в сек торі за без -
пе чу ють ве ли ку впев неність у мож ли вості
ринків капіта лу про дов жу ва ти за до воль -
ня ти мінливі пот ре би в уп равлінні ри зи ка -
ми завт рашнь о го дня.

Прог ноз Aon відповідає об ся гу ви пус ку
Artemis, який про тя гом ро ку за реєстру вав
ви пуск облігацій на су му по над 12,5 міль яр -
да до ларів.

Фак тич но, у звіті Artemis про ка та ст -
рофічні облігації та ILS за чет вер тий квар -
тал 2021 ро ку розг ля даєть ся ви пуск близь -
ко 14 міль ярдів до ларів на рік, який вклю -
чає облігації на не ру хомість, уго ди, що пок -

ри ва ють не ка та ст рофічні ри зи ки, а
та кож уго ди з при ват ни ми

облігаціями. У 2021 році пе -
ре ст ра хо ви ки пе ре да -

ли приб лиз но 50%
своїх ри зиків з

періодом до ход -
ності 1 до 250 че -
рез за без пе чені
похідні стра хові
і н с т р у  м е н  т и

(ILS), такі як цінні
па пе ри, прив'язані

до стра ху ван ня.

Ãëîáàëüíèé ðèíîê êàòàñòðîô³÷íèõ îáë³ãàö³é äîñÿã
$12,5 ìëðä. Îãëÿä Aon
За даними страхового та перестрахового брокера Aon, 
випуск катастрофічних облігацій у 2021 році досяг $12,5
млрд, що перевищує попередній рекорд $11 млрд, який був
встановлений у 2020 році.

Про уго ду між Lloyd's, DXC Tech -
nology, ра да ми Lloyd's Market Association
(LMA) та IUA впер ше бу ло ого ло ше но у
травні ми ну ло го ро ку. Йо го ме тою є ство -
рен ня рішень, не обхідних для циф -
ровізації, оп тимізації та пов ної ав то ма ти -
зації об роб ки ко ти ру вань та пре тензій для
рин ку Lloyd's. Все це є час ти ною ініціати ви
"Май бутнє рин ку в Lloyd's", яка хо че пе -
рет во ри ти інфра ст рук ту ру рин ку з па пе -
ро во го ана ло го во го на бо ру про цесів у циф -
ро вий, орієнто ва ний на дані, ав то ма ти зо -
ва ний та еко номічно ефек тив ний. Lloyd's

заз на чає, що впер ше за більш як 20 років
тех но логічна інфра ст рук ту ра, що ле жить
в ос нові лон донсь ко го рин ку, бу де
повністю пе рет во ре на. Це бу де зроб ле но
за до по мо гою трь ох клю чо вих змін. Пер -
шою важ ли вою зміною ста не по я ва Core
Data Record (CDR) із за галь ни ми стан дар -
та ми да них для полісу, премій та ви мог.

Подру ге, уго да прис ко рить ав то ма ти -
зацію про цесів, що підтри му ють
розміщен ня ри зиків, ук ла дан ня до го ворів,
уп равління пре тензіями та облік, що, за
сло ва ми Lloyd's, знач но ско ро тить тер -

міни, підви щить ефек тивність та зни зить
вит ра ти, про по ну ю чи якісніші пос лу ги
зацікав ле ним сто ро нам рин ку та своїм
клієнтам.

На решті, конт ракт із DXC Technology
вклю чає уго ду про те, що вит ра ти на рин -
ко ву об роб ку у но во му циф ро во му світі
бу дуть ско ро чені як мінімум на 40%
порівня но з по точ ни ми пос лу га ми.

CEO Lloyd's Джон Ніл ска зав: "У
склад но му гібрид но му ро бо чо му се ре до -
вищі, нав'яза но му COVID19, ранні зу сил -
ля Lloyd's та лон донсь ко го рин ку з мо -
дернізації ро бо ти про де мо н стру ва ли
здатність пра цю ва ти в циф ро во му фор -
маті, май же без пе реш код но за без пе чу ю чи
за до во лен ня пот реб клієнтів у стра ху -
ванні. Те пер, з відповідни ми зо бов'язан ня -
ми DXC, Lloyd's та всь о го лон донсь ко го
рин ку, ми маємо мож ливість пе рей ти на
єди ну плат фор му, яка за без пе чить ав то -
ма ти зо ва ну об роб ку та облік, а та кож
суттєве зни жен ня опе раційних вит рат". 

Lloyd's ìîäåðí³çóº Core Data Record 
äëÿ ïðèñêîðåííÿ îáðîáêè äàíèõ
Трансформація с Lloyd's у рамках глобальної ініціативи
Blueprint Two зробила ще один крок уперед завдяки угоді
між з DXC Technology та Міжнародною асоціацією
андеррайтингу (IUA), метою якої є скорочення витрат на
обробку даних на 40%.





Чисті на ра хо вані премії міжна род -
них пе ре ст ра ху валь них ком паній у
2021 році зрос ли на 18,5% в порівнянні
з по пе реднім ро ком, оскіль ки та ри фи
на пе ре ст ра ху ван ня про дов жу ва ли
зрос та ти ра зом із зрос тан ням по пи ту

на стра хо ве пок рит тя.
У ць о му році тем пи онов лен ня

про дов жу ва ли зрос та ти, хо ча на -
явність дос татніх місткос тей приз ве -
ло до уповіль нен ня зрос тан ня після
ба га торічно го підви щен ня та рифів,

що приз ве ло до то го, що де які вва жа -
ють підви щен ня цін нез нач ним.

При про дов женні до го ворів пе ре -
ст ра ху ван ня досі в значній мірі не
вра хо ву ва ли ся збит ки, пов'язані з
пан демією, але рей тин го ве аген т ство
за яв ляє, що це мо же зміни ти ся в 2022
році з біль шою впев неністю що до
кінце вих збитків.

Заг ля да ю чи в май бутнє, Fitch
очікує, що та ри фи пе ре ст ра ху ван ня
про дов жать рос ти в клю чо во му се зоні
про лон гацій 1 січня 2022 ро ку, але
очікує, що поліпшен ня бу дуть де що
зни жені. В да ний час ціно ут во рен ня є
все ще не а дек ват ним пе ред фак том
зрос та ю чих ка та ст роф.

Ãëîáàëüí³ ïåðåñòðàõîâèêè â³äçâ³òóâàëè ïðî
ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â àíäåðàéòèíãó`2021

За даними Fitch Ratings, глобальні ризикові перестраховики
відзвітували про зростання прибутку в 2021 році і готові
повідомити про поліпшення результатів андерайтингу в 2022
році, оскільки підвищення тарифів допомогло наростити
прибуток, при цьому подальше підвищення буде підтримано
значними збитками від катастроф, як і раніше низькими
процентними ставками і побоюваннями з приводу інфляції
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У світлі не давніх ка та ст роф в
Європі, особ ли во по вені, яке торк ну -
ло ся час ти ни Західної й Цент раль ної
Євро пи, Fitch ка же, що "євро пейські
ціни на пе ре ст ра ху ван ня ри зиків не -
ру хо мості мо жуть бу ти підви щені у
2022 році, вра хо ву ю чи не давнє зрос -
тан ня ка та ст рофічних збитків в
регіоні".

Про тя гом 2021 ро ку гло бальні
заст ра хо вані і пе ре ст ра хо вані втра -
ти від при род них ка та ст роф до сяг ли
ке ро ва ної 120 міль ярдів до ларів, що
на 20 міль ярдів до ларів біль ше, ніж в
по пе реднь о му році, а та кож пе ре ви -
щує се редній по каз ник за 10 років в
33 міль яр ди до ларів.

Зви чай но, по вені до даюь до цієї
за галь ної су ми в другій по ло вині ро -
ку. Крім то го, се зон ура ганів в Ат -
лан тиці три ває, і очікуєть ся, що ак -
тивність бу де ви ще се редньої, що
підкрес лює мож ливість до дат ко вих
втрат в май бутні тижні і місяці.

Fitch очікує, що поліпшен ня ба -
зо во го комбіно ва но го ко ефіцієнта
збе ре жеть ся в 2022 році у міру за -
ра ху ван ня премій. Для 17 ри зи ко -
вих пе ре ст ра хо виків ре зуль та ти
ан де рай тин гу за 2021 рік бу ло ба -
га то обіця ю чи ми: су куп ний ко -
ефіцієнт пе ре ст ра ху ван ня за ка -
лен дар ний рік склав 94,5%. Цей по -
каз ник зни зив ся більш ніж на 11
п.п. з 105,9% у 2020 році, вклю ча ю -
чи 6,1 млрд до ларів від збитків по
пе ре ст ра ху ван ню, пов'яза них з
пан демією Covid19 (11,3 п.п. від
за роб ле них премій).

Ефек тивність ан де рай тин гу бу де
поліпшу ва ти ся в 2022 році у міру
збіль шен ня стра хо вих та рифів. До -
хо ди бізне су з пе ре ст ра ху ван ня
жит тя і здо ров'я помітно пок ра щи -
ли ся в 1П2021, нез ва жа ю чи на збіль -
шен ня втрат смерт ності від пан демії
до 2,5 млрд до ларів в 1П2021
(1П2020: 1,3 млрд до ларів), у міру
зрос тан ня інвес тиційних ре зуль -
татів. За пов ний рік во ни по ка за ли
та ку ж ди наміку.

Чисті за роб лені премії (NPE)
збіль ши ли ся для пе ре ст ра хо виків
жит тя і здо ров'я в ціло му, при ць о му
шість з вось ми ком паній повідо ми ли
про більш ви со кий NPE. Влас ний

капітал зни зив ся на 0,5%, оскіль ки
при бу ток від ан де рай тин гу був
більш ніж ком пен со ва ний не ре алізо -
ва ни ми інвес тиційни ми збит ка ми від
зрос тан ня про це нт них ста вок і прис -
ко ре но го ви ку пу акцій.

Fitch очікує, що пе ре ст ра хо ви ки
бу дуть ак тив но уп рав ля ти своїм
капіта лом, оскіль ки во ни та кож
праг нуть ско рис та ти ся мож ли вос тя -
ми ор ганічно го зрос тан ня. У той час
як рин кові ціни при різних віднов -
лен ням пе ре ст ра ху ван ня у 2021 році
бу ли ниж че, ніж очіку ва ли пе ре ст -
ра хо ви ки, в зв'яз ку з уповіль нен ням
темпів зрос тан ня та рифів ком панії
про дов жу ва ли за без пе чу ва ти стра -
хові премії.

Спри ят ли вий ціно ут во рен ня для
ко мерційних ліній в поєднанні з
підви щен ням та рифів по пе ре ст ра -
ху ван ню і роздрібно му стра ху ван ню
підтри ма ло зрос тан ня премій для
стра хо виків і пе ре ст ра хо виків,
оскіль ки ре зуль та ти ан де рай тин гу
для де я ких знач но пок ра щи ли ся.

Найбільш знач не зрос тан ня (26%)
бу ло відзна че не у QBE, за яким
сліду ва ли Zurich, AIG, Hannover Re і
Chubb, які повідо ми ли про зрос тан -
ня премій ви ще се реднь о го за євро -
пейсь ки ми пе ре ст ра хо ви кам і се -
реднь о го по США.

Аналіти ки пов'язу ють це зрос -
тан ня з три ва ю чим спри ят ли вим
ціно ут во рен ням для ко мерційних
ліній, підви щен ням та рифів по пе ре -

ст ра ху ван ню, а та кож з роздрібно го
стра ху ван ня.

Ке ру ючі ко ман ди заз ви чай очіку -
ють, що спри ят ливі ціни збе ре жуть -
ся до кінця ро ку і до 2022 ро ку, хо ча
де які по пе ред жа ли, що підви щен ня
та рифів у май бутнь о му, ймовірно,
бу де менш знач ним і дійсно вже по -
ча ло зни жу ва ти ся в де я ких час ти -
нах їх порт фелів.

Зберіга ю чи тен денцію, вста нов -
ле ну в пер шо му квар талі ро ку, ре -
зуль та ти ан де рай тин гу за ли ша ли ся
силь ни ми в чет вер то му квар талі
2021 ро ку, при ць о му гру па пе ре ст -
ра хо виків повідо ми ла про пов ний за -
галь ний се редній комбіно ва ний ко -
ефіцієнт 93,7%, при ць о му кож на
ком панія опубліку ва ла комбіно ва ний
ко ефіцієнт ниж че 100%.

Хо роші ре зуль та ти ан де рай тин -
гу в ць о му році дійсно виг ра ли від
зни жен ня збитків від COVID19, але
все ж відбу ли ся на тлі більш ви со -
ких, ніж в се реднь о му, збитків в на -
ту раль но му ви ра женні.

В ре зуль таті хо ро ших ре зуль -
татів за 2021 рік кон сен суспрог ноз
аналітиків підви щив ся, збіль шив -
шись в се реднь о му на 1,4% для 2022
ро ку, при ць о му аме ри канські ко -
мерційні ком панії ви рос ли в се -
реднь о му на 3,4%.

Ком панії по яс ню ють це в пер шу
чер гу найк ра щим, ніж очіку ва ло ся,
зрос тан ням премій і ба зо ви ми
комбіно ва ни ми ко ефіцієнта ми. 
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Оцінка A.M. Best вра хо вує збіль шен -
ня по тенціалу тра диційно го пе ре ст ра ху -
ван ня на 2 міль яр ди до ларів, яке рей тин -
го ве аген т ство оцінює у 441 міль ярд до -
ларів, і збіль шен ня капіта лу на 3 міль яр -
ди до ларів, що ста но вить по над 91 міль -
ярдів до ларів. По каз ник на кінець 2020
ро ку був на 35 міль ярдів до ларів, або на
7% ви ще по каз ни ка на кінець 2019 ро ку в
482 міль яр ди до ларів.

Рей тин го ве аген т ство повністю по яс -
ни ло збіль шен ня в період з 2019 по 2020
ро ки зрос тан ням тра диційно го пе ре ст ра -
хо во го капіта лу, який зріс з 394 міль ярдів
до ларів на кінець 2019 ро ку до 429 міль -
ярдів до ларів до кінця 2020.

Аналіти ки відзна чи ли, що по ча ток
пан демії COVID19 призвів до знач ної
во ла тиль ності в сег менті пе ре ст ра ху ван -
ня, в ос нов но му че рез ко ли ван ня на фон -
до во му рин ку і кон сер ва тив ну первісну
по не се ну, але не звіль не ну маржі (IBNR)
для збитків від COVID. Од нак у міру про -
су ван ня до 2020 ро ку і ре алізації країна -
ми прог рам сти му лю ван ня і на дан ня до -
по мо ги в еко номічній сфері фон дові рин -
ки відно ви ли ся, а про центні став ки зни -
зи ли ся.

Це бу ло особ ли во помітно для 10
найбіль ших пе ре ст ра хо виків, у яких

рин ко ва вартість цінних па перів з фіксо -
ва ним до хо дом збіль ши ла ся на 19%. Це
збіль шен ня і інші чин ни ки при ве ли до
зрос тан ня дос туп но го капіта лу на 12%
для 10 найбіль ших ком паній. Але хо ча
прип лив но во го капіта лу в сег мент пе ре -
ст ра ху ван ня на був ши ро ко го роз го ло су,
A.M. Best повідом ляє, що за галь ний
вплив но вих гравців бу ло віднос но стри -
ма ним.

За галь не зрос тан ня виділе них пе ре -
ст ра хо вих місткос тей в 2021 році та кож
зас лу го вує на ува гу з ура ху ван ням зни -
жен ня опе раційних ре зуль татів га лузі.

Підви ще ний ри зик і пов'яза ний з ним
не обхідний капітал для тра диційних пе -
ре ст ра хо виків про дов жує підви щу ва ти
рівень ви ко рис тан ня капіта лу. Хо ча
найбільші пе ре ст ра хо ви ки про дов жу ють
зна хо ди ти спо со би збіль шен ня капіта лу
за до по мо гою ди вер сифікації і дос ту пу до
де ше во го бор го во го фінан су ван ня, по си -
лен ня рин ко вих умов як і раніше вик ли -
кає тиск на за гальні рівні капіталізації з
поп рав кою на ри зик.

Це уз год жуєть ся з дум кою аналітиків
про те, що да ний сег мент зна хо дить ся на
ранній стадії жорстко го рин ко во го цик лу.
У міру то го, як умо ви ціно ут во рен ня про -
дов жу ють поліпшу ва ти ся, а ре зуль та ти

ан де рай тин гу ста ють більш спри ят ли ви -
ми, не обхідне на ван та жен ня на капітал
змен шить ся, а рівні ви ко рис тан ня
капіта лу поч нуть па да ти.

Як ре зуль тат, ми ба чи мо по даль ше
підви щен ня та рифів в 2021 році як за
пря мим стра ху ван ням, так і з пе ре ст -
ра ху ван ня з ми ну ло го ро ку. Хо ча та ка
зміна цін є пря мою ре акцією на три ва -
ю чу ак тивність ка та ст роф і стихійних
явищ. 

Аналіти ки виріши ли зміни ти свій
прог ноз для сек то ра пе ре ст ра ху ван ня
з не га тив но го на стабіль ний, оскіль ки
ціни про дов жу ють рос ти на тлі віднов -
лен ня світо вої еко номіки.

Аналіти ки очіку ють, що підви щен -
ня та рифів приз ве де до збіль шен ня
при бут ку пе ре ст ра хо виків до 2022 ро -
ку, і заз на чає, що капіталізація за ли -
шаєть ся стабіль ною, а ко ефіцієнти
пла то сп ро мож ності знач но пе ре ви щу -
ють нор ма тивні по ро ги. Капіталізація
сек то ра за ли шаєть ся стабіль ною, а ко -
ефіцієнти пла то сп ро мож ності стійкі до
ря ду стре со вих сце наріїв.

Ціни на пе ре ст ра ху ван ня май на
про дов жу ють рос ти че рез не давні
збитків від стихійних лих і пе ре оцінки
вто рин них ри зиків, вклю ча ю чи зи мові
штор ми, по вені та лісові по жежі.

У той же час та ри фи за не щас ни ми
ви пад ка ми та кож зрос ли по біль шості
нап рямків че рез більш ви со ко го по пи -
ту, тен денцій втрат і низь кої при бут ко -
вості інвес тицій.

Аналіти ки та кож стве рд жу ва ли,
що не виз на ченість що до зо бов'язань
що до COVID змен ши ла ся про тя гом
2021 ро ку, хо ча пре тензії, пов'язані з
пан демією, про дов жу ють впли ва ти на
при бу ток де я ких ве ли ких пе ре ст ра хо -
виків.

Крім то го, пан демія зму си ла пе ре -
ст ра хо виків зай ня ти більш обе реж ну
по зицію що до уп равління сис тем ни ми
ри зи ка ми, вклю ча ю чи інфекційні зах -
во рю ван ня, кіберподії і зміна кліма ту.

Звер та ю чись до аль тер на тив но го
капіта лу, аген ство виз на ло, що сек тор
по вер нув ся до зрос тан ня в 2021 році, і
прог но зую, що тра диційні пе ре ст ра хо -
ви ки з силь ни ми сто ронніми плат фор -
ма ми уп равління капіта лом ма ти муть
хо роші мож ли вості для ви ко рис тан ня
но вих мож ли вос тей. Для пе ре ст ра хо -
виків такі плат фор ми при но сять
комісійний дохід, доз во ля ю чи їм стра -
ху ва ти ри зи ки і збіль шу ва ти свою
част ку на рин ку з мен ши ми капіталь -
ни ми вит ра та ми.

Ãëîáàëüíà ïåðåñòðàõóâàëüíà ì³ñòê³ñòü â 2021 ðîö³
çðîñëà äî $532 ìëðä

Глобальні перестрахувальні місткості в 2021 році можуть
скласти близько 532 мільярдів доларів, що на 3% більше, ніж 
на кінець 2020 року, коли вони склали 517 мільярдів доларів



Fitch повідом ляє, що на декіль кох
азіатсь ких рин ках бу ли роз роб лені
нор ма тивні ак ти, що відоб ра жа ють

підви ще ну ува гу до кібер стійкості, нап -
рик лад за кон Індії про за хист осо бис -
тих да них. У звіті на го ло шуєть ся, що

Сінга пур та кож зап ро по ну вав за ко ноп -
ро ект про кібер без пе ки. Рег ла мент
спря мо ва ний на ство рен ня керівних
прин ципів що до уп равління осо бис ти -
ми да ни ми, вклю ча ю чи пра ва лю ди ни
на осо бис ту інфор мацію.

Ком панії, мож ли во, до ве деть ся зап -
ла ти ти штраф у розмірі до 2,1 мільйо на
до ларів або 4% від за галь ної ви руч ки,
як що бу де ви яв ле но по ру шен ня норм,
що сто су ють ся об роб ки або пе ре дачі
осо бис тих да них відповідно до За ко ну
про за хист осо бис тих да них.

Вва жаєть ся, що ці нор ма тивні зміни
мо жуть збіль ши ти по пит на кібер пе ре -
ст ра ху ван ня, оскіль ки у ком паній бу де
біль ше по бо ю вань з при во ду зни жен ня
більш ви со ких по тенційних збитків не
тіль ки від збоїв в ро боті, але і за штра -
фи по кіберінціден там з бо ку ре гу лю -
ючо го ор га ну.

Крім то го, де які з нор ма тив них ви -
мог до повідом лен ня про будьякі ата ки
з ви ко рис тан ням прог рамви ма гачів
за без пе чу ва ти муть про зорість да них і
істо ричні за пи си втрат для пе ре ст ра хо -
виків, що доз во лить їм кількісно оціни -
ти це при ціно ут во ренні і пок ритті ри -
зиків.

Fitch Ratings відзначає потенціал кіберперестрахування для
стимулювання зростання в АзіатськоТихоокеанському
регіоні (APAC), на який припадає 7% від загального числа
зареєстрованих інцидентів з програмамивимагачами.
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Çðîñòàííÿ ê³áåðàòàê çá³ëüøèòü ïîïèò íà ïåðåñòðàõóâàííÿ
ê³áåð-ðèçèê³â â Àç³àòñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåã³îí³

Äîñë³äæåííÿ

Та ким чи ном, стра ху ван ня май -
на, за прог но за ми, ста не са мим
швид коз рос та ю чим нап рям ком
бізне су. Ав то ст ра ху ван ня, хо ча йо го
част ка ско ро чуєть ся, за ли шить ся
найбіль шим з усіх нап рямків P&C.

Прог но зуєть ся щорічне зрос тан -
ня зі стра ху ван ня май на на 5,3%, а
нові стра хові премії зрос туть з 450
міль ярдів до ларів у 2020 році до 1,3
трильйо на до ларів в 2040 році.

Очікуєть ся, що ри зи ки, пов'язані з
кліма том, при ве дуть до збіль шен ня
премій на не ру хомість на 22%, або до
183 міль ярдів до ларів, про тя гом нас -
туп них 20 років, оскіль ки пов'язані з
по го дою ка та ст ро фи, ймовірно, ста -
нуть більш інтен сив ни ми і час ти ми.

Оскіль ки очікуєть ся, що соціаль на
інфляція збіль шить час то ту ви не сен -
ня ве ли ких вип лат, особ ли во в США,
стра хові премії ви рос туть на 4,7% в

рік в се реднь о му з 214 до 583 міль -
ярдів до ларів до 2040 ро ку. До дат кові
нап рям ки дов го ст ро ко во го по тенціалу
зрос тан ня відповідаль ності пов'язані
з наслідка ми зміни кліма ту, штуч ним
інте лек том, а та кож соціаль ни ми і
пра во ви ми зміна ми.

Оскіль ки більш мінливі сег мен ти
на би ра ють зна чен ня, част ка ав то ст -
ра ху ван ня, тра диційно низь ко го ри -
зи ку і ви со кої об ся гу го лов ної опо ри
сег мен та P&C, бу де змен шу ва ти ся
че рез підви щен ня рівня без пе ки від
ав то ма ти зації і смарттех но логій і
зни жен ням пов'яза них пре тензій. У
той час як част ка в пулі ри зиків
P&C, як очікуєть ся, ско ро тить ся з
42% в 2020 році до 32% від га лу зе вих
премій до 2040 ро ку, ав топ ро мис -
ловість за ли шить ся найбіль шим
нап ря мом бізне су. 

Ãëîáàëüí³ ñòðàõîâ³ ïðåì³¿ P&C-ñåêòîðó äî 2040 ðîêó
çá³ëüøàòüñÿ âäâ³÷³ äî $4,3 òðëí
Премії P&Cсектору збільшаться більш ніж удвічі з 1,8
трильйона доларів в 2020 році до 4,3 трильйона доларів в
2040 році, оскільки очікується, що структура портфелю P&C
зміститься від автострахування з більш низьким ризиком у
бік майнових і фінансових зобов'язань з більш високим
ризиком, йдеться у звіті Swiss Re Institute
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За да ни ми ком панії Willis Tower
Watson, ціни на ко мерційне стра ху ван ня
зно ву зрос ли у треть о му квар талі 2021
ро ку. У ході досліджен ня порівню ва ли ся
ціни на стра ху ван ня ко мерційних ліній
(CLIPS) у треть о му квар талі 2021 ро ку, з
ціна ми за та ке са ме пок рит тя у то му ж
квар талі 2020 ро ку.

Су куп на зміна ко мерційних цін, про
яку повідо ми ли стра хо ви ки, скла ла тро -
хи біль ше ніж 7% у треть о му квар талі
2021 ро ку після то го, як бу ло тро хи ниж -
че 8% у пер шо му та дру го му квар та лах.

Дані май же по всіх лініях, як і раніше,
вка зу ють на знач не зрос тан ня та рифів.

Про фесійна відповідальність, яка

знач но збіль шу ва ла ся за ос танні 7 квар -
талів, про де мо н стру ва ла найбіль ше
зрос тан ня. Відповідальність ди рек торів
та по са до вих осіб по ка за ла знач не зрос -
тан ня цін, хо ча й мен ше, ніж у дру го му
квар талі 2021 ро ку.

Хо ча зни жен ня тро хи сповіль ни ло ся,
CLIPS, як і раніше, вка зує на не ве ли ке
зни жен ня цін на ком пен сацію робітників,
на відміну від ба гать ох інших нап рямків.

CLIPS є рет рос пек тив ним пог ля дом
на істо ричні зміни цін на ко мерційне май -
но та стра ху ван ня від не щас них ви падків
(P&C), а та кож на зрос тан ня вар тості
стра хо вих відшко ду вань.

Ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ ïðîäîâæóþòü
çðîñòàòè ó òðåòüîìó êâàðòàë³ 2021 ðîêó

Ціни на комерційне
страхування знову зросли у
третьому кварталі 2021 року.
У ході дослідження
порівнювалися ціни на
страхування комерційних
ліній (CLIPS) у третьому
кварталі 2021 року, з цінами
за таке саме покриття у тому
ж кварталі 2020 року.

Учас ни ки фо ру му та кож зап ро по -
ну ва ли уря дам відігра ва ти важ ливішу
роль у сек торі кіберстра ху ван ня,
особ ли во за ра ху нок шир шо го обміну
інфор мацією.

До 2026 ро ку стра хо ви ки от ри му -
ва ти муть $28 млрд у виг ляді підпи са -
них ва ло вих премій кіберстра ху ван ня.
Стра хо ви ки про дов жать про по ну ва ти
кіберстра ху ван ня, то му що це за га лом

бу ло при бут ко вим.
Пе ре ст ра хо ви ки віддані кібер сек -

то ру і розг ля да ють ри зик як стра ху -
ван ня, що підля гає за хис ту. Aon ба -
чить, що кіль ка но вих пе ре ст ра хо -
виків розг ля да ють мож ливість ви хо ду
рин ку на об ме женій ос нові. За сло ва ми
бро ке ра, пе ре ст ра хо ви ки та кож внес -
ли певні ко ри гу ван ня у місткість,
оскіль ки во ни уточ ню ють своє ро -
зуміння сек то ра.

У той час як кіберстра ху ван ня бу -
ло при бут ко вим для стра хо вої га лузі,
прог ра миви ма гачі ду же при бут кові
для злов мис ників. Ми спос терігаємо
знач не зрос тан ня атак з ви ко рис тан -
ням прог рамви ма гачів, то му що во ни
при бут кові  це хо ро ший бізнес для
кіберз ло чинців.

Кіберз ло чинці та кож ви ко рис то ву -
ють більш ав то ма ти зо вані ме то ди, що
збіль шує кількість по тенційних атак і,
як наслідок, збитків.

Уряд має біль ше інфор мації, ніж
будьяка ком панія, і про во дить
розвіду вальні опе рації, які жод на
ком панія не мо же зіста ви ти або
відтво ри ти. Уряд міг би зігра ти роль
цих зу сил лях, до по ма га ю чи ство ри ти
цент раль не дже ре ло аг ре го ва них да -
них. Ак ту аріям потрібна док ладніша
інфор мація, щоб прий ма ти більш
обґрун то вані рішен ня про кібер ри зи -
ки та ан де рай тинг. 

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2026 ðîêó
ïåðåâèùèòü $28 ìëðä

Прогнозується, що кіберстрахування зростатиме, тому що воно
було значною мірою прибутковим для страховиків і
розглядається перестраховиками як перспективний напрямок,
незважаючи на те, що атаки програмвимагачів
прискорюються, заявили учасники дискусії на Об'єднаному
галузевому форумі Інституту страхової інформації 2021 року. 



Gallagher Re кла сифіку ва ла пер -
винні кібер рин ки як "справді складні"
при не що давніх онов лен нях до го ворів та
умов стра ху ван ня, але ска за ла, що ще є
мож ли вості для підви щен ня та рифів на
пе ре ст ра ху ван ня. І це нез ва жа ю чи на
постійну дос тупність і ве ли ку місткість
про порційно го пе ре ст ра ху ван ня, нез ва -
жа ю чи на зрос тан ня тис ку на мож ли -
вості пок рит тя су куп них стоплоссів.

На до да ток до скром но го ско ро чен ня
пе ре ст ра ху валь них комісій бро ке рам,
гра ничні зна чен ня ко ефіцієнта збит ко -
вості в де я ких ви пад ках за ли ши ли ся без
змін або зни жені.

Аналіти ки Gallagher Re ба чать
перші оз на ки то го, що пе ре ст ра хо ви ки
по чи на ють ди фе ренціюва ти ся, пос ту па -
ю чись ком паніям, оскіль ки пер винні
кіберстра хо ви ки все шир ше ви ко рис то -
ву ють більш пе ре дові тех но логії та ме -
то ди ан де рай тин гу, а та кож оп тимізу -
ють порт фель за ра ху нок пок ра ще но го
ви бо ру ри зиків.

Знач не підви щен ня ба зо вої став ки

пе ре ст ра ху ван ня та пок ра щен ня умов,
що спос теріга ють ся нап рикінці 2020 ро ку
та про тя гом 2021 ро ку, ще біль ше по си -
лю ють ся тим, що пе ре ст ра хо ви ки ба чать
ви го ди, які вип ли ва ють із про лон гацій ць -
о го ро ку.

Аналіти ки Howden розг ля да ють по -
си лен ня се ре до ви ща як ко ри гу ю чий
захід у відповідь на сплеск інци дентів з
прог ра ма миви ма га ча ми та заг ро зу аг -
ре го ва них та сис тем них кібе ра так.

У той час, як ком панії вкла да ють
значні кош ти в такі нап рям ки, як без пе -
ка да них та хмар них об чис лень, злов -
мис ни ки про дов жу ють націлю ва ти ся
на слабкі місця, і в ре зуль таті стра хо ви -
ки відда ють пріори тет ком паніям, здат -
ним про де мо н стру ва ти надійні та пе -
ревірені за хо ди без пе ки.

"Прог ра миви ма гачі за пам'ята ють
як циф ро ву пан демію 2021 ро ку",  по -
яс нив бро кер. "Час то та та серйозність
інци дентів знач но зрос ли ос танніми ро -
ка ми, ко ли кіберз ло чинці зас то со ву ють
нові так ти ки та ме то ди, пе ресліду ю чи

од ну прос ту ме ту: за ро би ти гроші".
На апе тит стра хо виків до ри зи ку

та кож впли ває заг ро за, пов'яза на з по -
тенційни ми су куп ни ми або сис тем ни ми
збит ка ми після цілесп ря мо ва них та де -
далі більш час тих кібе ра так на пос та -
чаль ників сис тем та кри тич но важ ливі
інфра ст рук ту ри у 2021 році.

Це спри чи ни ло помітне зру шен ня у
наст рої ан де рай терів, пе рей шов ши до
ро зуміння не ми ну чості втрат. Стра хо -
ви ки те пер вва жа ють, що втра ти біль -
ше не є пи тан ням "як що", а ко ли, як
наслідок, пок ла да ють ве ликі надії на
ви тон ченість кібер без пе ки бізне су, щоб
"кваліфіку ва ти" ри зи ки для кіберстра -
ху ван ня.

Дані Howden по ка зу ють, що
кіберс фе ра та кож відчу ває різке зрос -
тан ня та рифів на всь о му стра хо во му
рин ку, і, вра хо ву ю чи тем пи прис ко -
рен ня в другій по ло вині 2021 ро ку,
аналіти ки вва жа ють, що жорсткість,
схо же, про дов жить ся про тя гом де я ко -
го ча су.

Це, по ряд із пок ра ще ним конт ро лем
ри зиків та віднов лен ням су во рості пра -
во охо рон них ор ганів, ймовірно, підтри -
має ефек тивність ан де рай тин гу та мо -
же сти му лю ва ти вихід но вих місткос -
тей на пе ре ст ра ху валь ний ри нок ць о го
ро ку, оскіль ки рівень підви щен ня та -
рифів нині ви пе ред жає швидкі зміни
тен денцій збитків. 

Íà ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïîñèëåííÿ òàðèô³â ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ñêëàäíîãî ðîêó
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Аналітики провідних перестрахових брокерів відзначають, що
на ринку кіберстрахування та перестрахування, як і раніше,
спостерігається посилення тарифів після чергового складного
року для втрат у цьому секторі.
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Вра хо ву ю чи те, що ба зою Мо тор -
но го бю ро че рез API ко рис ту ва ли ся
стра хо ви ки, стра хові по се ред ни ки,
SaaSплат фор ми та аг ре га то ри, то
після кібе ра та ки тим ча со во зу пи -
нив ся про даж елект рон них полісів
ОСАЦВ в Ук раїні. Пра цез датність
ба зи відно ви лась про тя гом п'яти
днів.

За інфор мацією Бю ро, ата ка ха -
керів тим ча со во "за мо ро зи ла" цент -
раль ну ба зу МТСБУ, але ре зе рв на
копія не пост раж да ла, діючі до го во -

ри ав то цивілки у де ко го не відоб ра -
жа лись у до дат ку "ДІЯ", але про тя -
гом двох діб проб ле му бу ло виріше -
но. До ць о го повідом ля ли, що віднов -
лен ня оформ лен ня елект рон них
полісів ОСАЦВ мо же зай ня ти від
кіль кох днів до півто ра тиж ня. Так і
відбу лось.Та кож проб ле ма торк ну -
ла ся вне сен ня до ба зи да них та про -
да жу полісів Зе ле на кар та на кор -
доні у зв'яз ку з оф лай ном ЦБД Бю ро.

Мож ли во цей інци дент підшто вх -
не держ струк ту ри, стра хо виків та

МТСБУ бу ду ва ти свої про це си та
зберіга ти ба зи за до по мо гою блок -
чей ну та роз поділе но го реєстру. Дав -
но вже йдеть ся про впро вад жен ня
блок чейнтех но логій і смартконт -
рактів у стра ху ванні, які не схильні
до ха керсь ких атак і фізич них пе ре -
боїв сис те ми та ба зи да них.

Біль ше по ло ви ни від за галь ної
кіль кості до го ворів ав то цивілки ук -
ла даєть ся за раз в елект ронній
формі, част ка елект ро полісів у 2021
році пе ре ви щу ва ла 52%, 2020го 
37%, 2019го  15%, а 2018го  близь -
ко 2%. У се реднь о му на місяць ук ла -
даєть ся близь ко 300320 тис. до го -
ворів ОСАЦВ в елект рон но му виг -
ляді на 230250 млн. грн.

Що відбу лось?

Бу ло ата ко ва но сай ти Дер жав ної
служ би надз ви чай них си ту ацій,
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сервісу держ пос луг ДІЯ, Міністер -
ства за кор дон них справ, Міністер -
ства охо ро ни здо ров'я, Міносвіти,
Міністер ства мо лоді та спор ту, Міне -
нер го, Мінаг ро політи ки, Кабіне ту
Міністрів, Дер жав ної каз на чейсь кої
служ би та інших ор ганів. Ата ку ва ли і
сайт Нац бан ку, про те, як стве рд жу -
ють у ре гу ля торі, всі спро би вда ло ся
нейт ралізу ва ти.

Де які ус та но ви повідо ми ли, що
ак ту аль ну інфор мацію на мо мент
віднов лен ня ITсис тем мож на бу ло
от ри ма ти на сторінках відомств у соц -
ме ре жах.

Відповідну за я ву пе ре да но
МТСБУ спеціаль ним дер жав ним
служ бам бо роть би з кіберз ло -
чинністю для про ве ден ня розсліду -
ван ня. 

"Ми знаємо, що інфор маційні ре -
сур си МТСБУ про тя гом ба гать ох
років є невід'ємною скла до вою в ро -
боті ба гать ох дер жав них ус та нов, ак -
тив но ви ко рис то ву ють ся у про це сах
що до ук ла дан ня до го ворів ОСАЦВ та
що до вре гу лю ван ня збитків при ДТП
у рам ках обов'яз ко во го стра ху ван ня
цивіль нопра во вої відповідаль ності
влас ників на зем них транс по рт них за -
собів, які по пу лярні се ред водіїв та
влас ників транс по рт них за собів. Про -
си мо ви ба чен ня за за подіяні тим ча -
сові нез руч ності. Дя куємо всім за ро -
зуміння та про по зиції до по мог ти", 
йшло ся у повідом ленні МТСБУ.

Ха керсь ка ата ка ста ла ся че рез
враз ливість сис те ми уп равління
вмістом сай ту CMS October від ком -
паніїроз роб ни ка KitSoft, яка на за -
мов лен ня МТСБУ зай ма ла ся роз роб -
кою сис те ми "Елект рон ний поліс" в
Ук раїні. ТОВ "Комп'ютерні інфор -
маційні тех но логії" (KitSoft) ство рю -
ва ло інтер нетре сур си для май же 40
дер жав них ор ганів, ус та нов та ор -
ганізацій.

October  це сис те ма ке ру ван ня
вмістом сай ту з відкри тим вихідним
ко дом. October особ ли во по пу ляр на
се ред ко рис ту вачів у США, Росії,
Швей царії, Польщі, Нідер лан дах та
Ве ликій Бри танії.

У KitSoft повідо ми ли, що на ба га -
то век тор на ата ка про во ди лась на ре -
сур си держ струк тур, до якої сто ро на,
що ата кує, дов го го ту ва ла ся, так як
кібе ра та ка здійсню ва ла ся за декіль -
ко ма нап рям ка ми.

У СБУ та Міністерстві циф ро вої
транс фор мації од ра зу ска за ли, що
витік да них не став ся. Ук раїнські
кібер фахівці за раз досліджу ють
технічну сто ро ну кібе ра та ки та
віднов лю ють стан сай ту. У

Міністерстві циф ро вої транс фор мації
зас по коїли, що ро бо ту здебіль шо го
ата ко ва них дер жав них ре сурсів бу ло
опе ра тив но віднов ле но. Кон тент
сайтів за ли шив ся без змін, ви то ку
пер со наль них да них не відбу ло ся.
Інші сай ти віднов лять ро бо ту найб -
лиж чим ча сом.

В МТСБУ та кож за пев ни ли, що
реєстр, який містить осо бисті дані та
інфор мацію про до го во ри обов'яз ко -
во го стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності мільйонів ук раїнсь -
ких влас ників ав то мобілів, не бу ло
пош код же но.

Крім то го, у Бю ро заз на чи ли, що
під час неп ра цес дат ності де я ких
сервісів МТСБУ, як і завж ди, ав тов -
лас ни ки ма ли мож ливість ук ла да ти
до го во ри внутрішнь о го стра ху ван ня у
па пе ро во му виг ляді з будьякою
стра хо вою ком панією, яка є чле ном
МТСБУ. До го во ри міжна род но го
стра ху ван ня "Зе ле на кар та" тра -
диційно ук ла да ють ся на па пе ро вих
блан ках із ком паніями, які є пов ни ми
чле на ми МТСБУ.

Усі до го во ри ОСАЦВ, ук ла дені на
блан ках стра хо вих полісів у період
тим ча со вої відсут ності дос ту пу до
ЦБД МТСБУ, є дійсни ми, за пев ня ли
у Бю ро. Після за вер шен ня віднов лен -
ня інфор маційних ре сурсів МТСБУ
ук ла дан ня елект рон них до го ворів
стра ху ван ня бу ло віднов ле но.

Стра хо ви ки вра ху ва ли у своїх
інфор маційних сис те мах всі опе рації,
пов'язані із ук ла дан ням до го ворів
стра ху ван ня. Після то го, як елект -
ронні сервіси МТСБУ відно ви ли ро бо -
ту, інфор мацію про ук ла дені за цей
час до го во ри ОСАЦВ бу ло вне се но до
ба зи да них МТСБУ.

Ав тов лас ни кам, які ма ють елект -
ронні поліси, Бю ро на га да ло, що візу -
аль на фор ма полісу відправ ляєть ся
на елект рон ну пош ту стра ху валь ни -
ку од ра зу після ук ла ден ня до го во ру.
Він мо же за ван та жи ти її на свій гад -
жет або розд ру ку ва ти. У разі, як що
візу аль на фор ма елект рон но го полісу
втра че на, ав тов лас ник мо же звер ну -
ти ся до стра хо ви ка, з яким ук ла де но
до говір, з про хан ням пов тор но
надісла ти йо му заз на че ний до ку мент.

МТСБУ та кож по го ди ло з
Національ ною поліцією та Дер жав -
ною при кор дон ною служ бою Ук раїни,
що на мо мент по до лан ня наслідків ха -
керсь кої ата ки їхні співробітни ки пе -
ревіря ти муть па пе рові до ку мен ти,
що підтве рд жу ють ук ла дан ня до го -
ворів стра ху ван ня.

Влас ни ки до го ворів стра ху ван ня,

ук ла де них на па пе ро вих блан ках,
пред'яв ля ють свій поліс, а влас ни ки
елект рон них полісів внутрішнь о го
стра ху ван ня мо жуть на да ти під час
пе ревірки розд ру ко ва ну візу аль ну
фор му поліса без не обхідності
засвідчу ва ти її пе чат кою стра хо ви ка.

На кор доні пе ревірка на разі про -
во дить ся шля хом пред'яв лен ня па пе -
ро вих бланків полісів "Зе ле на кар та".

Повідом лен ня про ДТП із нез нач -
ною шко дою, без вик ли ку працівників
Національ ної поліції (у формі європ -
ро то колів) не обхідно оформ ля ти у па -
пе ровій формі. Бланк європ ро то ко лу
ви даєть ся стра хо ви ком, з яким ук ла -
даєть ся до говір обов'яз ко во го стра ху -
ван ня. Як що з якоїсь при чи ни ав тов -
лас ник не має блан ку європ ро то ко лу,
він мо же звер ну ти ся до сво го стра хо -
ви ка. Зра зок блан ка європ ро то ко лу
та інструкція що до йо го за пов нен ня
розміщені та дос тупні усім.

МТСБУ та кож по пе ре ди ло про
мож ли ву ак тивізацію стра хо вих шах -
раїв, які зай ма ють ся фаль сифікацією
полісів ОСАЦВ, і на по лег ли во ра дить:

 не ук ла да ти до го во ри із
сумнівни ми осо ба ми або у неп рис то -
со ва них для ць о го місцях

 пе ревіря ти пов но ва жен ня стра -
хо вих по се ред ників з при во ду пра ва
на ук ла ден ня до го ворів стра ху ван ня
са ме від імені та за до ру чен ням конк -
рет но го стра хо ви ка (агентсь ка уго да,
до ру чен ня).

Розсліду ван ням інци ден ту зай ня -
ли ся Служ ба без пе ки Ук раїни,
Держспецзв'яз ку та де пар та мент
кібер поліції Нац поліції. На разі во ни
зби ра ють циф рові підтве рд жен ня.
Вирішуєть ся пи тан ня про відкрит тя
криміналь но го про вад жен ня за стат -
тею 361 ("Не санкціоно ва не втру чан ня
у ро бо ту комп'ютерів, ав то ма ти зо ва -
них сис тем, комп'ютер них ме реж або
ме реж елект розв'яз ку") Криміналь -
но го ко дек су,  повідо ми ли у де пар та -
менті кібер поліції.

В да ний час Держспецзв'язок зби -
рає циф рові до ка зи та аналізує
logфай ли. Внаслідок ата ки на сай ти
пер со нальні дані ук раїнців жод ним
чи ном не спот во рені, ви то ку важ ли -
вих да них не ста ло ся, кон тент сай ту
не пош код же но, час ти на сайтів за раз
при му со во відклю че на. Про дов -
жуєть ся розсліду ван ня,  заз на чи ли
у Держспецзв'яз ку.

Пер ше інфор маційне повідом лен -
ня про ха керсь ку ата ку на сай ти ор -
ганів дер жав ної вла ди Ук раїни бу ло
розміще но на російсь ко му інфор -
маційно му ре сурсі.
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Найбіль ша кількість вип лат бу ла
зроб ле на за шко ду, за подіяну влас ни ка ми
не за без пе че них транс по рт них за собів (які
ста ли ви ну ват ця ми ДТП, не ма ю чи чин -
но го полісу ОСЦПВ),  4,3 тис. вип лат на
су му 183,2 млн. грн. Кількість вип лат за
цією стат тею у порівнянні з 2020 р. збіль -
ши лась на 6%, а су ма вип лат  на 23%. 

Пи то ма ва га вип лат за не за без пе чені
транс портні за со би у за гальній кіль кості
вип лат скла ла май же 60,9%, у за гальній

сумі вип лат  65,8%. У порівнянні з по пе -
реднім ро ком по каз ни ки змен ши лись на
2,5 та 4,8 в.п. відповідно. 

Знач но зрос ла кількість вип лат,
зроб ле них за водіїв піль го вих ка те -
горій  на 19,2%, до сяг ши по каз ни ка 1,4
тис. шт. Су ма вип лат по цій ка те горії
збіль ши лась ще суттєвіше  на 34,4%
та скла ла 50,2 млн. грн. 

Пи то ма ва га вип лат за піль го виків
ста но вить 19,6% за кількістю та 18% за су -

мою вип лат (+1,5 та +0,7% в.п. до по каз -
ників 2020 р. відповідно).

Ге не раль ний ди рек тор МТСБУ Во ло -
ди мир Шев чен ко за яв ляє, що но вий за кон
"Про ОСЦПВ", над текс том яко го за раз
три ває ро бо та, має кар ди наль но зміни ти
підхід до на дан ня пільг у сфері стра ху -
ван ня цивіль ної відповідаль ності влас -
ників ав то мобілів: "Чинні нор ми що до
піль го виків не відповіда ють ре аліям жит -
тя, і фак тич но є еле мен том еко номічної
диск римінації однієї час ти ни водіїв на ко -
ристь іншої. Го лов не, во ни став лять са мих
гро ма дян піль го вих ка те горій у вкрай не -
вигідне ста но ви ще у разі нас тан ня ДТП.
Піль го ви ки не мо жуть ско рис та тись
європ ро то ко лом, не от ри ма ють відшко ду -
ван ня, як що ДТП ста неть ся з ви ни не за -
ст ра хо ва но го водія".

За підсумками 2021 року МТСБУ здійснило 7,1 тис. шт. виплат
з Фонду захисту потерпілих Бюро на загальну суму 278,5 млн.
грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року
кількість виплат зросла на 10,3%, сума виплат  на 29%.

ÌÒÑÁÓ â³äçâ³òóâàëîñü ùîäî âèïëàò ç ôîíä³â
Áþðî ïðîòÿãîì 2021 ðîêó

Âèïëàòè ç ôîíäó çàõèñòó ïîòåðï³ëèõ ÌÒÑÁÓ, 2020-2021



Він до дає, що на явність пільг у тій формі, як
во ни пе ред ба чені чин ним за ко но да в ством (як пра -
во вза галі не ук ла да ти до говір ОСЦПВ) руй нує
кон цепцію ав то ма тич ної пе ревірки на яв ності та
чин ності полісів ОСЦПВ за до по мо гою віде о ка -
мер, ре алізу ва ти яку Бю ро пла нує у співпраці з
МВС.

"Но вий за кон має за по чат ку ва ти пе рехід на
віль не ціно ут во рен ня. Ком панії самі вста нов лю ва -
ти муть ціни, зас то со ву ва ти муть зниж ки та над -
бав ки (бо нусма лус) то що, це теж відповідає ре ко -
мен даціям Євро ди рек тив. За умо ви віль но го ціно -
ут во рен ня піль ги в та ко му виг ляді, як це є за раз,
не обхідно відміня ти. Дер жа ва мо же на да ва ти
піль ги з ОСЦПВ пев ним ка те горіям гро ма дян в
інший, мо не ти зо ваній формі".

В 2021 р. МТСБУ вип ла ти ло май же 15 млн.
грн. за зо бов'язан ня ми з ОСЦПВ 10 стра хо вих
ком паній, що пішли з рин ку та бу ли виз нані банк -
ру та ми. Ця су ма на 15,2% біль ше, ніж ми ну ло го
ро ку за ра ху нок по чат ку вип лат у дру го му
півріччі по зо бов'язан нях СК "Га рантАв то" та
СТзДВ "Га рантія". 

За зо бов'язан ня ми ком паній, які при пи ни ли
діяльність на рин ку ОСЦПВ, але ще не виз нані
банк ру та ми у вста нов ле но му за ко но да в ством по -
ряд ку, здійсне но вип лат шля хом по вер нен ня ба -
зо во го га рантійно го внес ку та ких стра хо виків до
фон ду МТСБУ на су му 25,2 млн. грн. Це на 134%
біль ше, ніж у по пе реднь о му році. 

Мінімаль ни ми за ли ша ють ся вип ла ти по ДТП,
що спри чи нив невс та нов ле ний транс по рт ний
засіб (за та ки ми ви пад ка ми спла чу ють тіль ки за
шко ду жит тю та здо ров'ю) 5,7 млн. грн.; та по
ДТП, спри чи не них автівка ми, яки ми за во лоділи
внаслідок про тип рав них дій   0,7 млн. грн.
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Ак тивність ви ко рис тан ня європ ро -
то ко лу ук раїнсь ки ми водіями у 2021
році зрос ла і за раз 36% ДТП вре гу -
люєть ся за спро ще ною про це ду рою
оформ лен ня: без вик ли ку поліції, три -
ва ло го очіку ван ня, су до во го засідан ня
та спла ти штра фу ви ну ват цем.

Кількість ви мог, вре гуль о ва них по
європ ро то ко лу, за 2021 рік збіль ши лась
на 28,7% до по каз ни ка 45,4 тис. шт. Це
свідчить як про довіру ав тов лас ників до
ць о го ме ханізму вре гу лю ван ня відно -
син між по терпілим та ви ну ват цем
ДТП, так і до ро бо ти стра хо вих ком -
паній та МТСБУ, які вип ла ти ли по -
терпілим по над 2.8 млрд грн. по 131 тис.
стра хо вих ви падків.

Су ма стра хо вих вип лат за європ ро -
то ко ла ми збіль ши ла ся на 38,2% і ста но -
вить 485 млн. грн. У 2021 році ук раїнські
ав тов лас ни ки офор ми ли 4,6 ти сячі

елект рон них європ ро то колів.
Європ ро то кол  це єди на фор ма, яку

за пов ню ють учас ни ки ДТП на місці
аварії, на підставі якої стра хо ва ком -
панія вип ла чує відшко ду ван ня по -
терпілим. Струк ту ра блан ка іден тич на
біль шості країн ЄС і діє в Ук раїні.
Раніше бланк Європ ро то ко лу мож на
бу ло от ри ма ти у стра ховій ком панії під
час оформ лен ня поліса ОСАЦВ, але за -
раз учас ни ки ДТП мо жуть за пов ни ти
європ ро то кол он лайн на сайті МТСБУ.

Умо ви, за яких учас ни ки ДТП мо -
жуть зас то со ву ва ти європ ро то кол:

В ДТП бе ре участь не біль ше двох
транс по рт них за собів. Обид ва водії ма -
ють діючі поліси ОСАЦВ, тоб то офор -
ми ти європ ро то кол не мож на ли ше у
ви пад ку, як що один із водіїв знех ту вав
ви мо гою за ко ну про не обхідність стра -
ху ван ня своєї відповідаль ності, або є

піль го ви ком, за за ко ном, звіль не ним
від обов'яз ку ук ла да ти до говір
ОСАЦВ.

В обох водіїв відсутні оз на ки ал ко -
голь но го чи нар ко тич но го сп'яніння.
Учас ни ки ДТП по год жу ють ся з виз на -
чен ням обс та вин аварії (не має
розбіжнос тей що до то го, хто став ви -
ну ват цем). У ДТП не має лю дей, які за -
ги ну ли або от ри ма ли трав ми.

Як що хоч од на з цих умов бу де
відсут ня або бу дуть підоз ри, що один
із учас ників ДТП пе ре бу ває під впли -
вом ал ко голь них, нар ко тич них чи
лікарсь ких пре па ратів; або водії прос -
то не змог ли до мо ви тись про обс та ви -
ни аварії; а та кож не мо жуть пра виль -
но виз на чи ти ма теріальні збит ки, во ни
зо бов'язані вик ли ка ти предс тав ників
Національ ної Поліції та оформ ля ти
ДТП за звич ною про це ду рою.

Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³
ºâðîïðîòîêîëó: 36% ÄÒÏ âðåãóëþºòüñÿ áåç âèêëèêó ïîë³ö³¿
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Один із ос нов них та ких мо ментів 
саме вип ла ти з ура ху ван ням зно су на за -
пасні час ти ни, які підля га ють заміні під
час ре мон ту. То му в но во му за ко ноп ро -
екті пла нуєть ся відійти вза галі від кон -
цепції зно су та пе рей ти до кон цепції
"при ве ден ня пош код же но го ав то мобіля у
стан, у яко му він був до ДТП".

Екс пер ти рин ку заз на ча ють, що в
євро пейсь ких країнах 9396% вип лат
здійсню ють ся без по се редньо на СТО для
ком пен сації вит рат на віднов лю валь ний
ре монт, а не як кош ти, що спла чу ють ся
по терпіло му. Гро шові вип ла ти про ва -
дять ся ли ше в ок ре мих ви пад ках. Нап -
рик лад, ко ли віднов лен ня ав то мобіля
після ДТП є еко номічно не доціль ним.

Та ка кон цепція здійснен ня ком пен -
сації збитків, зав да них ав то мобілем
внаслідок ДТП, має значні пе ре ва ги, зок -
ре ма:

1. Відхід вза галі від не обхідності роз -
ра хун ку зно су, так як для ре мон ту ав то -

мобіля мож на ви ко рис то ву ва ти не о -
ригінальні (ліцензійні) зап час ти ни або
вжи вані зап час ти ни у тих ви пад ках, ко ли
са ме ці де талі не впли ва ють на без пе ку
по даль шої експлу а тації ав то.

Ук раїна зо бов'яза ла ся імпле мен ту ва -
ти Ди рек ти ву ЄС що до те хог ля ду.
Відповідно до про ек ту ба зи на Ди рек тиві
за ко ну "Про вне сен ня змін до де я ких за -
ко но дав чих актів Ук раїни у сфері без пе -
ки експлу а тації колісних транс по рт них
за собів відповідно до ви мог Уго ди про
асоціацію між Ук раїною" пе ред ба чаєть ся
обов'яз ковість не ли ше за галь но го те хог -
ля ду, а й те хог ля ду для ав то мобіля,
відре мон то ва но го після ДТП. Відповідно,
вуз ли та аг ре га ти відре мон то ва но го після
аварії ав то мобіля пе ревіря ти муть ся з
без пе ки експлу а тації та відповідно го
технічно го ста ну.

2. Вип ла та відшко ду ван ня на СТО та
по даль ший віднов лю валь ний ре монт ав -
то мобіля є кро ком для за побіган ня мож -

ли во му нев до во лен ню та конфліктам з
роз ра хун ку розміру ма теріаль них
збитків. По терпіло му не потрібно бу де
зай ма ти ся пи тан ням, чи вис та чить гро -
шей на ре монт, як що він от ри мує з СТО
вже відре мон то ва ний ав то мобіль.

У пев них ви пад ках за уго дою між
стра хо ви ком та пост раж да лим мо же бу -
ти вип ла че но ком пен сацію у гро шовій
формі. Нап рик лад, ко ли по терпілий вза -
галі не хо че ре мон ту ва ти пош код же ний
ав то мобіль, а пла нує про да ти йо го з дис -
кон том, який вра хо вує пош код жен ня
внаслідок ДТП.

На га даємо, за раз вип ла та стра хо -
во го відшко ду ван ня за ав то мобілі іно -
зем но го ви роб ни цт ва, стар ше 7 років,
та вітчиз ня но го стар ше 5 років, про ва -
дить ся з ура ху ван ням так зва но го
"зно су зап час тин". Розмір зно су роз -
ра хо вуєть ся відповідно до Ме то ди ки
то ва роз нав чої екс пер ти зи та оцінки
колісних транс по рт них за собів.

В Ук раїні се редній вік ав то пар ку, за
різни ми оцінка ми, ста но вить від 19 до 24
років. За раз згідно з чин ним за ко но да в -
ством, знач на час ти на пост раж да лих у
ДТП от ри мує вип ла ти з ОСАЦВ з ви ра -
ху ван ням зно шу ван ня на зап час ти ни в
5070%, це несп ра вед ли во і не відповідає
євро пейсь ким прак ти кам, вва жа ють в
МТСБУ. Вирішен ня та кої проб ле ми на
за ко но дав чо му рівні знач но підви щить
рівень за хис ту інте ресів пост раж да лих у
ДТП та довіру до стра ху ван ня. 

Âèïëàòè ç ÎÑÀÖÂ áåç óðàõóâàííÿ çíîñó.
Íîâèé çàêîí çì³íèòü ïðèíöèïè â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â âëàñíèêàì ñòàðèõ àâòîìîá³ë³â

Діючий Закон "Про обов'язкове страхування 
цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів", ухвалений у 2004 році, базується
на європейських практиках, однак у ньому є норми, 
що викликають обґрунтовані нарікання людей, 
які постраждали в ДТП.



Най по ши реніши ми спо со ба ми шах -
рай ства є прис воєння стра хо вих премій,
вик ра ден ня вип лат, інсце ну ван ня
крадіжки або вик ра ден ня ав то мобіля,
нав мис ний підпал заст ра хо ва но го ав то.
Дер жа ва та стра хові ком панії рік у рік
роз роб ля ють ефек тивні за хо ди, спря мо -
вані на про тидію не сумлінним діям у
сфері стра ху ван ня. Од нак і шах раї не си -
дять склав ши ру ки, ви на хо дя чи нові схе -
ми об ма ну.

За да ни ми Асоціації стра хо вої без пе -
ки: "На сь о годнішній мо мент існу ють два
ос новні нап рям ки, в рам ках яких ве -
деть ся ро бо та що до розк рит тя схем
стра хо во го шах рай ства. На сам пе -
ред це де тек тивні ме то ди: аналіз
ма теріалів спра ви  за я ви про
стра хо ву подію, обс та вин її нас -
ту пу, про яс нен ня осо би стра ху -
валь ни ка то що. 

Фахівці про во дять ре тель ний
аналіз си ту ації, щоб ви я ви ти на -
явність або відсутність оз нак стра -
хо во го шах рай ства. Та кож во ни зас -
то со ву ють спеціальні інди ка то ри
інсце ну ван ня, щоб виз на чи ти, чи в да но -
му ви пад ку ма ла місце ре аль на подія або
ж бу ло інсце ну ван ня". Один із
найцікавіших ви падків у прак тиці екс пер -

та пов'яза ний із за го рян ням ав то мобіля,
яке ста ло ся да ле ко від цивілізації  у глу -
хо му сте пу. Співробітни кам служ би без -
пе ки стра хо вої ком панії, що при бу ли на
місце події для про ве ден ня розсліду ван ня,
по щас ти ло ви я ви ти пас ту ха. Він роз повів,
як три невідомі осо би по ли ва ли ав то мобіль
з каністр, після чо го спа лах ну ло по лум'я, і
ма ши на згоріла.

Дру гий нап ря мок з ви яв лен ня стра хо -
во го шах рай ства пов'яза ний із про ве ден -
ням різних екс пер тиз. Вис но вок екс пер ти -
зи є ос но вою для су до во го рішен ня. "За 13
років ро бо ти у цій сфері ми вже ро зуміємо,
що судді біль ше прис лу ха ють ся до екс пе -
рт них оцінок, ніж до по зицій стра хо вих
ком паній чи стра ху валь ників у суді. Особ -
ли во у пи тан нях, які пот ре бу ють
спеціаль них знань, завж ди до по ма гає
стра хо ва екс пер ти за, щоб виз на чи ти
стра хо вий ви па док. Є кіль ка варіантів екс -
пер ти зи для різних сфер стра ху ван ня, які
до по ма га ють вста но ви ти при чин -
нонаслідко вий зв'язок між подіями та
діями заст ра хо ва ної осо би", ка жуть екс -
пер ти. У разі псу ван ня май на шля хом
підпа лу зас то со ву ють по жеж нотехнічну
екс пер ти зу. Один із яск ра вих прик ладів
ос тан нь о го ча су пов'яза ний із розсліду -
ван ням спра ви про спа лах ав то мобіля
Porsche Cayenne. За за я вою стра ху валь -

ни ка спа лах ав то мобіля став ся в про цесі
ру ху до ро гою (дим і по лум'я зпід ка -

по та), а після ць о го ма ши на
повністю згоріла і, бе зу мов но,

влас ник роз ра хо ву вав на пов -
ну су му стра хо вої вип ла ти.
Про те за вис нов ком по жеж -
нотехнічної екс пер ти зи бу -
ло ви яв ле но підпал ав то -
мобіля за до по мо гою лег ко -
зай мис тих за собів у трь ох

осе ред ках спа ла ху: з бо ку
пе редніх коліс, з бо ку задніх

коліс та з бо ку мо тор но го відсіку.
Ти по ва кар ти на підпа лу ав то -

мобіля для от ри ман ня стра хо вої вип -
ла ти, ко ли замість гро шей злов мис ни ки

діста ли криміналь не по ка ран ня. 

90% âèÿâëåíèõ âèïàäê³â ñòðàõîâîãî øàõðàéñòâà
ïðèïàäàº íà ñåãìåíò àâòîñòðàõóâàííÿ

За даними статистики, сьогодні близько 90% виявлених випадків
страхового шахрайства припадає на сегмент автострахування.
Тільки за 9 місяців 2021 року страхові компанії направили до
правоохоронних органів майже 5 тис. заяв за підозрою у скоєнні
шахрайських дій зі страховкою до ОСАЦВ та каско. Загальні
збитки за цими зверненнями становлять понад $27 млн.
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Àâòîñòðàõóâàííÿ

Європ ро то кол  спро ще ний спосіб
оформ лен ня ДТП та спеціаль ний бланк
повідом лен ня про йо го нас тан ня, який
за пов нюєть ся водіямиучас ни ка ми без -
по се редньо на місці аварії, потім на -
даєть ся стра хо ви ку та є підста вою для
вип ла ти стра хо во го відшко ду ван ня по -

терпіло му. В Ук раїні європ ро то кол мо -
же бу ти оформ ле ний як у па пе ро во му
виг ляді, так і в елект ронній формі.

На разі ліміт вип лат за ним ста но -
вить 50 тис. грн. Найб лиж чим ча сом за
по дан ням МТСБУ гра нич ний розмір
вип ла ти за європ ро то ко лом пла нуєть -

ся збіль ши ти роз по ряд жен ням ре гу ля -
то ра стра хо во го рин ку (НБУ) до 80 тис.
грн.

"З прий нят тям но вої ре дакції за ко ну
будьяке ДТП, яке підпа дає під умо ви
вре гу лю ван ня за до по мо гою європ ро то -
ко лу, мож на бу де офор ми ти, не хви лю -
ючись, чи не пе ре ви щить ре монт ав то -
мобіля ліміту вип лат",  ка жуть в
МТСБУ. За раз три ває ак тив на ро бо та
над но вою ре дакцією за ко ну "Про
ОСАЦВ". Нор ми но во го за ко ну ма ють
знач но підви щи ти рівень за хис ту лю -
дей, які пост раж да ли в ДТП.

Íîâèé çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî ÎÑÀÖÂ" ñêàñóº
ë³ì³ò ñòðàõîâèõ âèïëàò ùîäî ºâðîïðîòîêîëó
У новій редакції закону "Про обов'язкове страхування
цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" планується скасувати ліміт виплат
щодо європротоколу
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Çàêîíîäàâñòâî

НБУ як ре гу ля тор не банківсь ко го
фінан со во го рин ку повідом ляв ос новні но -
вації прий ня то го За ко ну.

Попер ше, стра хо ви ки по винні ма ти
про зорі струк ту ри влас ності, розк ри ва ти
інфор мацію про усіх влас ників суттєвої
участі та клю чо вих учас ників ком панії.

Подру ге, при реєстрації стра хові ком -
панії ма ють на да ва ти пла ни діяль ності на
три ро ки.

Потретє, зап ро вад же но ви мо ги
до сис те ми кор по ра тив но го уп -
равління ком панією (зок ре ма, ро бо ти
наг ля до вої ра ди та правління).

Керівни ки стра хо виків та осо би,
відповідальні за клю чові функції, ма -
ють відповіда ти кваліфікаційним ви -
мо гам до про фесійної при дат ності та
діло вої ре пу тації. НБУ уз год жу ва ти ме їх
приз на чен ня на по са ди. Та кож НБУ про -
во ди ти ме оцінку ко лек тив ної при дат ності
членів наг ля до вої ра ди чи ви ко нав чо го ор -
га ну стра хо ви ка.

Почет вер те, за кон вста нов лює ди фе -
ренційо ва ний підхід до мінімаль но го
розміру ста тут но го капіта лу стра хо виків:
32 млн грн для стра хо виків nonlife та 48

млн грн  для ком паній зі стра ху ван ня
жит тя, стра хо виків з ліцензією на кла си
стра ху ван ня відповідаль ності, кре дитів,
по ру ки та здійснен ня діяль ності пе ре ст ра -
ху ван ня.

Та кож стра хові ком панії змо жуть от -
ри му ва ти ли ше од ну ліцензію замість
ціло го ря ду на ок ре мий вид пос луг. Так, за
міжна род ною прак ти кою НБУ пе рей де від
ліцен зу ван ня ок ре мих видів стра ху ван ня

до ліцен зу ван ня за кла са ми. Стра хо ва
ком панія змо же зміню ва ти об сяг ліцензії
 до да ва ти нові кла си або нав па ки зву жу -
ва ти об сяг ліцензії. За кон виділяє 5 класів
у рам ках стра ху ван ня жит тя та 18 класів
з nonlifeстра ху ван ня.

Впер ше в ук раїнсь ко му за ко но -
давстві з'явить ся дійо вий та чіткий ме -
ханізм при пи нен ня діяль ності стра хо -
виків. Вихід з рин ку мо же бу ти як доб -
ровіль ним (че рез ре ор ганізацію, пе ре да -
чу стра хо во го порт фе ля, ліквідацію то -
що), так і при му со вим. Влас не за кон чітко

вста но вив підста ви для відне сен ня стра -
хо вої ком панії до ка те горії неп ла то сп ро -
мож них та при му со во го відкли кан ня
ліцензії. Та кож пе ред ба че но мож ливість
вве ден ня до стра хо вої ком панії тим ча со -
вої адміністрації із за хис ту інте ресів
клієнтів. Но ва ре дакція За ко ну Ук раїни
"Про стра ху ван ня" на би рає чин ності нас -
туп но го дня після опубліку ван ня та

повністю вво дить ся в дію че рез два ро ки.
Стра хо ви ки дот ри му ва ти муть ся

но вих ви мог до капіта лу пла то сп ро -
мож ності та мінімаль но го капіта лу. За -
кон вста нов лює два різних підхо ди до
ви мог пла то сп ро мож ності  спро ще ний

(Solvency I) і ба зо вий (Solvency II). Зок -
ре ма, ба зо вий підхід зас то со ву ва ти меть ся
до стра хо виків жит тя, ком паній з
ліцензіями на кла си стра ху ван ня
відповідаль ності, кре дитів, по ру ки та ве -
ли ких стра хо вих ком паній. Нові ви мо ги до
капіта лу вво ди ти муть ся по е тап но. Про тя -
гом пер ших трь ох років після зап ро вад -
жен ня но во го за ко ну всі стра хо ви ки по -
винні відповіда ти ви мо гам пла то сп ро мож -
ності за спро ще ним підхо дом. 

Íîâèé çàêîí ïðî ñòðàõóâàííÿ ïðèéíÿòî, àëå ñòðàõîâèêè
ïî÷íóòü ïðàöþâàòè çà íèì ëèøå ç 2024 ðîêó
Новий Закон України Про страхування від 18.11.2021 р.
№1909IX набув чинності з 19.12.2021 року, проте він 
набуває чинності з січня 2024 року. Цей закон змінює 
цілий спектр вимог до ліцензування страховиків, оцінки 
їх платоспроможності та ліквідності, корпоративного
управління та управління ризиками, припинення 
діяльності компаній та передачі страхового портфеля.

Національ ний банк Ук раїни вніс
зміни до пос та но ви №351 "Про зат ве -
рд жен ня По ло жен ня про виз на чен ня
бан ка ми Ук раїни розміру кре дит но го
ри зи ку за ак тив ни ми банківсь ки ми
опе раціями", прий ня то го Правлінням
НБУ 30 черв ня 2016 ро ку, та ви мог ць -
о го По ло жен ня.

Зок ре ма, з ура ху ван ням норм но -
вої ре дакції За ко ну Ук раїни "Про
стра ху ван ня" що до вдос ко на лен ня

підходів до ре гу лю ван ня діяль ності
учас ників стра хо во го рин ку, зас то су -
ван ня бан ка ми ви мог що до стра ху ван -
ня пред ме та зас та ви відстро че но на
два ро ки до 31 груд ня 2023 ро ку.

Крім то го, пе релік прий нят но го за -
без пе чен ня до пов не но до го во ра ми що -
до на дан ня за без пе чен ня ви ко нан ня
зо бов'язань, які відповіда ють ви мо гам
Інструкції що до по ряд ку ре гу лю ван -
ня діяль ності банків Ук раїни №368.

Та кий підхід спри я ти ме роз ши рен ню
мож ли вос тей банків ви ко рис то ву ва ти
при кре ди ту ванні ви со коліквідні зас -
тавні інстру мен ти.

Зміни зат ве рд же но пос та но вою
Правління НБУ від 17 груд ня 2021 ро -
ку №143 "Про вне сен ня змін до де я -
ких нор ма тив нопра во вих актів
Націо наль но го бан ку Ук раїни" та наб -
ра ли чин ності з 22 груд ня 2021 ро ку.

Çàñòîñóâàííÿ áàíêàìè âèìîã ùîäî ñòðàõóâàííÿ
ïðåäìåòà çàñòàâè â Óêðà¿í³ â³äñòðî÷åíî íà 2 ðîêè



Про ек том за ко ну зай ма ла ся ро бо ча
гру па "Про за побіган ня та відшко ду ван -
ня еко логічної шко ди", яка бу ла ство ре -
на ми ну ло го ро ку на базі Коміте ту Вер -
хов ної Ра ди з пи тань еко логічної політи -
ки та при ро до ко рис ту ван ня. Її очо ли ла
зас туп ник го ло ви еко коміте ту, де пу тат
Вер хов ної Ра ди Оле на Кри во ручкіна.
Во на по яс ни ла не обхідність та кої за ко -
но дав чої ініціати ви не ли ше на ши ми зо -
бов'язан ня ми відповідно до Уго ди про
асоціацію з ЄС, а й ре аль ни ми проб ле ма -
ми. Се ред яких  зрос тан ня ри зи ку тех -
но ген них аварій та ка та ст роф. Зок ре ма,
до них ве де діяльність ве ли кої час ти ни
не без печ них підприємств в Ук раїні та
ви ко рис тан ня ни ми зас таріло го об лад -
нан ня. Значні об ся ги відходів та ко го ви -
роб ни цт ва, не дос татньо ефек тив ний
рівень їх вто рин но го ви ко рис тан ня, пе -
ре роб ки та утилізації.

Крім то го, екс перт заз на чи ла, що ве -

ли кий ри зик тех но ген них аварій та ка -
та ст роф про во кує і аварійне зно шу ван -
ня час ти ни ме реж ко му наль них гос по -
дарств.

Відповідно до про ек ту за ко ну, зап ро -
вад жен ня в Ук раїні еко логічно го ви ду
стра ху ван ня доз во лить усім пост раж да -
лим від заб руд нен ня нав ко лишнь о го се -
ре до ви ща от ри ма ти фінан со ве відшко -
ду ван ня у та ких ви пад ках:

 відповідальність пе ред третіми осо -
ба ми внаслідок заб руд нен ня нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща (вит ра ти на
віднов лен ня те ри торій третіх осіб,
ліквідацію наслідків не га тив но го впли ву
на нав ко лишнє се ре до ви ще; ком пен -
сація шко ди жит тю, здо ров'ю та май ну
третіх осіб);

 підприємницькі ри зи ки стра ху -
валь ни ка (вит ра ти віднов лен ня те ри -
торії заст ра хо ва но го підприємства;
збит ки від зри ву ви роб ни цт ва внаслідок

аварійно го заб руд нен ня довкілля).
Зас туп ник го ло ви еко коміте ту вва -

жає, що обов'яз ко ве еко логічне стра -
ху ван ня не ли ше ство рить мож ли вості
відшко ду ван ня збитків, а й вис ту пить
сти му лом для по пе ред жен ня
аварійно го заб руд нен ня нав ко лишнь -
о го се ре до ви ща.

За ко ноп ро ект за реєстро ва но у Вер -
ховній Раді нап рикінці 2021 ро ку. На разі
от ри ма но по зи тив ний вис но вок від Го -
лов но го на у ко воекс пе рт но го уп -
равління Вер хов ної Ра ди та очікуєть ся
йо го розг ляд на комітеті.

За ко ноп ро ект є аль тер на тив ним
про ек ту За ко ну Ук раїни "Про еко -
логічне стра ху ван ня" №6018, роз роб ле -
но му Кабміном на ви ко нан ня Ука зу
Пре зи ден та Ук раїни від 23.03.2021. Ос -
таннім бу ло вве де но в дію Рішен ня
РНБО "Про вик ли ки та заг ро зи
національній без пеці Ук раїни в еко -
логічній сфері та пер шо чер гові за хо ди
що до їх нейт ралізації". У до ку менті од -
ним із клю чо вих зав дань виз на че но роз -
роб ку та вне сен ня на розг ляд Вер хов ної
Ра ди Ук раїни про ек ту за ко ну про еко -
логічне стра ху ван ня.

Се ред ав торів за ко ноп ро ек ту
№6018: де пу та ти Вер хов ної Ра ди IX
скли кан ня  Оле на Кри во ручкіна та
Юрій Ко ряв чен ков. 

Â Óêðà¿í³ ìîæóòü çàïðîâàäèòè îáîâ'ÿçêîâå
åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про екологічне
страхування та гарантії відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну
небезпеку №60182. Його вже підтримали ряд народних
депутатів.

НБУ заз на чив, що но вий за кон "Про
стра ху ван ня" доз во лить ство ри ти фун -
да мент для ро бо ти пла то сп ро мож но го,
ста ло го, кон ку ре нт но го рин ку стра ху -
ван ня та пе ре ст ра ху ван ня в Ук раїні, по -
даль шо го роз вит ку та зрос тан ня
надійних стра хо виків та спеціалізо ва них
пе ре ст ра хо виків.

НБУ заз на чає, що за ко ном про стра -
ху ван ня пе ред ба чаєть ся мож ливість от -
ри ман ня ок ре мої ліцензії на про вад жен -
ня діяль ності із вхідно го пе ре ст ра ху ван -

ня за об ра ни ми кла са ми стра ху ван ня
(ри зи ка ми в ме жах відповідно го кла су).
Та ка ліцензія дає пра во як прий ма ти, так
і пе ре да ва ти ри зи ки в пе ре ст ра ху ван ня
за кла са ми стра ху ван ня (ри зи ка ми в ме -
жах відповідно го кла су), заз на че ни ми у
такій ліцензії.

Ліцензія на да ва ти меть ся на здій -
снен ня пе ре ст ра ху валь ної діяль ності за
кла са ми стра ху ван ня жит тя або за інши -
ми кла са ми стра ху ван ня.

Для стра хо виків, які от ри ма ли та ку

ліцензію, пе ред ба че но підви щені ви мо ги
до розміру мінімаль но го капіта лу стра -
хо ви ка (не мен ше 48 млн грн) та роз ра -
хун ку капіта лу пла то сп ро мож ності. Та -
кож на них по ши рю ють ся реш та ви мог,
пе ред ба че них но вим за ко ном для всіх
стра хо виків: про зорість інфор мації про
струк ту ру влас ності та дже ре ла по ход -
жен ня коштів зас нов ників/влас ників
суттєвої участі, на явність стра тегії та
пла ну ван ня діяль ності стра хо ви ка, за -
без пе чен ня на леж ної діло вої ре пу тації
та про фесійних якос тей керівників, осіб,
відповідаль них за клю чові функції. У
спис ку ви мог та кож фор му ван ня ефек -
тив ної ор ганізаційної струк ту ри, що
сприяє ре алізації стра тегії та бізнеспла -
ну ком панії, на леж на ор ганізація сис те -
ми уп равління, у то му числі кор по ра тив -
но го уп равління.

Íîâå ñòðàõîâå çàêîíîäàâñòâî ë³êâ³äóº ïåðåøêîäè
ðîçâèòêó ðèíêó ïåðåñòðàõóâàííÿ â Óêðà¿í³

Нове страхове законодавство ліквідує зайві перешкоди для
розвитку ринку професійного перестрахування в Україні 
та появи на ньому спеціалізованих перестраховиків у
довгостроковій перспективі.
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Рівень фінан су ван ня InsurTechсек -
то ру ць о го ро ку наб ли жаєть ся до ре ко -
рд но го рівня. Ста ном на третій квар тал
об сяг но во го фінан су ван ня пе ре ви щив
15 міль ярдів до ларів, що біль ше, ніж у
2019 та 2020 ро ках ра зом узя тих. Він
склав ре кордні 6,5 млрд. до ларів у пер -
шо му квар талі 2021 ро ку і май же 3,8
млрд. до ларів у дру го му квар талі. Для
порівнян ня, у треть о му квар талі 2020
ро ку фінан су ван ня ста но ви ло ли ше 1,87
міль яр да до ларів.

За да ни ми Forrester, ці 472 ра ун ди
фінан су ван ня надійшли від 296 інвес -
торів. По ло ви на фінан су ван ня пішла
"помічни кам"  іншур техстар та пам,
які спри я ють пок ра щен ню опе -
раційної діяль ності. Інша по ло ви на
бу ла націле на на циф рові стра хові
ком панії та плат фор ми порівнян ня
стра хо вих пос луг. Тен денція ми ну лих
періодів зміни ла ся, раніше біль ше
інвес тицій за лу ча ли са ме циф рові не -
ост ра хо ви ки.

Се реднє за лу че не фінан су ван ня
ко ли ва ло ся близь ко 20 мільйонів до -
ларів, 12 угод бу ли у сумі 100
мільйонів і біль ше.

Приб лиз но 70% фінан су ван ня у
треть о му квар талі 2021 ро ку бу ло нап -
рав ле но до США  $3,77 млрд, Ве ли коб -
ри танії  $330 млн та Індії  $259 млн.

Хо ча ос нов на час ти на фінан су ван -
ня пішла на те, що Forrester опи сує як
"стар та пи на ранній стадії", дві
найбільші уго ди квар та лу бу ли при -
ват ни ми інвес тиціями, які пішли до
роз ви не них ком паній: плат фор ма
пільг співробітни кам Alight Solutions
от ри ма ла 1,6 міль яр да до ларів та не -
ост ра хо вик до мов лас ників Hippo за -
лу чив 550 мільйонів до ларів у рам ках
своєї уго ди що до зво ротнь о го злит тя.

Інші ве ликі уго ди про тя гом 3 квар -
та лу 2021 вклю ча ють Coalition (205
мільйонів до ларів), Envelop Risk (130

Згідно звіту Forrester Research, фінансування
InsurTechсектору досягло 5,3 мільярда доларів у
третьому кварталі 2021 року. Інвестиції було залучено
в результаті 472 угод з іншуртехами, а 12 раундів
фінансування були на суму 100 мільйонів доларів і
більше

Ô³íàíñóâàííÿ InsurTech ó òðåòüîìó êâàðòàë³
2021 ðîêó äîñÿãëî ðåêîðäíèõ $5,3 ìëðä.
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мільйонів до ларів) та Marshmallow (85
мільйонів до ларів).

Із за галь но го об ся гу фінан су ван ня
плат фор ми ви на го род працівни кам за -
лу чи ли найбіль ше  1,65 міль яр да до -
ларів че рез фінан су ван ня Alight. Стар -
та пи зі стра ху ван ня жит тя, жит ла,
май на та від не щас них ви падків за лу -
чи ли 867 мільйонів до ларів (біль ша
час ти на з яких пішла на Hippo), а кор -
по ра тив не стра ху ван ня за лу чи ло 718
мільйонів до ларів, 205 мільйонів з яких
бу ло пе ре да но Coalition, що зай маєть ся
стра ху ван ням кібер ри зиків.

Стар та пи, що зай ма ють ся порів -
нян ням умов стра хо вих ком паній, за -
лу чи ли 542 мільйо ни до ларів фінан су -
ван ня (з яких 216 мільйонів до ларів
пішло на індійсь кий іншур тех Digit), а
стар та пи із за лу чен ня стра хо вих ко -
рис ту вачів от ри ма ли 350 мільйонів до -
ларів (з яких 210 мільйонів до ларів

пішли на Bolttech).
Про тя гом 3 квар та лу в

InsurTechстар та пи інвес ту ва ло ряд
відо мих стра хо виків та пе ре ст ра хо виків,
у то му числі HSCM Bermuda, Munich Re
Ventures, SCOR, MassMutual, Nation -
wide, Sompo Holdings, Farmers, State
Auto та The Hartford.

Про тя гом квар та лу бу ло здійсне но
12 прид бань, шість із яких бу ли
пов'язані з циф ро ви ми стра хо ви ка ми,
а по три  для порівнян ня тор го вих
май дан чиків, що доз во ля ють пок ра щи -
ти опе раційну діяльність.

У чет вер то му квар талі 2021 ро ку
фінан су ван ня за ли шп ло ся на ви со ко -
му рівні, оскіль ки вен чурні капіталісти
ба чать пе рет во рю ючу при ваб ливість
інно ваційних тех но логій в іншур -
техсфері.

У звіті S&P Global Market Intel -
ligence повідо ми ло, що де які публічні

стра хові ком панії мо жуть заз на ти
злиттів і пог ли нань че рез падіння цін
на акції. S&P при ве ло як прик лад по -
куп ку Metromile ком панією Lemonade.

Рей тин го ве аген т ство за я ви ло, що
ба га то іншур техів зіткну ли ся з
падінням цінності після ви хо ду на IPO,
а з де сят ка ком паній insurtech, які за -
вер ши ли IPO або злит тя ком паній
спеціаль но го приз на чен ня на ве ликій
біржі США з по чат ку 2020 ро ку, "тіль -
ки три тор гу ва ли ся ви ще за ціни
розміщен ня ста ном на 8 лис то па да".

Та ка во ла тильність кур су акцій
мо же сти му лю ва ти злит тя та пог ли -
нан ня дво ма спо со ба ми. "Ком панії,
акції яких заз на ли об ва лу, мо жуть,
як Metromile, шу ка ти по куп ця.
Подру ге, іншур техстар та пи, які
ще за ли ша ють ся при ват ни ми, мо -
жуть виріши ти про да ти свої ком -
панії, а не ста ти публічни ми".
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WTW досліджує, як пан демія впли -
ває на ланд шафт ри зиків для сек то ра
тех но логічних, медіа та те ле ко -
мунікацій (ТМТ), відзна чаєть ся, що ви -
мо ги до тех но логій і циф ровізації ста ють
все більш важ ли ви ми для кор по ра тив -
ної нер во вої сис те ми.

Ці тен денції, зви чай но, вже вва жа -
ли ся клю чо ви ми проб ле ма ми ще до
спа ла ху COVID, але кри за ста ла ка -
таліза то ром для ор ганізацій, які
по ча ли го ту ва ти ся до ри зиків на
го ри зонті. Се ред ос нов них вис -
новків звіту бу ла ідея про те,
що прис ко рен ня тех но -
логічних змін спо ну кає ком -
панії постійно вво ди ти но вов -
ве ден ня, щоб пе рет во ри ти
свій бізнес і виділи ти ся се ред
кон ку рентів.

Крім то го, вва жаєть ся, що
ге о політич на не виз на ченість як
ніко ли раніше впли ває на стра -
тегічні рішен ня, в той час як пе рехід
до відда ле ної ро бо ти мо же на за вж ди

зміни ти спосіб ро бо ти ком паній в сек торі
TMT.

І хо ча за ос танні 18 місяців в тех но -
логії і нові спо со би ро бо ти бу ли вкла дені
ве ли чезні інвес тиції, те пер ком паніям
д о  в о  -

дить ся бо ро ти ся з гло баль ною гон кою
та лантів і на ви чок, приділя ю чи підви -
ще ну ува гу ІТна вич кам, кри тич но
важ ли вим для май бутнь о го зрос тан ня.

Го ри зонт май бутнь о го ри зи ку на го -
ло шує на не обхідності для ор ганізацій
пе рег ля ну ти свої бізнеспро це си, щоб
виз на чи ти, що спра цю ва ло, а що ні в
роз пал кри зи Covid19.

"Не див ля чись на те, що ідея
стійкості бу ла по ши ре на в кор по ра тив -
них офісах про тя гом ба гать ох років, ко -
ро нак ри за приз ве ла до ще біль шої ак -
ту аль ності. То му ми очікуємо по ба чи ти
нові зу сил ля ком паній для по даль шо го

підви щен ня стійкості бізнесстра -
тегій в 2021 році і в нас туп ний

період", йдеь ся в звіті WTW.
Клієнти в сек торі тех но логій,

ЗМІ та те ле ко мунікацій та кож,
як і інші ком панії, що пост раж -
да ли від зміни бізнессе ре до -
ви ща в ре зуль таті Covid19. У
той час як де які бо ро ли ся з
швид ким прис ко рен ням тех -

но логічних змін, ба га то хто
прий няв інно вації і успішно

підтри му ва ли та роз ши рю ва ли
свій бізнес, нез ва жа ю чи на ви никлі

проб ле ми. 

ßê íîâ³ òåõíîëîã³¿ çì³íþþòü ðåàëüí³ñòü ðèçèê³â
äëÿ êîìïàí³é ï³ñëÿ ïàíäåì³¿ COVID-19?

У новому звіті Willis Towers Watson підкреслюється, як нові
технології швидко змінюють реальність ризиків для
компаній в більшості галузей після пандемії COVID19
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Пан демія прис ко ри ла інвес тиції у
без кон тактні тех но логії для спо жи -
вачів, такі як об роб ка пре тензій та
відда лені пе ревірки.

Іншур техком панія Policygenius
про ве ла опи ту ван ня, щоб оціни ти ком -
форт спо жи вачів що до но вих тех но -
логій, які впро вад жу ють ся де я ки ми
стра хо ви ми ком паніями. Опи ту ван ня
по ка за ло, що, нез ва жа ю чи на більш

швид кий час об роб ки вип лат, мож -
ливість ниж чих та рифів та інші пе рет -
во рен ня з ви ко рис тан ням штуч но го
інте лек ту, клієнти, як і раніше, ціну -
ють людсь ке спілку ван ня.

Клю чові ре зуль та ти досліджен ня:
83% спо жи вачів не відчу ва ли б се бе

ком фо рт но, як би їхня за я ва на стра ху -
ван ня бу дин ку, ав то мобіля чи орен да -

ря розг ля да ла ся вик люч но штуч ним
інте лек том.

66% спо жи вачів про ти ідеї купівлі
стра хов ки або по дачі пре тензій на
вебсайті або у до дат ку, не роз мов ля ю -
чи з лю ди ною.

58% водіїв за я ви ли, що не бу дуть
ви ко рис то ву ва ти до да ток, який зби рає
дані про їхню по ведінку за кер мом та
місцез на ход жен ням, навіть як що це
приз ве де до знач ної еко номії.

55% до мов лас ників за я ви ли, що не
вста нов лю ва ти муть "ро зумні"
IoTприст рої, що зби ра ють осо бисті
дані, навіть як що це при не се їм нижчі
та ри фи на стра ху ван ня жит ла.

43% до мов лас ників по го ди ли ся б
доз во ли ти дро ну оціни ти їхнє май но, а
не лю дині.

Сфера страхування майна та страхування від нещасних
випадків тестує використання технологій штучного інтелекту
(AI) для вирішення своїх проблем. Рекордні втрати від
катастроф створили попит на кліматичні моделі оцінки на основі
AI для кращого прогнозування ризиків та управління ними. 

ßê ñòðàõóâàëüíèêè ñòàâëÿòüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ
IoT òà øòó÷íîãî ³íòåëåêòó ó ñòðàõóâàíí³?



Спо жи вачі, як і раніше, ціну ють
участь лю ди ни, а не тіль ки АІ

Нез ва жа ю чи на зрос тан ня зру -
шен ня у бік циф ро во го стра ху ван ня,
клієнти усіх віко вих ка те горій, як і
раніше, відда ють пе ре ва гу людсь ко -
му фак то ру, ко ли спра ва до хо дить до
прид бан ня стра хо во го пок рит тя та
по дан ня за яв на вип ла ти.

Опи ту ван ня по ка за ло, що 72%
спо жи вачів не по чу ва ти муть ся ком -
фо рт но при по купці стра хов ки в
інтер неті, не по го во рив ши з ре аль -
ною лю ди ною, а 64% не по чу ва ти -
муть ся ком фо рт но, по да ю чи за я ву
на вип ла ту на вебсайті або у до дат -
ку без взаємодії з лю ди ною.

В ос танні ро ки різко зрос ла
кількість розг лядів пре тензій за до -
по мо гою штуч но го інте лек ту як за со -
бу ско ро чен ня ви падків стра хо во го
шах рай ства та прис ко рен ня про це су
вре гу лю ван ня. Але ли ше 17% спо жи -
вачів ска за ли, що во ни по чу ва ти -
муть ся ком фо рт но, як що штуч ний
інте лект пе ревірить їхню за яв ку від

по чат ку до кінця. Май же 60% за я ви -
ли, що їм настіль ки не по до баєть ся
цей сце нарій, що во ни зроб лять до -
дат ко вий крок, змінив ши стра хо ву
ком панію або іншур техстар тап, щоб
уник ну ти пре тензій що до штуч но го
інте лек ту від по чат ку до кінця.

Проб ле ми конфіденційності пе -
ре ва жу ють фінан со ву еко номію

Стра хо ва те ле ма ти ка та тех но -
логії ро зум но го бу дин ку мо жуть
приз вес ти до зни жен ня стра хо вих
премій та зни жен ня ри зиків. Але
опи ту ван ня стра хо виків по ка за ло,
що спо жи вачі не повністю прий ня ли
ці про дук ти.

Близь ко 43% водіїв ска за ли, що
во ни ви ко рис та ли б до да ток, який
відсте жує їхню по ведінку за кер мом
та місцез на ход жен ня, як би їм зап ро -
по ну ва ли зниж ку. Але 74% цих
водіїв за я ви ли, що бу дуть ви ко рис -
то ву ва ти та ку прог ра му тіль ки в то -
му ви пад ку, як що во на зни зить їх та -
ри фи більш ніж на по ло ви ну.

Ці проб ле ми конфіденційності
по ши рю ють ся та кож на до мов лас -
ників та орен дарів. Тіль ки 32% ска за -
ли, що во ни вста но ви ли б ро зум ний
до машній пристрій, який зби рає осо -
бисті дані, навіть як що це змен шить
стра хові та ри фи для стра ху ван ня
бу дин ку або орен дарів більш ніж на -
по ло ви ну. А 67% за я ви ли, що жод на
зниж ка на стра ху ван ня бу дин ку чи
орен да ря не кош тує вста нов лен ня
ро зум ної ка ме ри двер но го дзвінка,
яка пе ре дає дані розпізна ван ня осіб
третім осо бам.

Спо жи вачі не го тові до BigTech
екс пансії, щоб заст ра ху ва ти свій бу -
ди нок чи ав то мобіль

Спо жи вачі та кож по бо ю ють ся,
що ве ликі тех но логічні ком панії вий -
дуть на ри нок стра ху ван ня май на та
відповідаль ності. Двоє із трь ох спо -
жи вачів за я ви ли, що їм бу де нез руч -
но, як що та ка ком панія, як Amazon,
заст ра хує їхній бу ди нок або ав то -
мобіль, а 40% за я ви ли, що їм бу де ду -
же не ком фо рт но. 
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Не ли ше ав то ст ра хо ви ки ви ко рис -
то ву ють штуч ний інте лект (AI) для
оцінки збитків. 

Лон донсь ка іншур техком панія
Tractable зо се ре ди ла свою ува гу на
стра ху ванні будівель після то го, як
вийш ла на ри нок ав то ст ра ху ван ня за
до по мо гою своєї тех но логії комп'ютер -
но го зо ру, яка мо же оціню ва ти збит ки
та ре монт для оп тимізації стра хо вих
вип лат.

З за пус ком Tractable AI Property
будьхто, у ко го є смарт фон, те пер мо -
же ви ко рис то ву ва ти цю тех но логію
для оцінки зовнішнь о го ста ну пош код -
же но го май на, прос то відпра вив ши фо -
тог рафії на плат фор му Tractable.

Стар тап за пус кає AI Property в
США, але вва жає, що но ва пос лу га
впли не, особ ли во на рин ки, що страж -
да ють від ура ганів, по ве ней та інших
стихійних лих.

Як тіль ки фо тог рафії відправ ля -
ють ся в Tractable, йо го AI мо же оціни -
ти розмір ви ди мих збитків і пе ре да ти
йо го стра хо ви ку до мов лас ни ка, про -
цес, який раніше зай мав дні або навіть
місяці в зоні ли ха, щоб лю ди на мог ла
вий ти та оціни ти шко ду.

 "Зміна кліма ту приз во дить до
частіших і най сильніших стихійних
лих. Ура га ни за ли ша ють до мо гос по -
да р ства без на леж но го жит ла",  ка же
ге не раль ний ди рек тор та співзас нов -
ник Tractable Алекс Да ляк.  "Доз во -
ля ю чи до мов лас ни кам не гай но оціню -
ва ти збит ки сво го бу дин ку за до по мо -
гою штуч но го інте лек ту, стра хо ви ки
мо жуть ре а гу ва ти опе ра тивніше, щоб
до по мог ти своїм клієнтам".

Фак тич но, AI Property вже був
вип ро бу ва ний у поль о вих умо вах:
японсь ка стра хо ва ком панія MS&AD
Insurance ви ко рис та ла цю тех но логію

під час се зо ну тай фунів у Японії у
2021 році, а у жовтні во на ви ко рис то -
ву ва ла ся для оп ра цю ван ня ре аль них
пре тензій.

Пош код жен ня на відкри то му
повітрі  це ли ше по ча ток. Tractable
за яв ляє, що вже пра цює з MS&AD
над роз ши рен ням сво го охоп лен ня,
увімкнув ши в нь о го пош код жен ня
все ре дині приміщень, такі як витік во -
ди та за дим лен ня.

"Ко ли відбу ваєть ся тай фун, руй -
ну ван ня настіль ки ве ликі, що не
завж ди мож на відра зу ж швид ко
оціни ти всі збит ки",  ка жуть у
MS&AD Insurance. "Зав дя ки AI ми
ви ко рис то вуємо тех но логії, щоб до по -
мог ти стра ху валь ни кам сь о годні, га -
ран ту ю чи, що ми до по мо же мо їм мак -
си маль но швид ко у най важ чий мо -
мент".

Tractable äëÿ îö³íêè ïîøêîäæåíü çàñòðàõîâàíèõ
áóä³âåëü âèêîðèñòîâóº AI òà êîìï'þòåðíèé ç³ð
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Се ред га лу зей найбільш знач ний
об сяг угод M&A при пав на тех но -
логічний сек тор (близь ко 19%), фінан -
со вий сек тор (по над 13%) і енер ге ти ку
(близь ко 12%). Нез ва жа ю чи на проб ле -
ми ос танніх 18 місяців, стра хо ва га лузь
доб ре відре а гу ва ла і про де мо н стру ва -
ла чу до ву ступінь стійкості, ко ли спра -
ва до хо дить до ук ла дан ня угод по лінія.
Зміцнен ня рин ку ство рює мож ли вості
для ор ганічно го зрос тан ня для пе ре ст -
ра хо вих ком паній, але на явність де ше -
вої ліквідності, ак тив ний інте рес з бо ку
при ват них інвес торів і стра тегічне пе -
ре ст ра ху ван ня порт фелів у біль ших
гравців сиг налізу ють про ймовірність
зрос тан ня чис ла злиттів і пог ли нань.

Ступінь ць о го збіль шен ня бу де
варіюва ти ся в за леж ності від регіону і
наст роїв інвес торів  учас ни ки угод в
США порівня но оп тимістичні, в той час
як їхні ко ле ги в Азіатсь коТи хо оке -
ансь ко му регіоні за ли ша ють ся більш
обе реж ни ми, очіку ю чи більш по зи тив -
них еко номічних перс пек тив.

Після ско ро чен ня тран закцій в 2020
році Євро па за ли ша ла ся стабіль ною: в
пер шо му півріччі ць о го ро ку бу ла
здійсне на 51 уго да, що на од ну біль ше,
ніж за по пе редній шес тимісяч ний
період, у дру го му півріччі теж по над 50
угод. Ве ли коб ри танія бу ла провідною
євро пейсь кою країною і дру гою за ак -
тивністю в світі після США, ви пе ред -

жа ю чи Іспанію і Німеч чи ну.
Істот но зрос ла і кількість ве ли ких

угод, су ма яких пе ре ви щує $5 млрд,  у
дру го му півріччі бу ло скоєно 57 ме га у -
год на за галь ну су му $688 млрд євро
про ти 27 та ких угод на $266 млрд в
пер шо му півріччі.

Для порівнян ня об сяг злиттів і пог -
ли нань в 2020 році в світі до сяг $3,6
трлн зав дя ки кіль ком ве ли ким уго дам
ос танні кіль ка місяців. По каз ник ви я -
вив ся всь о го на 5% ниж че су ми,
зафіксо ва ної в 2019 році. Ак тивність в
сег менті M&A різко зрос ла в дру го му
півріччі після спа ду, вик ли ка но го пан -
демією COVID19, на по чат ку ро ку.
Су куп ний об сяг угод M&A в США в
2020 році впав на 21% і склав $1,4 трлн.
Тим ча сом в Європі по каз ник підско чив
на 34% і до сяг $ 989 млрд, а в Азії збіль -
шив ся на 15%  до $ 872 млрд. Аналіти -
ки очіку ють, що ак тивність в Європі
за ли шить ся на ви со ко му рівні в перші
місяці ць о го ро ку, част ко во, че рез
слаб шо го ралі на рин ках акцій регіону.

В Азіатсь коТи хо оке ансь ко му регі -
оні кількість за вер ше них угод ско ро ти -

Згідно зі звітом Clyde & Co відзначається, що кількість угод
M&A в світі знизилося з 412 до 402 на за 2021 рік. Завдяки
високій активності в США американці здійснили 232 угоди,
які виросли з 204, що призвело до максимального рівня
злиттів і поглинань в регіоні з 2015 року

Ó ñâ³ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³
M&A-óãîä â 2021 ðîö³

M&A



ло ся з 37 до 18, оскіль ки пост пан -
демія і ге о політич на не виз на ченість
важ ко поз на чи ли ся на учас ни ках
угод, а японські по купці зно ву ви я -
ви ли ся найбільш ак тив ни ми в
порівнянні з 2020 ро ком, ви пе ре див -
ши Індію і Австралію.

Зни жен ня цієї ак тив ності мож на
част ко во по яс ни ти ви со кою нор ма -
тив ної план кою в де я ких юрис -
дикціях. На де я ких рин ках по -
тенційні по купці сти ка ють ся не тіль -
ки з більш ви со ки ми ви мо га ми до
пла то сп ро мож ності, а й з більш ре -
тель ною пе ревіркою бізнеспланів
для оцінки дов говічності інте ре су но -
вих учас ників.

Після успішно го 2020 ро ку, в яко му
бу ло ук ла де но 32 уго ди, ак тивність у
сфері злиттів і пог ли нань на Близь ко -
му Сході і в Аф риці зни зи ла ся, і в
першій по ло вині 2021 ро ку бу ло за вер -
ше но всь о го п'ять угод. Всі во ни бу ли
пов'язані з по куп ця ми з Близь ко го
Схо ду: двоє з Ізраїлю і по од но му з

Єгип ту, Са удівсь кої Аравії і ОАЕ.
Covid19 підкрес лив важ ливість

циф ро вих мож ли вос тей, а тех но логії
за ли ша ють ся ос нов ним дви гу ном
злиттів і пог ли нань. Ба га то стар тапів
до сяг ли рівня зрілості, ко ли у них є
пе ревіре на бізнесмо дель і надійний
ба ланс, що ро бить їх ду же при ваб ли -
ви ми для по купців.

Тим ча сом, відсутність дос татніх
інвес тицій в тех но логії з бо ку про дав ця
мо же ста ти пе реш ко дою для уго ди 
по тенційних по купців мож на відклас -
ти, як що во ни вва жа ти муть, що їм
потрібно вит ра ти ти мільйо ни, щоб при -
вес ти ІТсис те ми ціль о вої ком панії у
відповідність з внутрішнь о кор по ра -
тив ни ми ви мо га ми.

Об сяг угод зі злиттів і пог ли нань в
банківській га лузі США в 2021 році
пе ре ви щив $75 млрд, свідчать дані
Dealogic. Це мак си маль ний по каз ник
з часів фінан со вої кри зи 2008 ро ку,
пи ше The Wall Street Journal.

На ту ж да ту 2020 ро ку су куп ний

об сяг ого ло ше них злиттів в га лузі
ста но вив ли ше $22 млрд, оскіль ки
ба га то банків вва жа ють за кра ще не
поспіша ти з подібни ми уго да ми. Те -
пер керівни ки відчу ва ють се бе більш
впев не ни ми в то му, що їх че кає в
май бутнь о му.

Ані по тенційні про давці, ані по -
купці ре аль но не хотіли ук ла да ти
уго ди в ми ну ло му році че рез не виз -
на ченість що до ба лансів на ра хун -
ках.

Од нак очіку ва на хви ля де фолтів
так і не тра пи ла ся, і до кінця ми ну ло -
го ро ку серйозні роз мо ви про мож ли -
ве злит тя по но ви ли ся, вип ли ває із
за яв керівників і до ку ментів, спря -
мо ва них ре гу ля то рам.

У ве ресні First Interstate до мо -
вив ся про по куп ку Great Western
Bancorp Inc., а US Bancorp до сяг уго -
ди з Mitsubishi UFJ Financial Group
Inc. про купівлю в неї регіональ ної
банківсь кої ме режі MUFG Union
Bank.
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A.M. Best заз на чає, що ба лан си біль -
шості ком паній зі стра ху ван ня жит тя
ви я ви ли ся стійки ми до во ла тиль ності
рин ку в умо вах пан демії. Од нак пот ре ба
в підви щеній фінан со вої гнуч кості, збе -
ре жен ня нор ма тив них ви мог і не -
обхідність ско ро чен ня вит рат для ба -
гать ох ком паній об тя жу ва ли сег мент,
що на до да ток до се ре до ви ща з низь -
ки ми про це нт ни ми став ка ми мог -
ло при вес ти до до дат ко вої кон -
солідації та парт нерсь ким
відно си нам.

У 2021 році взаємні ком -
панії зі стра ху ван ня жит тя і
ануїтетів за без пе чи ли 25%
всіх премій га лузі в
порівнянні з приб лиз но 18% в
2011 році. Зрос тан ня чис тих
премій по пайо вим інвес тицій у
стра ху ван ня жит тя і ануїте ту в
США на кінець 2021 ро ку бу ло
віднос но ниж чою, ніж в по пе редні ро ки,

і про дов жу вав зни жу ва ти ся, оскіль ки
де які ком панії зіткну ли ся з труд но ща -
ми при адап тації до зміни мо де лей роз -
поділу під час пан демії.

З по зи тив но го бо ку A.M. Best відзна -

чає, що пан демія вик ли ка ла віднов лен -
ня інте ре су до стра ху ван ня жит тя,
особ ли во се ред ціль о вих мо лод ших
віко вих груп, що має підтри ма ти до дат -
ко ве зрос тан ня стра хо вих ком паній.

Ком панії взаємно го стра ху ван ня
де мо н стру ють си лу своїх інно ваційних
прог рам в порівнянні з га луз зю стра ху -
ван ня жит тя в ціло му, оскіль ки во ни

от ри му ють ви го ду від доб ре за ре ко мен -
ду ва ли се бе інно ваційних прог рам, які
бу ли вклю чені в їх стра тегічні пла ни
про тя гом ба гать ох років.

Взаємні стра хо ви ки та кож є більш
ве ли ки ми ком паніями з по туж ни ми ре -
сур са ми для підтрим ки більш надійних

прог рам. Кон солідація доз во лить
стра хо ви кам кон ку ру ва ти на

най ви що му рівні, за без пе чу ю -
чи різно манітність і масш таб.

A.M. Best та кож розг ля -
дає су часні тех но логії та
інно вації як клю чові еле -
мен ти в май бутній діяль -
ності по злит тю і пог ли нан -

ням, при ць о му циф рові
інстру мен ти ста ють важ ли -

ви ми на кож но му етапі про це -
су стра ху ван ня.

A.M. Best â³äçíà÷àº çðîñòàííÿ àêòèâíîñò³ 
â ñôåð³ M&A íà ðèíêó ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ
Аналітики відзначили зростання активності в сфері злиттів 
і поглинань на ринку страхування життя і ануїтетів в США 
у 2021 році, яка триватиме у міру того, як галузь стає більш
конкурентоспроможною, а масштаб стає більш важливим
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На по чат ку світо вої фінан со вої кри зи
20082010 р.р. Іцхак Адізес в од но му з майс -
теркласів дав надз ви чай но ко рисні і прості
по ра ди керівни кам ком паній, які мож на ви ра -
зи ти од ним сло вом ІНТЕГ РАЦІЯ. Во ни потім
бу ли над ру ко вані в книзі "Інтег рація. Ви жи ти і
ста ти сильнішим в період кри зи"*. Ці по ра ди,
адап то вані до вітчиз ня но го стра ху ван ня, без
сумніву ак ту альні і особ ли во цінні в нинішній
неп рос тий час  період пан демії і російсь кої аг -
ресії.

От же, Інтег рація  від лат. integrum  ціле,
лат. integratio  віднов лен ня. А в бізнесі це оп -
ти маль не поєднан ня мож ли вос тей і зу силь
співробітників ком панії для ефек тив но го до -
сяг нен ня пос тав ле них цілей, або це: 1) цілі; 2)
взаємодія; 3) зу сил ля.

Що до взаємодії топме не дж мен ту стра хо -
ви ка з наг ля до вою ра дою чи ке ру ю чою ком -
панією (НР/КК). 

5 при чин мож ли вих конфліктів:
1.Нез го да з оцінкою ре зуль татів ро бо ти;
2. Пси хо логічні війни за зо ни впли ву і роз -

поділ пов но ва жень; 
3. Конфлікти ізза мож ли во го подвійно го

підпо ряд ку ван ня ме не дж мен ту керівни кові
ком панії і НР/КК; 

4. Пря ма взаємодія ТОПме не дж мен ту з
влас ни ком в обхід НР/КК;

5. Суп ро тив змінам від НР/КК ("конструк -
тив ним" чи "дест рук тив ним");

6. Втру чан ня НР/КК в бізнеспро цес.
Профілак ти кою цих конфліктів є:
1. До сяг ти виз на чен ня мо делі чи функцій

НР/КК: стра тегічна (участь в роз робці стра -
тегії), інвес тиційна, кон сал тин го ва, конт роль -
норевізійна, ор ганізаційна (за за пи том

керівни ка ком панії участь у фор му ванні
оргструк ту ри), адміністра тив на (неп ри пус ти -
ма, бо є підміною функцій топме нед же ра);

2. Зафіксу ва ти межі відповідаль ності і пов -
но ва жень НР/КК і спільні цілі;

3. Склас ти мат ри цю відповідаль ності і
функцій НР/КК і бізне су;

4. Пе рей ти в зо ну циф ро вої оцінки ре зуль -
татів.

Фінан со вий ди рек тор і бух гал терія. 
Три ос новні функції бух гал терії, або "ста -

ти ка, точність і конк ре ти ка": 1. Фіскальні пла -
тежі; 2.Зовнішні про вод ки; 3.Внутрішні пла -
тежі. 

Тут вар то на га да ти, що фінан си (від лат.
financia  на явність, дохід)  еко номічна ка те -
горія, що відоб ра жає еко номічні відно си ни в
про цесі ство рен ня і роз поділу фондів гро шо -
вих коштів. От же, фінан си  це: 1) ре сур си; 2)
відно си ни.

Ос новні функції фінан со во го ди рек то ра
(фінан со воаналітич но го підрозділу), або "ди -
наміка, творчість і прог ноз": 1.За без пе чен ня
ре гу ля тор них ви мог; 2. Фор му ван ня і
розміщен ня ак тивів; 3.Аналіз фінан со во го ста -
ну ком панії і йо го ди наміки; 4.Прог но зи і
варіан ти впли ву; 5.Бюд же ту ван ня об ра ної
стра тегії; 6.Конт роль відповідності "стра -
тегіяре сур си".

Підрозділ уп равління пер со на лом, 
або співробітник HR.
Ос новні функції:
1.Кад ро вий до ку мен то обіг; 2.Рек ру тинг;

3.Кор по ра тив на куль ту ра.
Перш ніж ко мен ту ва ти ці функції в сенсі

інтег рації, вар то за у ва жи ти: Жур нал "Inc."

²íòåãðàö³ÿ â ñòðàõóâàíí³. Ïîðàäè ìóäðî¿ ëþäèíè

Â³òàë³é Íå÷èïîðåíêî, 
ê.å.í., äîöåíò 

ÊÍÓ ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà,
êîó÷�êîíñóëüòàíò 

â îðãàí³çàö³ÿõ (WIAP),
äèðåêòîð ÖÁÑ "Ïåðñïåêòèâà"



(США) в 2020 році опи тав 500 СЕО ве ли -
ко го і се реднь о го бізне су 12 країн: Що їх
найбільш тур бує за раз? 86 % пер шим наз -
ва ли пе рехід бізне су в ре жим вірту аль но -
го офісу з двох при чин:

А) Оп тимізація вит рат;
Б) Про тидія роз пов сюд жен ню ко ро -

навіру су.
Це най важ ливіші на гальні зміни. Чи

потрібні во ни? Так!:
1. Змен шен ня ко ро навірус них ри зиків;
2. Еко номія офісних вит рат: орен да і

ко му нальні, служ бо вий транс порт…;
3. Суттєвий крок по діджи талізації і

елект рон но го до ку мен то обігу;
4. Зручність і суттєва еко номія ча со вих

та ма теріаль них ре сурсів пер со на лу на
марш рут до ро бо ти;

5. Пе ре ва ги ро бо ти в до машніх умо вах.
Чи відно сить ся це до кор по ра тив ної

куль ту ри? Відповідь оче вид на. Чи всі го -
тові до цих змін? НІ!:

1. Тра диційний опір пе ремінам (стре -
си, невідомість, ри зи ки);

2. Опір керівників: "Я їх по ви нен ба чи -
ти, зна ти чим во ни зай ма ють ся, і от ри му -
ва ти не гайні відповіді на пи тан ня";

3. Опір ви ко навців: "Як я по ка жу свою
ро бо ту (аналітич ну, по шу ко ву та ін.) і чи
не є це пер ший крок до ско ро чен ня пот реб
в моїх пос лу гах, до пе ре хо ду на умо ви
аут сор син гу чи госп роз ра ху нок (про -
дукт/оп ла та)…"?

4. Не го товність ком панії до та ких змін:
 В кор по ра тив но му мен талітеті;
 В сис темі елект рон но го до ку мен то -

обігу;
 Функціональ них обов'яз ках;
 В тра диційно му рег ла менті ме не дж -

мен ту.
Чи невідво ротні ці пе реміни? Так! Во -

ни очіку вані і логічні. І не за дов го ста нуть
ба жа ни ми. А пан демія ли ше їх прис ко -
рює. 

З чо го роз по чи на ти?
1.Виз на чен ня функцій, що мо жуть бу -

ти пе ре ве дені в ре жим он лайн;
2. По яс нен ня пер со на лу не обхідності

пе ремін і за лу чен ня йо го до оп ти маль них
дій в ць о му нап рям ку;

3. Роз роб ка відповідних про це дур,
тех но логічних інструкцій і умов ІТ;

4. Вне сен ня змін в по са дові інструкції;
5. Роз ви ток сис те ми KPI;
6. Роз роб ка пок ро ко во го про це су пе -

ре хо ду.
Вар то за у ва жи ти, що про ве ден ня ан -

ке ту ван ня по діаг нос тиці ор ганізаційної
куль ту ри Деніеля Денісо на (ан ке та у віль -
но му дос тупі в Інтер неті) знач но підви -
щить ефек тивність цієї ро бо ти. Це 60 пи -
тань що до го тов ності ко лек ти ву до пе -
ремін, стра тегічно го мис лен ня, уз год же -
ності дій і ко ма нд ної ро бо ти.

Підрозділ ІТ. 
За да мо собі пи тан ня:
 Окрім адміністру ван ня кор по ра тив -

ної ІТме режі, що є про дук том діяль ності
ць о го підрозділу?

 В епо ху діджи талізації як зміни лись

функції підрозділу ІТ?
 А скіль ки раз за ос танній рік во ни

ініціюва ли зміни в ком панії зав дя ки мож -
ли вос тям ІТ?

 А чи є в ком панії вза галі проєкт,
план, чи хо ча б оз ву чені дум ки що до
кроків діджи талізації? А вза галі як пер со -
нал оцінює ро бо ту відділу ІТ?

 А як що не во ни ма ють ініціюва ти мо -
дернізацію сис те ми ІТ, то хто тоді? 

Не зви ну ва чен ня фахівців ІТ є ме тою
ць о го опи ту ван ня. В біль шості во ни ви ко -
ну ють ті за дачі, які керівницт во їм ста -
вить. То му для ак тив но го за лу чен ня їх до
інтег рації чи не вар то для по чат ку хо ча б
об го во ри ти з ни ми ці пи тан ня?

Підрозділ мар ке тин гу, 
або мар ке то лог.
По ду май мо над та ки ми ви ра за ми:

"Скажіть який у вас мар ке тинг, і я ска жу
про ва ше май бутнє"; "Мар ке тинг  це 4Р,
зго дом  7Р  про дукт, ціна, ка на ли ре -
алізації, ко мунікації на рин ку, а та кож
про це си, ма теріаль не се ре до ви ще і пер со -
нал, а за раз  10 Р, до да ю чи пер -
соніфікацію, участь, швидкість". Інко ли
ро бо та відділу мар ке тин гу зво дить ся ли -
ше до од но го з 4х Р  Public relations, або
зв'яз ки з гро мадськістю. А як же інші 3 Р,
а 7 Р, а 10Р?

Мар ке тинг  це комп лекс за ходів
аналітич ноінфор маційно го за без пе чен ня
життєдіяль ності ком панії що до її цілесп -
ря мо ва но го роз вит ку, по зи тив ної ди -
наміки в кон ку ре нт но му се ре до вищі і мак -
си маль но го за без пе чен ня пот реб влас -
ників і клієнтів.

Термін мар ке тинг містить в собі три
змістовні по нят тя: 1  про це си; 2  струк -
тур ний підрозділ; 3  набір інстру ментів. І
нині го лов ни ми за да ча ми мар ке тин гу є: 

1. Сце нар не прог но зу ван ня  23
варіан ти мож ли во го найгіршо го роз вит ку
си ту ації на 36 місяців впе ред і проєкт по -
пе ред жу валь них за ходів по них;

2. Досліджен ня, аналіз і ре а гу ван ня на
зміни у ймовірній клієнтській базі; 

3. Еле мен ти мікрост ра ху ван ня  де -
шеві, прості по вре гу лю ван ню стра хові
про дук ти. І мо ва за раз в пер шу чер гу не
про при бу ток, а про збе ре жен ня пер со на -
лу і підтрим ку фінан со во го по то ку;

4. Бенч маркінг  як ве дуть се бе ко ле -
ги?

Роль діджи талізації в інтег рації.
Струк ту ра і на пов нен ня Інтер нет�пор та -
лу і веб сай ту стра хо ви ка для внутрішніх
і зовнішніх клієнтів.

1.Пер ший крок діджи талізації, зви -
чай но,  це роз ви ток елект рон но го до ку -
мен то обігу, ме тою яко го є дот ри ман ня
пер со на лом бізнеспро цесів (функцій, їх
про дуктів і термінів), а та кож фор му ван ня
ба зи КРІ;

2.Елект рон на версія ор -
ганізаційнофункціональ ної струк ту ри
(ба га торівне ний кас кад): Схе ма оргструк -
ту ри (тра диційна), підрозділ, по са да,
співробітник (+ йо го те ле фо ни і елект рон -
на ад ре са), функції, про дук ти по даній по -

саді, про це ду ри (ба жа но) і тех но логічні
інструкції, яки ми ке руєть ся співробітник,
план на рік, квар тал, місяць (там де це
мож ли во), фак тич не ви ко нан ня пла ну,
мо ти вація (об ме же ний дос туп);

3.Нор ма тивні ма теріали;
4.Те ма тичні ба зи да них і ре зуль та ти

їх аналітич ної об роб ки (SWOTаналіз,
мар ке тин го ва інфор мація що до ком панії і
рин ку, бенч маркінг та ін.);

5. Про дук то ва бібліоте ка, що яв ляє со -
бою набір до ку ментів по біль шості, як що
не по кож но му, стра хо во му про дук ту:

 кон ку рентні пе ре ва ги, або клю чо ва
ком пе тенція ком панії;

 кон ку рентні пе ре ва ги стра хо во го
про дук ту; 

 профілі (ха рак терні оз на ки)
найбільш ймовірних клієнтів;

 мож ливі за пе ре чен ня клієнтів на
про по зиції стра ху ва тись: стра ху ван ню як
та ко му, ком панії, умо вам про дук ту,
аквізи то ру, інші, та варіан ти ар гу ментів
на ці за пе ре чен ня;

 відповіді на пи тан ня із серії "А як -
що…?";

6. Ма теріали уч бо воме то дич но го
цент ру (за хо ди з нав чан ня, підви щен ня
кваліфікації пер со на лу, тес ту ван ня, кор -
по ра тив на елект рон на бібліоте ка та ін.);

7. Вебфо рум цент ру обс лу го ву ван ня
клієнтів, який дає мож ливість працівни -
кам ком панії вис лов лю ва ти свої за у ва -
жен ня що до ре алізації бізнеспро цесів,
мож ли вих збоїв чи уск лад нень в ро боті.
Крім то го  про по зиції по вдос ко на лен ню
ро бо ти ком панії і от ри му ва ти відповідне
ре а гу ван ня чи ком пе тентні відповіді.

8. Інші розділи.
Ос нов ною ме тою веб сай ту є на дан ня

діючим і ймовірним клієнтам ком панії ак -
ту аль ної інфор мації з нас туп них пи тань:

 Кон ку рентні пе ре ва ги ком панії;
 Ви тяг з пра вил і ти пові до го во ри

стра ху ван ня по стра хо вих про дук тах, а
при пот ребі пе релік асис ту ю чих ком паній,
парт нерів та ін.;

 Прик ла ди са мостійно го виз на чен ня
клієнтом орієнтов но го стра хо во го пла те -
жу по стра хо во му про дук ту, що йо го ціка -
вить;

 Про це ду ри вре гу лю ван ня по ос нов -
них ви дах стра ху ван ня;

 Прик ла ди кейсів по роз ра хун ку
стра хо во го відшко ду ван ня;

 Відповіді на найбільш по ши рені пи -
тан ня клієнтів;

 Ти пові за пе ре чен ня і сумніви в пот -
ребі стра ху ван ня з бо ку клієнта, і відповіді
на них;

 "Осо бисті кабіне ти" клієнтів з інфор -
мацією що до ук ла де них до го ворів стра ху -
ван ня, про це су вре гу лю ван ня стра хо вих
подій, бізнесісторії співпраці та ін. 

На за вер шен ня: Зро зуміло, що ці ре -
ко мен дації не є до вер ше ни ми і істи ною в
ос танній інстанції. Хтось їх вже ви пе ре -
див, хтось йде іншим шля хом. Але хо четь -
ся вис ло ви ти надію, що во ни відповіда ють
прин ци пу "Sapienti sat", або "Ро зум но му
до сить", і хо ча б ок ремі з них бу дуть ко -
рисні вітчиз ня ним стра хо ви кам.
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Більшість су ми заст ра хо ва них
збитків за рік є ре зуль та том руйнівної
по вені в липні та зли ви з гра дом на по -
чат ку літа.

За оцінка ми GDV, близь ко 9 міль -
ярдів євро із за галь ної су ми в 12,5
міль ярдів євро при па дає на збит ки,
зав дані жит ло вим бу дин кам, до -
машнь о му гос по да р ству та підпри -
ємствам внаслідок по ве ней та злив.
Приб лиз но 2 міль яр ди євро із за галь -
ної су ми заст ра хо ва них збитків при па -

дає на шко ду від ура га ну та гра ду, 1,5
міль яр ди євро, що за ли ши ли ся, за да -
ни ми GDV, відно сять ся до пош код -
жен ня транс по рт них за собів внаслідок
стихійних лих.

Йорг Ас мус сен, ге не раль ний ди рек -
тор GDV, про ко мен ту вав: "Із заст ра хо ва -
ним збит ком, зав да ним бу дин кам, пред -
ме там до машнь о го по бу ту, підпри -
ємствам та ав то мобілям на су му близь ко
12,5 міль ярдів євро, 2021й рік бу де най -
до рож чим ро ком стихійних лих".

За га лом очікуєть ся, що по вені у
Німеч чині приз ве дуть до заст ра хо ва -
них збитків у розмірі 8,2 міль яр да євро.
З цієї су ми близь ко 7,7 млрд євро при -
па дає на жит лові бу дин ки, до машнє
май но та підприємства, а близь ко 450
млн євро  на пош код жен ня ав то -
мобілів.

Влітку в ре зуль таті серії штормів
заст ра хо вані збит ки скла ли 1,7 міль -
яр да євро. У GDV ка жуть, що в ос нов -
но му це ав то мобілі, які пост раж да ли
від силь но го гра ду, та втра ти ста но ви -
ли близь ко 700 мільйонів євро.

GDV заз на чає, що за галь на су ма в
12,5 міль ярдів євро пе ре ви щує за -
гальні заст ра хо вані збит ки, що спос -
теріга ють ся в країні в 2002 році, ко ли в
серпні ста ла ся силь на повінь і кіль ка
руйнівних штормів.

2021 ð³ê ñòàâ ðîêîì ðåêîðäíèõ çáèòê³â äëÿ
ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ Í³ìå÷÷èíè â³ä ñòèõ³éíèõ ëèõ

Німецька страхова асоціація (GDV) попередила, що
збитки, завдані внаслідок стихійного лиха в країні в
2021 році, коштували страховикам і перестраховикам
рекордні 12,5 млрд євро



Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä ïîâåí³ 
â Ìàëàéç³¿ $720 ìëí.
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Ці оцінки вклю ча ють фак тичні та
по тенційні стра хові вип ла ти по ко -
мерційних ри зи ках, що без по се -
редньо ви ник ли внаслідок не що -
давніх рап то вих по ве ней та май -
бутнь о го се зо ну дощів.

У країні три дні йшов про лив ний
дощ, який спри чи нив силь ну повінь
у вось ми шта тах, част ко во за то пив -
ши низ ку міст і сіл. Уряд заз нав
жорсткої кри ти ки за нес воєчас не по -
пе ред жен ня та повіль не ре а гу ван ня,
при чо му по бо ю ван ня з при во ду чис -
ла за гиб лих різко зрос та ють у міру
ви яв лен ня но вих тіл.

Нап рикінці груд ня 51 тис. лю дей
бу ло ева куйо ва но зі своїх бу динків,
більшість з яких бу ли з Па хан га на
східно му уз бе режжі Ма лайсь ко го
півост ро ва, од но го з найбільш пост -
раж да лих штатів.

До ви ще заз на че ної за галь ної
су ми стра хо вих вип лат у зв'яз ку з

цією подією, га лузь за галь но го
стра ху ван ня виділить 2,43 мільйо -
на ринггітів у не що дав но ство ре -
ний Фонд до по мо ги при по ве нях,
який є ініціати вою кор по ра тив ної
соціаль ної відповідаль ності (КСВ),
спря мо ва ну на підтрим ку пост -
раж да лої ав то мобіль ної спіль но ти
в ці важкі ча си.

Ця ініціати ва бу ла роз роб ле на,
щоб до по мог ти прис ко ри ти вре гу лю -
ван ня пре тензій, на да ти до дат кові
спеціальні за хо ди та до дат ко ву
спеціаль ну до по мо гу exgratia, як
виз на че но ок ре ми ми стра хо ви ка ми.

За яв ни ки по винні бу дуть на да ти
не обхідні до ка зи пош код жень своїх
транс по рт них за собів від по вені та
підтве рд жен ня по пе реднь о го стра -
хо во го пок рит тя, яке має бу ти або
заст ра хо ва но на да ний час, або
транс по рт ний засіб мав бу ти заст ра -
хо ва ним півро ку то му.

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â
â³ä òîðíàäî â ×åõ³¿
140 ìëí ºâðî

До те перішнь о го мо мен ту стра хо -
ви ки вже от ри ма ли 11 тис. пре тензій
на су му 90 мільйонів євро після ура га -
ну, що об ру шив ся на кіль ка сіл в
Південній Мо равії. Од нак за галь на
кількість вип лат мо же до ся га ти 25 тис.
Для по лег шен ня віднов лен ня до мов -
лас ників в декіль кох сот нях ви падків
про во ди ла ся пе ре доп ла та. Стра хо ви ки
ка жуть, що очіку ва на се ред ня вип ла та
скла де 144 тис. чесь ких крон.

Стра хові ком панії ого ло си ли про
стан ли ха ще в ніч після тор на до,
повідом ляє CAP  Чесь ка асоціація
стра хо виків. Ство рені бу ли спеціальні
кри зові шта би, ак ти во вані і по си лені
мобільні бри га ди ліквіда торів і всіх
співробітників, які мо жуть до по мог ти
в си ту ації, що скла ла ся.

Крім пош код же них бу динків пост -
раж да ли і транс портні за со би, заст ра -
хо вані збит ки оціню ють ся більш ніж в
9 мільйонів євро, при се редній вар тості
од но го ви мо ги в 1560 євро.

Очікуєть ся, що пре тензії кор по ра -
тив них клієнтів бу дуть пов'язані в ос -
нов но му зі стра ху ван ням май на на су -
му в 39 млн євро. Збит ки сільсь ко гос -
по дарсь ких куль тур і ху до би та кож
мо жуть збіль ши ти ся на 5,5 млн євро.
Підприємства, які пост раж да ли від
стихійно го ли ха, мо жуть та кож по да ти
за яв ку на от ри ман ня спеціаль ної дер -
жав ної до по мо ги.

Тим ча сом міністер ство про мис ло -
вості і торгівлі Чехії по ча ло прий ма ти
по зо ви про ком пен сацію від бізнес -
менів в рам ках спеціаль ної прог ра ми
до по мо ги тор на до.

Гро зи, град розміром з тенісний
м'яч і тор на до зі швидкістю по над 200
кіло метрів на го ди ну об ру ши ли ся на
райо ни Брец лав і Го донін в Південній
Мо равії. За інфор мацією по жеж норя -
ту валь ної служ би Чесь кої Рес публіки,
найбільші руй ну ван ня смерч приніс в
7 на се ле них пунк тах: Мікульчіце, Мо -
равсь ка Но ва Вес, Груш ки, Лу жиці. За
да ни ми підрозділу Aon Impact
Forecasting, су ворі по годні умо ви зав -
да ли шко ди та кож де я ким час ти нам
Франції, Бельгії, Нідер ландів, Швей -
царії, Німеч чи ни, Чехії та інших
регіонів.

Страхова асоціація Малайзії (PIAM) підрахувала, 
що сума виплат за позовами внаслідок нещодавньої
повені, що охопила Малайзію, може становити 
3 мільярди рінггітів (720 мільйонів доларів).

Êàòàñòðîôè



38 Insurance TOP ¹8(84)2021

Про те кінцівка ка лен дар но го ро -
ку ви я ви ла ся по ляр но про ти леж -
ною: де які ук раїнці ста ли за роб ля ти
мен ше. За га лом, се ред ня номіналь на
за робітна пла та у 2021 році хо ча й
зрос ла, про те ре альні за робітки ук -
раїнців май же не зміни ли ся, вра хо -
ву ю чи рівень інфляції. 

Січень но во го 2022 ро ку по ка зав
стабільність та тро хи вирівняв си ту -
ацію. Порівня но з груд нем 2021 ро ку,
се редній рівень за робітної пла ти,
заз на че ної у відкри тих ва кансіях на
кад ро вих пор та лах,  тро хи збіль -
шив ся і ста но вить 18 000 грн. Для
порівнян ня  се редній рівень за -
робітної пла ти за весь ми ну лий рік

склав 17 126 грн.
Рівень зарп лат є неп ря мим, про -

те, знач ним по каз ни ком наст роїв
бізне су. Те, що зарп ла ти не ско ро чу -
ють ся, го во рить про збе ре жен ня ак -
тив ності та стабіль ної діяль ності ук -
раїнсь ких ком паній, які вже адап ту -
ва ли ся до пер ма не нт ної кри зи в
країні. 

Най частіше ро бо то давці заз на ча -
ють у ва кансіях най ниж чий рівень
за робітної пла ти. Так, най мен ший
розмір щомісяч ної ком пен сації від 10
100 грн, оз ву че ний у 56% про по зицій
ро бо ти. Май же чверть ва кансій (24%)
 із зарп ла тою від 20 300 грн. Ще 10%
ро бо то давців про по ну ють зарп ла ту

від 30 400 грн. Най ви щих зарп лат від
40 600 грн та 50 800 грн су мар но 10%
(6% та 4% відповідно). 

Вар то підкрес ли ти, що най вищі
зарп ла ти ро бо то давці не охо че оз ву -
чу ють у ва кансіях. То му мож на при -
пус ти ти, що ви сокі зарп ла ти от ри -
му ють біль ше, ніж 10% ук раїнсь ких
фахівців.

Найбіль шу зарп ла ту в січні пла -
ти ли в Києві. Цим вже ніко го не зди -
вуєш, ад же сто ли ця по ка зує най ви -
щий рівень за робітку спеціалістів
про тя гом три ва ло го ча су. Се ред ня
щомісяч на ком пен сація у ак ту аль -
них ва кансіях Києва ста но вить 31
000 грн. Ць о го міся ця на дру гу схо -
дин ку регіонів з най ви щою зарп ла -
тою підня ла ся Одесь ка об ласть з по -
каз ни ком 22 200 грн. Ви сокі по каз ни -
ки зарп лат та кож у Ми ко лаївській
об ласті (19 600 грн), Сумській об ласті
(19 000 грн) та Дніпро пет ровській об -
ласті (18 700 грн). 

Ціка во, що у січні до п'ятірки
регіонів з най ви щою се реднь ою

Êàäðè

Îãëÿä çàðïëàò ñ³÷íÿ 2022 ðîêó - àäàïòîâàíà
ñòàá³ëüí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³ Óêðà¿íè

2021 рік видався неоднозначним з точки зору прибутків
представників українського ринку праці, йдеться у
дослідженні  grc.ua. До осені включно все йшло так, як хотіли
місцеві фахівці: заробітні плати зростали, у деяких сферах
навіть значно зростали, випереджаючи темпи інфляції.



зарп ла тою не пот ра пи ла Харківсь ка об ласть. Не га тив ну
ди наміку рівню за робітної пла ти аналіти ки фіксу ва ли про -
тя гом всь о го 2021 ро ку. Як що у квітні 2021 ро ку се ред ня
зарп ла та у ак ту аль них ва кансіях скла да ла 32 799 грн, то у
лис то паді цей по каз ник зни зив ся до 17 100 грн. У січні
харківські ро бо то давці про по ну ва ли по шу ка чам в се -
реднь о му 18 300 грн.

Пе релік регіонів, де ро бо то давці про по ну ють най менші
зарп ла ти своїм працівни кам май же не змінив ся. Най ниж -
чий рівень се редньої за робітної пла ти у січні зафіксо ва ний
у За кар патті (12 200 грн). Підня ла ся з тра диційно го ос тан -
нь о го місця рей тин гу на пе ре дос таннє місце Київсь ка об -
ласть. Тут ро бо то давці про по ну ють ли ше 12 300 грн. На
одній по зиції Чер кась ка та Іва ноФранківсь ка об ласті з
по каз ни ком се редньої зарп ла ти 12 600 грн. В Тер -
нопільській об ласті в січні в се реднь о му про по ну ва ли 12
700 грн. Не на ба га то біль ше, а са ме в се реднь о му 12 800
грн., своїм співробітни кам го тові пла ти ти ро бо то давці
Чернівець кої об ласті.   

Рей тинг спеціалістів, яким про по ну ва ли в січні най вищі
зарп ла ти, виг ля дає так: пер ша схо дин ка за тра диційним
ліде ром  сфе рою ІТ, інтер нет та те ле ком. По ча ток ро ку
по ка зав знач не збіль шен ня се реднь о го за робітку
ІТспеціалістів, порівня но з се реднім рівнем 2021 ро ку. В
січні цим фахівцям в се реднь о му про по ну ва ли 60 200 грн.
Тоді як, се ред ня зарп ла та у ми ну ло му році зафіксо ва на на
рівні 53 980 грн.

Ви сокі зарп ла ти про по ну ють та кож керівни кам. Хо ча у
січні предс тав ни кам ви що го ме не дж мен ту ро бо то давці
про по ну ва ли де що мен ше, ніж в се реднь о му за 2021 рік (41
100 грн в січні  про ти се редньої у 2021 році 43 607 грн). 

Не за ли ши ла тре тю по зицію рей тин гу про фесійних
сфер з най ви щи ми зарп ла та ми і га лузь кон суль ту ван ня. У

цих фахівців в січні зарп ла та навіть де що збіль ши ла ся (32
200 грн в се реднь о му в січні  про ти се реднь о го рівню у ми -
ну ло му році 26 203 грн).

До п'ятірки про фесійних сфер з най ви щи ми зарп ла та -
ми у січні пот ра пи ли Інста ляція та сервіс та спеціалісти
юри дич ної сфе ри. Їм ро бо то давці про по ну ва ли в се реднь о -
му 27 800 грн та 25 600 грн відповідно. 

Не має при чин для ра дості від про по но ва них зарп лат
у мо ло дих спеціалістів без досвіду ро бо ти та сту дентів.
Їм ро бо то давці про по ну ють най мен ше  11 000 грн. Низькі
зарп ла ти пла тять та кож у сфері ту риз му, у го те лях та
рес то ра нах. Се ред ня за робітна пла та цих спеціалістів,
оз ву че на у ак ту аль них ва кансіях в січні, на рівні 12 400
грн. Ма ло та кож от ри мує адміністра тив ний пер со нал (12
700 грн), бух гал те ри (13 600 грн) та до машній пер со нал
(13 700 грн).
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За га лом на стра хо во му рин ку Ук раїни на 30.09.2021 пра -
цю ва ло 169 стра хо виків, у т.ч. 152 ри зи кові ком панії та 17 зі
стра ху ван ня жит тя. Звітність НБУ по да ло 157 стра хо виків.

Се ред ня зарп ла та у стра хо во му сек торі ста но ви ла 17,7 тис.
грн. Най нижчі се редні за робітні пла ти у фахівців, які шу ка -
ють ро бо ту в ка те горіях: "Адміністра тив ний пер со нал" (11,2
тис. грн.) та "Бух гал терія, уп равлінсь кий облік, фінан си
підприємства" (12 тис. грн.).

Більшість ро бо то давців зі сфе ри стра ху ван ня (55%) шу ка -
ють кан ди датів із досвідом ро бо ти від ро ку до трь ох. Ще 41%
го тові зро би ти про по зицію про ро бо ту кан ди да там з досвідом
ро бо ти в про мис ло вості від трь ох до шес ти років. Спеціалістів
без досвіду ро бо ти у стра ху ванні шу ка ють ли ше 4% ком паній.

94% ро бо то давців із сфе ри стра ху ван ня про по ну ють ро бо -
ту в офісі на пов ний ро бо чий день. Мож ливість гнуч ко го
графіка го тові зап ро по ну ва ти кан ди да там 5% пра це давців.
Цілком відда ле ний фор мат розг ля да ють ли ше 1% ро бо то -
давців.

Найбіль ше ва кансій сфе ри відкри то для спеціалістів у га -
лузі ме дич но го стра ху ван ня (15%), комп ле кс но го стра ху ван ня
юри дич них осіб (13%) та комп ле кс но го стра ху ван ня фізич них
осіб (9%). Тро хи мен ше про по зицій ро бо ти для кан ди датів, які
шу ка ють ро бо ту у сфері кор по ра тив но го стра ху ван ня бізне су
(8%) або мріють ста ти керівни ка ми нап рямків (8%). 

Витрати українських страховиків на
зарплати працівників за 9 місяців 2021 року
зросли до 2,2 млрд грн, йдеться у звіті
Національного банку України
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Âèòðàòè ñòðàõîâèê³â Óêðà¿íè íà çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â
çà 9 ì³ñÿö³â 2021 ðîêó çðîñëè äî 2,2 ìëðä. ãðí.

ÒÎÏ-20 ñòðàõîâèê³â çà ðîçì³ðîì
(îô³ö³éíîãî) ôîíäó îïëàòè ïðàö³, 9Ì2021

¹ Ñòðàõîâèê Âèòðàòè 
íà çàðïëàòó,      

òèñ. ãðí.

1 ARX 187 251
2 ÓÍ²ÊÀ 183 118
3 HACK ÎÐÀÍÒÓ 145 706
4 ÓÑÃ 132 803
5 ÏÇÓ Óêðà¿íà 132 303
6 ÑÃ ÒÀÑ 107 272
7 ²ÍÃÎ 95 221
8 Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ 94 776
9 ÏÐÎÂ²ÄÍÀ 88 218
10 ÊÍßÆÀ 75 544
11 Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ 73 270
12 UNIVERSALNA 62 562
13 UPSK 45 610
14 VUSO 40 969
15 ÑÊ ÒÀÑ 40 176
16 ªâðî³íñ Óêðà¿íà 39 930
17 ÌåòËàéô 39 702
18 ÓÍ²ÊÀ Æèòòÿ 30 199
19 ÏÐÎÑÒÎ�ñòðàõóâàííÿ 28 426
20 NGS 26 105

ÂÑÜÎÃÎ 157 ÑÊ 2 207 027




