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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

 

1.1. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (надалі ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»), створене відповідно 

до Закону України «Про господарські товариства», Господарського кодексу України, Цивільного 

кодексу України та інших законодавчих актів України. 

 ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» зареєстроване Шевченківською районною у місті 

Києві державною адміністрацією 06.09.2007 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 1 074 102 0000 026763, 

ідентифікаційний код: 35392462. 

ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» здійснює свою діяльність на підставі Конституції 

України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про 

страхування» та інших нормативно-правових актів України, а також Статуту. 

Метою створення та діяльності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» є отримання 

відповідного прибутку внаслідок здійснення як в Україні, так і за її межами всіх видів 

страхування, співстрахування, перестрахування та інших видів страхової та фінансової 

діяльності. 

ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» має самостійний баланс, діє на основі повного 

господарського розрахунку, самоокупності й самофінансування, самостійно планує свою 

діяльність і визначає її напрямки.  

Засновниками та на даний час учасниками ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» компанії є 

юридичні  особи – ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД», ТОВ «ЕКСПО КОНСАЛТИНГ» та ТОВ «ЕКСПО 

ФІНАНС», які зареєстровані на території України.  

Зазначимо, що СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» має прозору структуру власності, яка 

підтверджується перевіркою НБУ. Наша Страхова компанія завжди прагнула максимальної 

прозорості, про що весь час на корпоративному сайті www.exposk.com.ua у розділі «Про 

компанію» для будь-яких користувачів відображали всю необхідну інформацію для виконання 

вимог законодавства та підтвердження прозорої діяльності компанії. 

1.  Ідентифікаційний код (ЕДРПОУ): 35392462 

2. Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ». Повна назва 

англійською мовою – SUPERADDED LIABILITY COMPANY «INSURANCE COMPANY «EXPO 

INSURANCE». 

3. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Шептицького (раніше Луначарського), буд.14, оф. 81 

4. Телефон: (044) 541-02-02, Факс: (044) 541-05-75 

5. e-mail: office@exposk.com.ua; корпоративний сайт: www.exposk.com.ua  

6. Організаційно-правова форма: Товариство з додатковою відповідальністю 

7. Банківські реквізити: р/р UA52 305299 00000 26502026200330 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

8. Участь в об'єднанні фінансових установ (назва об'єднання): Ядерний страховий пул України 

(ЯСП), Асоціація «Страховий бізнес» 

9. Назва посади, П.І.Б. керівника: Директор Іванців Анатолій Євгенович 

10. П.І.Б. головного бухгалтера: Фарфудінова Анастасія Геннадіївна 

11. Кількість штатних працівників: 17 

12. Код страховика за реєстром відділу аналізу звітності: 11102078 

13. Дата проведення останніх змін  у статутних документах: 25.06.2019р. 

14. Всього в наявності 38 ліцензій: з них 16 з добровільних видів страхування та 22 з 

обов’язкових видів. 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

Ліцензій ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 

№ Серія № Вид страхування 
Термін дії 

ліцензії 

Добровільні види страхування 

1 АВ 377243 страхування від нещасних випадків 
з 08.11.2007 р. 
Безстрокова 

 

2 АВ 377248 страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
з 08.11.2007 р. 
Безстрокова 

 

3 АВ 377621 
страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 

водного транспорту) 

з 17.01.2008 р. 
Безстрокова 

 

4 АВ 377246 страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 
з 08.11.2007 р. 
Безстрокова 

 

5 АВ 377245 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
з 08.11.2007 р. 
Безстрокова 

 

6 АВ 377247 

страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

вантажів та багажу (вантажобагажу)) 

з 08.11.2007 р. 
Безстрокова 

7 АВ 377622 
страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника) 
з 17.01.2008 р. 
Безстрокова 

8 АВ 377624 

страхування відповідальності перед третіми особами  (крім цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників  

повітряного транспорту, відповідальності власників  водного транспорту 

(включаючи  відповідальність перевізника)) 

з 17.01.2008 р. 
Безстрокова 

9 АВ 377620 
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту) 
з 17.01.2008 р. 
Безстрокова 

10 АВ 377244 страхування фінансових ризиків 
з 08.11.2007 р. 
Безстрокова 

11 АВ 377623 страхування медичних витрат 
з 17.01.2008 р. 
Безстрокова 

12 АЕ 293930 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) з 17.07.2014 р. 
Безстрокова 

13 АЕ 293929 
страхування    цивільної    відповідальності    власників  

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 
з 17.07.2014 р. 
Безстрокова 

14 

Розпорядження 
Нацкомфінпослуг 

№ 1703 
страхування   здоров'я   на   випадок   хвороби з 14.07.2016 р. 

Безстрокова 

15 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 2061 

страхування сільськогосподарської продукції  з 30.08.2016 р. 
Безстрокова 

16 
Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1480 

страхування залізничного транспорту з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

Обов’язкові види страхування 

17 АЕ 293928 авіаційне страхування цивільної авіації з 17.07.20014 р. 
Безстрокова 

18 АЕ 293927 
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки  за  

ядерну  шкоду,  яка  може  бути заподіяна внаслідок ядерного  інциденту 
з 17.07.20014 р. 
Безстрокова 

19 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 2060 

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті з 30.08.2016 р. 
Безстрокова 



20 

Розпорядження 
Нацкомфінпослуг 

№ 2060 

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та 

сільської пожежної охорони членів добровільних пожежних дружин (команд) 

з 30.08.2016 р. 
Безстрокова 

21 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 

України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні 

ними службових обов’язків 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

22 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини з 23.06.2020р. 

Безстрокова 

23 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, 

яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної 

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та 

санітарно-епідеміологічного характеру 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

24 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, 

заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо 

інше не передбачено такою угодою 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

25 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу 

у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" 
з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

26 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію 

(видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути 

заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному 

середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) 

небезпечних відходів 

з 23.06.2020р. 

Безстрокова 

27 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на 

випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 
з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

28 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених 

Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім 

особам 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

29 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 

заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

30 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях 

сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, 

вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках 

та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

31 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 
з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

32 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-

промислового і промислового видобування та використання газу (метану) 

вугільних родовищ 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

33 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1481 

страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

34 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1479 

медичного страхування з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

35 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1479 

страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів 

охорони здоров’я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на 

випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов’язаного з виконанням ними 

професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками 

інфекційних хвороб 

з 23.06.2020р. 

Безстрокова 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/944-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2003-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2003-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2003-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/358-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/358-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/624-2015-%D0%BF#n8


 

 1.2. Засновниками та на даний час учасниками ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 

компанії є юридичні  особи – ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД», ТОВ «ЕКСПО КОНСАЛТИНГ» та ТОВ 

«ЕКСПО ФІНАНС», які зареєстровані на території України. 

Організаційна структура ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» складається із Дирекції та 

відокремлених підрозділів. Станом на 31.12.2021 року Страхова компанія має в наявності 7 (сім) 

відокремлених підрозділи:  

 

Дирекція 

02002, м Київ, вул. А. Шептицького (раніше Луначарського) 14, офіс 81                                                        

Тел.(044) 541-02-02, факс (044) 541-05-75, моб.(067) 569-42-41 

www.exposk.com.ua; e-mail: office@exposk.com.ua 

 

Регіональні підрозділи: 

 

1. Київ 

м. Київ, вул. В.Шимановського, 2/1, офіс 321. 

тел.: (067) 509-98-35 e-mail: kyiv.expo@gmail.com 

2. Васильків 

м. Васильків, вул. Володимирська, 1, оф.401. 

тел.: (067) 569-42-41, e-mail: kv.vs.expo@gmail.com 

3. Обухів 

м. Обухів, вул. Київська, 113-А, 2-й поверх. 

тел.: (067) 569-42-4, e-mail: kv.ob.expo@gmail.com 

4. Чернівці 

м. Чернівці, вул. Шолом-Алейхема, 5 офіс 2. 

тел.: (066) 280-23-32 (037) 257-12-30, e-mail: cher.expo@gmail.com 

5. Львів 

м.Львів, вул. Дорошенка, 32/9 

тел.: (032) 255-51-65, (098) 682-20-04, e-mail: lv.exposk@gmail.com 

6. Черкаси  

м. Черкаси, вул. Припортова 22а, офіс 209. 

тел.: +38067-384-5755, e-mail: chrk.expo@gmail.com 

7. Одеса 

м. Одеса, вул. Пушкінська, 13 

тел.: (048) 724-68-30, e-mail: odesa.expo@gmail.com 

 

Відокремлений підрозділ ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (Регіональний ТДВ “СК 

“ЕКСПО СТРАХУВАННЯ”) є відокремленим структурним підрозділом ТДВ «СК «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ», створюється за рішенням Загальних зборів учасників за поданням Директора 

та розпочинає свою діяльність на підставі Наказу Директора ТДВ «СК «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ». Регіональний ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” вважається 

зареєстрованим після внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ.  

Регіональний ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” не є юридичною особою і вступає в 

господарські, договірні, розрахункові та інші відносини із суб'єктами господарської діяльності 

від імені ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за його дорученням та в межах наданих цим 

Положенням повноважень. 

36 

Розпорядження 
Нацкомфінпослуг 

№ 1479 

страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду, 

заподіяну життю чи здоров’ю туриста або його майну 
з 23.06.2020р. 
Безстрокова 

37 

Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1479 

страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів 

електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або 

техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 
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Розпорядження 

Нацкомфінпослуг 

№ 1479 

страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції 

тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, 

заподіяну третім особам. 

з 23.06.2020р. 
Безстрокова 
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Регіональний ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” безпосередньо підпорядкований 

Директору ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», має круглу печатку, немає відокремленого 

балансу, поточного, валютного та інших банківських рахунків, а також не являється платником 

усіх передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів). 

Регіональний ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” здійснює страхову діяльність по 

видах страхування, на які ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» отримало ліцензії відповідно до 

чинного законодавства України і право на проведення яких було надане Компанією. 

Регіональний ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” здійснює свою діяльність виключно на 

території України, переважно на території відповідної області. 

Цього року у нас в організаційній структурі відбулися суттєві зміни. Було створено два 

нові підрозділи у містах Черкаси та Одеса. 

З метою розширення діяльності СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за одним з особливо 

пріоритетних видів страхування, визначеним у планах діяльності Страхової компанії на 

поточний рік – у сегменті агрострахування, збільшення загального обсягу надходження 

страхових платежів, вирішено створити у травні місяці 2021 року Центр агрострахування на базі 

відокремленого підрозділу у Черкасах. Враховуючи намічені плани Страхової компанії на 

активний розвиток цього року програм страхування агроризиків, у Компанії затверджено сучасні 

програми страхування посівів та майбутнього врожаю. 

Також, в СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 31 травня 2021 року ухвалено рішення про 

створення з 01.06.2021 року нового підрозділу в м. Одесі – Одеського регіонального центру. 

Створення ще одного підрозділу дозволило Страховій компанії якісніше та більш масово 

запропонувати своїм клієнтам широкий спектр страхових продуктів, серед яких найбільш масові 

види страхування: страхування вантажів, медичне страхування, страхування майна, особисті 

види страхування, зокрема туристичне страхування та страхування від нещасних випадків, 

автострахування, морське страхування (страхування яхт та катерів), страхування агроризиків.  

Більш детально організаційна структура наведена нижче. 

 

 
 

 

 



1.3. Опис діяльності.  

 

Наша місія: Ми бачимо свою місію в тому, щоб щодня і цілодобово надавати 

корпоративним і індивідуальним клієнтам широкий спектр страхових послуг, та обслуговування 

найвищого класу. Захист добробуту та фінансової стабільності клієнтів є першочерговим для 

нашої компанії. 

 

Місія компанії ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» визначає головні принципи роботи: 

 щоденне і цілодобове реагування на потреби клієнтів; 

 відповідальність, сумлінність і прозорість; 

 націленість на довгострокові і взаємовигідні відносини з клієнтами; 

 забезпечення надійності та ефективності проведених страхових угод; 

 комплексне та якісне обслуговування клієнтів; 

 професійна підготовка співробітників компанії; 

 гарантії виконання прийнятих на себе зобов'язань; 

 дотримання ділової етики. 

Наше завдання збудувати довірчі відносини з кожним клієнтом та стати його страховим 

партнером у житті і бізнесі, вирішуючи проблеми в тісній взаємодії. 

Стратегічною метою компанії є створення універсальної страхової компанії європейського 

рівня, здатного оперативно надавати своїм клієнтам якісне і комфортне обслуговування в галузі 

страхування. Стати одним з лідерів українського ринку страхування, закріпити репутацію 

надійної, професійної компанії, що динамічно розвивається. 

Основними видами діяльності є страхування, перестрахування, співстрахування та 

фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 

управлінням, а також виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших 

страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), 

якщо це безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції 

для забезпечення власних господарських потреб. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 

займається тільки тими видами страхування, на які воно отримало ліцензію.  

Пріоритетним напрямком у діяльності страхової компанії є страхування наземного  

транспорту, медичне страхування, страхування майна, авіаційне страхування цивільної авіації, 

страхування медичних витрат, страхування відповідальності. 

Компанія для забезпечення платоспроможності та відповідно до норм чинного 

законодавства формує страхові резерви.  Вони утворюються з метою забезпечення майбутніх 

виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування 

(перестрахування).  Формування та облік технічних резервів та частки перестраховиків в них 

здійснюється відповідно до ст.31 Закону України «Про страхування» та Положення про порядок 

формування, розміщення та обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 

страхування життя затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг № 3104 від 17.12.2004р. 

Компанія  здійснює формування та облік таких технічних резервів: 

- резерв незароблених премій (резерви премій); 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 

- резерв катастроф. 

За рахунок прибутку Компанія, згідно Статуту, має  право на створення вільних резервів. 

Вільні резерви, це частка власних коштів, які резервуються з метою додаткового забезпечення 

платоспроможності згідно з прийнятою методикою здійснення страхової діяльності.  

Результати фінансово-господарської діяльності, встановлені на основі бухгалтерського 

обліку, відображаються у самостійному балансі ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» та 

кожного календарного року подаються на розгляд та затвердження загальних зборів учасників. 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» підбила підсумки діяльності Страхової 

компанії за 2021 рік. Ґрунтуючись на повноцінному аналізі всіх звітних даних СК «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ» - цей період можливо однозначно характеризувати як найуспішніший за всіма 

категоріями фінансових показників. 

Основні фінансові показники нашої компанії за 12 місяців 2021р. не лише підтверджують 

повне виконання, а за всіма параметрами показують перевиконання закладених бюджетних 

річних показників, а також значно перевищують усі показники аналогічних періодів минулих 

років. 

За 12 місяців звітного 2021 року наша компанія зібрала майже 69 млн. грн. страхових 

платежів Тут хочеться відзначити дуже суттєве зростання показника страхових платежів – у 3,4 

разів більше, або на 48,5 млн.грн. порівняно з такими самими даними минулого року. Також, 

збільшилася сума страхових виплат своїм клієнтам на 17% та становила майже 3,45 млн.грн. 

Рівень страхових виплат за рік зменшився та досяг показника 5%. 

Характерним і досить приємним для нас є такий якісний показник діяльності як високий 

коефіцієнт пролонгації Договорів – більш ніж 80%, що свідчить про лояльність та довіру наших 

клієнтів. Усього укладено понад 5 820 договорів страхування та перестрахування. 

Структура страхового портфеля компанії мало змінилася. Близько 71% займають авіаційні 

ризики, понад 8% страхування майна, 4% - медичне страхування, майже 4% страхування ядерних 

ризиків (як щодо відповідальності ядерних операторів і за майновими ризиками при страхуванні 

атомних блоків та перевезеннях ядерного палива), трохи більше 5% автотранспортне 

страхування КАСКО, близько 3% страхування вантажів, 2% це страхування відповідальності та 

3% з усіх інших видів страхування. 

Усього укладалися Договори страхування за більш ніж 23 видами страхування. Це стало 

можливим після того, як у 2019 році наша Страхова компанія отримала 19 нових ліцензій на 

страхування за 18 обов'язковими видами та 1 за добровільним видом страхування. Наразі маємо у 

розпорядженні 38 ліцензій, з яких: 16 за добровільними видами страхування та 22 за 

обов'язковими видами. 

У структурі страхових виплат переважають виплати клієнтам з добровільного медичного 

страхування 

– близько 54%, з автотранспортного КАСКО – 39%, потім, трохи більше 5% – це виплати 

по договорам страхування на випадок захворювання, близько 1% із страхування агроризиків та 

майже 1 % з майнового страхування . 

В аналізованому періоді 2021 року Страховою компанією було укладено договорів 

страхування на суму 82,403 млн.грн., однак відбулося коригування (зменшення) страхових 

платежів, що було пов’язано з простоєм повітряних суден (відсутністю експлуатації 

застрахованих повітряних транспортних суден через пандемію СOVID-19) в розмірі 13,411 

млн.грн. Виходячи з сьогоднішньої ситуації відносно стану та розповсюдження пандемії СOVID-

19, враховуючи кризовий стан особливо в авіаційній галузі, зважаючи на встановлений карантин 

та відсутність авіасполучення, діяльність авіаційних компаній та міжнародних аеропортів у 

звітному періоді були тимчасово і на тривалий час законсервовані, відповідно з поступовим 

відкриттям кордонів більша частина надходжень з авіаційного страхування СК «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ» перенесена на наступні звітні періоди. 

За звітний період сплачено з врахуванням планового податку на прибуток за 2021 рік –           

3,636 млн. грн. Розмір сплачених податків в порівнянням з 2020 роком збільшився на суму понад 

1,3 млн. грн. або на 54%. 

Активи Страхової компанії за рік збільшились на 19,9 млн.грн. порівняно з аналогічним 

показником минулого 2020 року та становлять на звітну дату понад 96,7 млн.грн. Компанією 

сформовано досить солідні страхові резерви у розмірі понад 25,3 млн. грн. Майже всі резерви 

компанія тримає в низькоризикових банках (це державні банки та міжнародні банки з високими 

рейтингами) та державних облігаціях внутрішньої позики (ОВДП). 



Дохід від інвестиційної діяльності за перше півріччя становить понад 2,74 млн.грн., і ця 

цифра вища за аналогічний торішній показник на 72 тис.грн., при тому, що суттєво зменшилися 

середньозважені процентні ставки за депозитами в банках із середніх 14–15% позаминулого року 

до 5–6% у минулому році та середня прибутковість ОВДП також знизилася з 15% до 12% за 

гривневими облігаціями та з 5- 6% до 3-3,5% щодо валютних ОВДП. Цей дохід сформований в 

результаті отримання відсотків за депозитами, розміщеними у високорейтингових банках 

України, а також операціями з державними цінними паперами (ОВДП). Позитивний фінансовий 

результат діяльності Страхової компанії до оподаткування становив близько 5 млн.грн., а чистий 

фінансовий результат (прибуток) склав 4,57 млн.грн. 

1 листопада 2021р. рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» ухвалив рішення щодо 

підтвердження рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика «Страхова компанія 

«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. 

Страховик із таким рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю 

порівняно з іншими українськими страховиками. Ухвалюючи рішення про підтвердження 

рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за 3 квартали 2021 року, і ми 

впевнені, що він буде підтверджений і за результатами звітного 2021 року.  

"Інститут аналізу ризиків" також в черговий раз підтвердив високий рейтинг СК "ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ" на рівні UaBBB за підсумками діяльності за три квартали 2021 року. 

Застосована Інститутом шкала кредитних рейтингів страховиків відповідає національній шкалі 

кредитних рейтингів України. У сфері рейтингування Інститут зосереджений на страховій галузі 

та надає страховим компаніям як індивідуальні (контрактні), так і публічні рейтинги. Інститут 

аналізу ризиків – єдиний, хто рейтингує всі страхові компанії України, до звітності яких є 

відкритий (публічний) доступ. 

 

 

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Станом на 01.01.2022р. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» було повністю дотримано 

всіх критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу 

платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості 

активів, встановлених нормативно- правовими актами, діючими на цей час. 

Обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика станом на 31.12.2021р. 

визначаються ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»  на підставі Положення про обов’язкові 

критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності прибутковості, 

якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого Розпорядженням 

Нацкомфінпослуг 0706.2018р. № 850, зареєстрованого в Мінюсті 06 липня 2018р. за №782/32234 

зі змінами та доповненнями. 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань проводилась відповідно до Методики 

формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в 

редакції, що затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (надалі Методика). 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснюється шляхом моделювання 

майбутніх грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі 

аналізу діяльності Страховика за попередні 3 роки з використанням загальноприйнятих 

актуарних методів. 

Там, де є достатньо статистики, використовуються актуарні методи оцінювання резервів 

збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку збитків. 

Оцінка адекватності страхових зобов’язань здійснювалася на підставі даних Страховика. 

 Станом на 31.12.2021р. в  ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” : 

 Резерв незароблених премій (UPR), сформований Страховиком, становить 17 981,7 тис. грн. 

 Сума резервів збитків (RBNS + IBNR), сформованих Страховиком, становить 7 379,2 тис. грн. 



 Загальні страхові резерви, сформовані Страховиком, становлять  25 360,9 тис. грн. 

 

 Актуарна оцінка резерву незароблених премій (UPR) становить 10 629,1 тис. грн. 

 Актуарна оцінка суми резервів збитків (RBNS + IBNR) становить 2 676,4 тис. грн. 

 Актуарна оцінка загальних страхових резервів становить 13 305,5 тис. грн. 

 

Таким чином, станом на 31.12.2021р. ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” сформовано 

достатньо страхових резервів, щоб відповідати своїм зобов’язанням за страховими контрактами, 

укладеними до звітної дати. 

 

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

Хоча результати діяльності підприємства не мають значного впливу на навколишнє 

середовище, ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” намагається максимально ефективно 

використовувати природні ресурси та впроваджувати ощадні технології.  

В Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» вказано, що 

охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого 

економічного та соціального розвитку України. Виходячи з цього твердження, природоохоронна 

діяльність, підтримка екологічних ініціатив є важливими елементами діяльності вітчизняних 

суб’єктів господарювання та окремих громадян.  

Відтак, надання уваги питанням охорони і захисту навколишнього середовища в ТДВ “СК 

“ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” не є випадковим. Керівництво та співробітники ТДВ “СК “ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ” впевнені, що зусилля у цьому напрямку відбивають нагальну потребу 

розвитку екологічно безпечного суспільства та цивілізації на перспективу, передумовою якого є 

розумне використання природних ресурсів – щоб ними користувалися не лише сучасне, а й 

майбутні покоління. Тому ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” повністю підтримує принципи 

Глобального договору ООН у сфері захисту навколишнього середовища та пов’язані з ними 

ініціативи.  

Одним з головних пріоритетів діяльності ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” є 

впровадження і використання сучасних технологій та економного використання ресурсів. Хоча 

специфіка господарської діяльності підприємства не передбачає суттєве забруднення 

навколишнього середовища, ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” намагається ощадливо 

використовувати паливо та енергетичні ресурси, оптимізує використання паперу, картриджів, 

пластикового посуду та інших матеріалів.  

Для цього ведеться робота по запровадженню системи електронного документообігу та 

скорочення зайвих документальних процедур. Зокрема, робочі документи співробітників 

переважно зберігаються в електронному вигляді і роздруковуються у випадку необхідності. 

Також серед працівників ТДВ “СК “ЕКСПО СТРАХУВАННЯ” постійно ведеться 

роз‘яснювальна робота щодо поширення екологічної відповідальності та свідомості. 

Співробітники заохочуються вживати для чорнового друку використаний з одного боку папір, 

що зменшує загальне його споживання, використання економних режимів друку, компактне 

форматування документів, надання переваги дистанційному спілкуванню у режимі відео 

конференцій, телефонного спілкування чи переписка електронною поштою. Ведеться 

роз’яснювальна робота щодо необхідності збору та утилізації відпрацьованих елементів 

живлення (батарейок). Для цього на підприємстві встановлено спеціальні контейнери. 

 

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 

Всі співробітники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» повинні керуватися такими 

базовими етичними принципами: 

 чесність – ніхто не повинен отримувати неналежної вигоди, тобто будь-якої вигоди 

майнового або іншого характеру, яка не передбачена діючим законодавством, підзаконними 



нормативними правовими актами, соціальними та іншими гарантіями або 

загальногромадянськими правами; співробітники не повинні допускати, щоб перспектива 

отримання неналежної вигоди впливала на прийняття того чи іншого рішення, їхніх дій або 

бездіяльності;  

 об’єктивність та неупередженість – при прийнятті того чи іншого рішення кожен повинен 

діяти відповідно до норм права, об’єктивно та неупереджено; він також не повинен 

допускати упередженості у випадках конфлікту його приватних інтересів та службових 

обов’язків; кожен повинен вести себе таким чином, щоб його поведінка сприяла створенню 

доброї репутації страхової компанії та зміцнювала переконання оточуючих в можливості 

чесного, неупередженого та ефективного вирішення проблем, що виникають;  

 справедливість – кожен зобов’язаний при виконанні своїх службових обов’язків враховувати 

законні права, обов’язки та інтереси всіх та не надавати перевагу будь-кому, якщо це не 

регламентовано відповідними нормативними актами;  

 коректність – кожен повинен бути коректним – доброзичливим, ввічливим у відносинах з 

колегами, підлеглими та керівництвом;  

 відповідальність – кожен повинен усвідомлювати свою відповідальність за доручену справу 

при виконанні службових обов’язків; кожен повинен розуміти, що від його особистих дій 

залежить успіх загальної справи;  

 конфіденційність – кожен зобов’язаний забезпечити конфіденційність та нерозголошуваність 

службових документів та відомостей, які стають відомими під час виконання службових 

обов’язків;  

 професійність – кожен повинен приймати відповідні до своїх службових повноважень 

рішення лише після переконання у тому, що рівень його професійної компетенції є 

достатнім, і рішення, яке приймається, не може завдати шкоди інтересам страхової компанії;  

 захист інтересів страхової компанії – під час виконання службових обов’язків кожен повинен 

керуватися насамперед інтересами страхової компанії та не шукати немотивованої особистої 

вигоди при використанні матеріальних, фінансових, інтелектуальних або інших ресурсів 

страхової компанії; кожен зобов’язаний утримуватися від будь-якої діяльності, якщо вона 

суперечить або не збігається з інтересами страхової компанії;  

 родинні зв’язки – кожен повинен утримуватися від будь-якого перенесення родинних 

зв’язків та відносин на службові відносини; як правило, члени однієї родини не повинні 

працювати у безпосередньому службовому підпорядкуванні один у одного, якщо 

керівництвом страхової компанії не прийнято інше рішення.  

Всі співробітники мають рівні права щодо висловлення власної думки, власних 

переконань та власного світогляду. 

Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» – кожен окремо та усі разом працюють на 

досягнення спільної мети – примноження добробуту та стабільності компанії, суспільства, 

держави. 

Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» повинні примножувати кращі традиції 

свого колективу, бути принциповим і вимогливим до себе, колег і громадян, поважати права, 

законні інтереси, честь, гідність, репутацію осіб. 

Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» повинні відстоювати професійну честь і 

гідність як особисту, так і своїх колег, не допускати розголошення недостовірної інформації та 

упередженої критики на їх адресу. 

В ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» затверджено Наказом Кодекс етики, який є 

невід'ємною частиною посадової інструкції кожного Співробітника. 

Режим роботи СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»: 

час початку робочого дня   9 годин 00 хвилин 

закінчення робочого дня 18 годин 00 хвилин 

обідня перерва: 

початок 

закінчення 

Вихідні дні – субота та неділя 

 

13 годин 00 хвилин 

14 годин 00 хвилин 

 



 

Стандарти спілкування співробітників ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 

У спілкування один з одним, з клієнтами, з конкурентами та іншими особами 

співробітники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» керуються поняттями про ввічливість, 

неупередженість, доброзичливість. 

Усі співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» підпорядковані загальній системі 

субординації. З огляду на це, порядок виконання завдань, пов'язаних з посадовими обов'язками, 

визначається місцем у ієрархії їх ініціатора. Тобто, завдання безпосереднього керівника 

виконуються першочергово. 

З колегами: 

 Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» намагаються не ускладнювати роботу 

один одного та не відмовляють одне одному у посильній допомозі, діляться досвідом. 

 Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» постійно самоудосконалюються, 

удосконалюють власну роботу, допомагають у цьому колегам. 

 В СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» цінують не лише свій робочий час, а і робочий час 

своїх колег. 

 Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» не замовчують проблеми, що склалися, а 

обговорюють їх з колегами та керівництвом відкрито та намагаються знайти шляхи їх 

розв’язання. 

Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» не з’ясовують особисті та професійні 

стосунки в присутності сторонніх. 

З клієнтами та сторонніми організаціями: 

У стосунках з клієнтами та сторонніми організаціями, рівно як і з колегами, співробітники 

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» дотримуються пунктуальності та обов'язковості.  

Співробітники не висловлюють стороннім особам негативного ставлення до діяльності 

компанії, політики керівництва, корпоративних положень. 

Співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» розуміють, що кожне спілкування із 

зовнішнім світом є реклама компанії і тому вони роблять все для того щоб враження від 

спілкування у потенційних клієнтів залишалося позитивним. 

У стосунках з  діловими партнерами співробітники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 

завжди діють на користь Страхової компанії. Захищають сферу інтересів компанії та роблять все 

можливе, щоб у стосунках з підрядчиками не виникало необґрунтованого подорожчання робіт та 

зниження якості. 

Страхова компанія повинна забезпечити найвищий рівень етичних стандартів в 

обслуговуванні платників податків та у стосунках між співробітниками податкової служби.  

Кожен співробітник страхової компанії повинен діяти коректно, незалежно від того, з ким 

він спілкується. Кожна його дія повинна ґрунтуватися на повазі до колективу та клієнтів 

страхової компанії. Важливими при цьому є відкритість, довіра, об'єктивність та правова 

впевненість, а також доступність, оперативність та прозорість. 

Високий рівень етичних стандартів як норми поведінки є постійним завданням кожного 

співробітника страхової компанії. 

Важливим для співробітника страхової компанії є повага та довіра до клієнта, оскільки 

вони довіряють нам свої ризики. У нашій страховій компанії це завжди має бути основною 

позицією. 

Дотримання всіма співробітниками організації визначених норм поведінки — ознака 

високої корпоративної культури, в умовах якої кожен працівник і організація в цілому самі 

контролюють себе. 

Всі Співробітники страхової компанії усвідомлюють, що завдяки визначеним нормам 

поведінки підтримуються чітке функціонування страхової компанії і висока ефективність її 

діяльності, оскільки зменшується кількість конфліктів і непорозумінь. Таким чином, норми 

поведінки виконують і моральну функцію, регулюючи поведінку співробітників у складних 

ситуаціях, привчаючи  дотримуватись прийнятої моделі поведінки. 

 



 

6. РИЗИКИ 

 

ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», як юридична особа - Страховик, перебуває під 

впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що можуть як сприяти 

максимальному розкриттю організаційно-функціональних переваг ТДВ «СК «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ», так і стати предметом впливу зовнішніх загроз, що можуть посилити наявні 

внутрішні недоліки у діяльності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ». 

Перелік ризиків, впливу яких піддається страхова компанія є наступним: 

Р-1 – андеррайтингові (страхові ризики); 

Р-2 – ринкові ризики; 

Р-3 – ризик дефолту контрагента; 

Р-4 – операційні ризики; 

Р-5 – ризик учасника фінансової групи; 

Р-6 – ризик репутації; 

Р-7 – стратегічний ризик.  

 

Таблиця – Контрольний перелік ризиків 

Код 
Найменування 

ризику 
Коментар 

1 2 3 

Р-1 Андеррайтингові (страхові ризики) 

Р-1.01 

ризик 

недостатності 

страхових премій і 

резервів 

ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та 

розподілу збитків при настанні страхових випадків; 

Р-1.02 
катастрофічний 

ризик 

ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних 

подій та оцінок їх наслідків; 

Р-1.03 

ризик 

дострокового 

розторгнення 

договорів 

ризик збільшення показника дострокового розторгнення договорів 

страхування у порівнянні з очікуваними показниками; 

Р-1.04 
ризик несплати 

чергових платежів 

ризик збільшення показників припинення дії договорів 

страхування з причини несплати чергових страхових платежів.  

Р-2 Ринкові ризики 

Р-2.01 
ризик інвестицій в 

акції 

ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та 

фінансових інструментів страховика до коливання ринкової 

вартості акцій; 

Р-2.02 
ризик процентної 

ставки 

ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань 

страховика до коливання вартості позикових коштів; 

Р-2.03 валютний ризик 
ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань 

страховика до коливання курсів обміну валют; 

Р-2.04 ризик спреду 

ризик, пов'язаний із чутливістю активів та зобов'язань страховика 

до коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та 

державних облігацій України з тим самим (або близьким) терміном 

до погашення; 

Р-2.05 майновий ризик 
ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань 

страховика до коливання ринкових цін на нерухомість; 

Р-2.06 
ризик ринкової 

концентрації 

ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля 

активів або у зв'язку зі значним впливом одного або кількох 



емітентів цінних паперів на стан активів; 

Р-2.07 ризик ліквідності 
вірогідність тимчасової неспроможності конвертації активів з 

інвестиційних в облігаційні із-за різкого падіння їх вартості. 

Р-3 
Ризик дефолту 

контрагента 

ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та 

будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні 

зобов'язання перед страховиком.  

Р-4 Операційний ризик 

Р-4.01 

операційно-

технологічний 

ризик 

ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, 

системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних 

технологій і процесів оброблення інформації з точки зору 

керованості, універсальності, надійності, контрольованості і 

безперервності роботи. 

Р-4.02 ризик оцінки 
вірогідність помилки оцінки основних математичних величин, які 

характеризують страховий портфель; 

Р-4.03 ризик витрат ризик невідповідності фактичних і запланованих витрат. 

Р-4.04 юридичний ризик незаплановані витрати в результаті дій судової системи 

Р-4.05  
регуляторний 

ризик 

це ризик втрат внаслідок неочікуваних змін у чинному 

законодавстві та дій державних органів. 

Р-5 
Ризик учасника 

фінансової групи 

ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика-учасника 

фінансової групи, викликаний погіршенням фінансового стану 

іншого учасника групи, до складу якої входить страховик. 

Р-6 Ризик репутації  

це ризик втрат для Компанії через несприятливе сприйняття 

репутації Компанії або недовіри до неї з боку інвесторів фондів, 

акціонерів (учасників), контрагентів, інших осіб, від яких залежить 

Компанія, внаслідок внутрішніх чи зовнішніх подій, у тому числі 

застосування державними органами заходів впливу, передбачених 

законодавством 

Р-7 
Стратегічний 

ризик 

ризик втрат для Компанії, який  виникає  через   неправильні 

управлінські  рішення,  неналежну  реалізацію  прийнятих  рішень і 

неадекватне реагування на зміни  в  бізнес-середовищі.   

 

Управління ризиками професійної діяльності в ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» являє 

собою постійний процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, 

пов'язаний з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і мінімізацією негативних наслідків.  

СУР – сукупність визначених Страховиком правил та процедур, спрямованих на виявлення, 

визначення, оцінку та врегулювання ризиків Страховика із урахуванням його виду ризиків. 

СУР являє собою частину загальної стратегії Страховика, яка полягає в розробці заходів по 

нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків, пов'язаних із здійсненням різноманітних 

аспектів професійної діяльності Страховика. 

СУР базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності, при забезпеченні надійного 

та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх 

рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних категорій ризиків, при забезпеченні 

оптимального рівня співвідношення між прибутковістю діяльності та рівнем ризиків, що 

приймає на себе ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», здійснюючи певні операції. 

Уповноважена особа ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» є відповідальним за практичну 

реалізацію основних елементів СУР, зазначених у Стратегії, що передбачає: 

 розподіл функцій, обов'язків, повноважень та відповідальності за управління ризиками, 

що охоплює всі організаційні рівні і підрозділи Страховика. Інформація щодо розподілу 

функцій, обов'язків, повноважень, відповідальності, підпорядкованості та підзвітності 

підрозділів має бути доведена до відома працівників Страховика; 



 забезпечення розробки та затвердження внутрішніх документів, якими регулюється 

політика щодо управління ризиками під час здійснення андеррайтингу, формування страхових 

резервів, управління активами та пасивами, інвестиційної діяльності, перестрахування; 

 забезпечення постійної адекватності й ефективності внутрішніх документів шляхом 

внесення до них відповідних змін у відповідь на зміни зовнішніх або внутрішніх чинників; 

 забезпечення розробки та затвердження внутрішніх положень та процедур щодо 

визначення кількісних характеристик ризику та здійснення періодичного перегляду 

(щонайменше один раз на рік) цих процедур та положень з метою їх актуалізації; 

 створення окремого підрозділу з оцінки ризиків (або призначення працівника, 

відповідального за оцінку ризиків) та здійснення контролю за його роботою; 

 забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників шляхом вивчення 

найкращого досвіду щодо управління ризиками; 

 забезпечення дотримання вимог щодо платоспроможності з урахуванням рівня прийнятих 

ризиків. 

Управління ризиками у ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» включає такі етапи:  

 виявлення (ідентифікація) ризиків,  

 кількісний та якісний аналіз, оцінка і вимірювання ризиків,  

 організація управління ризиками для їх врегулювання (у тому числі планування і     

організаційне забезпечення реакції на ризики),  

 контроль за дотриманням допустимих меж ризиків звітність щодо управління ризиками. 

Виявлення (ідентифікація) ризиків – неперервний процес визначення різновидів, джерел та 

факторів ризиків, з якими ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» зустрічається у своїй діяльності, 

відповідно до категорій, визначених «Контрольним переліком ризиків». 

Всі ризики після їх виявлення підлягають нанесенню на карту ризиків.  

Карта ризиків – перелік ризиків у страховика із зазначенням показників ймовірності настання 

подій, що пов’язані з ризиками, та чутливості страховика до ризику.  

Дані для нанесення на карту ризиків є результатами експертної оцінки. 

Вимірювання та оцінювання ризику передбачає опис виявлених ризиків «Опис ризику», 

отримання прогнозу стосовно вірогідності настання подій та чутливості страховика до їх 

наслідків. 

При вимірюванні ризику застосовується статистичний метод, який полягає, зокрема у 

визначенні рівня загрози виникнення ризику залежно від ступеня ймовірності його виникнення, 

математичні моделі. 

Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів запобіжного характеру, які повністю 

виключають конкретний вид фінансового ризику. До таких заходів в першу чергу відноситься 

відмова від здійснення фінансових операцій з надмірно високим рівнем ризику. Для уникнення 

окремих видів ризиків можуть використовуватися заходи, спрямовані на нейтралізацію самої 

причини виникнення ризикової ситуації. 

Контроль та моніторинг ризиків – постійний та неперервний процес відстеження рівня ризику 

ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», який включає: 

 перевірку дотримання встановлених допустимих меж ризиків;  

 забезпечення недопущення виконання Страховиком та/або її контрагентами (за 

можливості)  дій (операцій), які порушують встановлені допустимі межі ризиків;  

 перевірку виконання операцій реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж 

здійснення діяльності Страховика;  

 розробку превентивних заходів для мінімізації ризиків у разі виявлення негативних 

тенденцій та вдосконалення бізнес-процесів за результатами проведеного аналізу. 

Методики, інструменти, підходи та механізми, які використовуються Страховиком для 

ідентифікації, вимірювання, оцінки та контролю ризиків періодично оцінюються на предмет 

адекватності поточним внутрішнім та зовнішнім умовам діяльності Страховика і вимогам 

законодавства та нормативно-правових актів та, у випадку необхідності, коригуються з метою 

поліпшення управління ризиками у Страховика. 



Діяльність із моніторингу ризиків та формування звітності щодо управління ризиками у ТДВ 

«СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» здійснюється відповідно до функцій та обов’язків, визначених 

законодавством України та внутрішніми документами Страховика. 

До заходів з мінімізації впливу ризику настання неплатоспроможності та банкрутства ТДВ 

«СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» відноситься контроль фінансового стану, якості його активів, 

структури капіталу й відповідне коригування у разі появи ознак їх погіршення 

Судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за договорами страхування 

(перестрахування), які мають або можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан товариства у 

ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2021р. немає. 

ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» зобов'язана дотримуватися таких умов  забезпечення 

платоспроможності:  

 наявності сплаченого  статутного  фонду  для страховиків-резидентів  або  гарантійного 

депозиту для філій страховиків-нерезидентів та наявності гарантійного фонду  

страховика; 

 створення страхових резервів,  достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових 

відшкодувань;  

 перевищення фактичного  запасу  платоспроможності  страховика над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності.  

 Страхова компанія відповідно   до   обсягів   страхової   діяльності  зобов'язана підтримувати  

належний   рівень   фактичного   запасу платоспроможності (нетто-активів).  

Рівень платоспроможності контролюється відповідальним за управління ризиками.  

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається  вирахуванням 

із вартості майна (загальної суми активів) страховика уми нематеріальних активів і загальної 

суми зобов'язань, у тому числі страхових.  

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж 

страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з визначених величин, а саме:  

 перша - підраховується шляхом множення суми страхових  премій за  попередні 12 

місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку). 

При цьому сума страхових премій зменшується на 50 відсотків страхових премій, 

належних перестраховикам; 

 друга - підраховується шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців 

на 0,26 (останній місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку). При цьому 

сума страхових виплат зменшується на 50 відсотків  виплат, що компенсуються 

перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування.  

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати 

розрахунковий нормативний запас платоспроможності.  

Контроль рівня ризиків ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» та фондів здійснюється на 

щоденній, щотижневій, щомісячній, щоквартальній основі залежно від ступеня загрози ризику. 

 

 

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 

 

ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» постійно вдосконалює, розробляє та впроваджує 

сучасні інформаційні технології у своїй діяльності. Модернізація по IT напрямкам в ТДВ «СК 

«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» є наступною: сучасні страхові калькулятори для масових страхових 

продуктів, система інтернет продажів, впровадження інновацій в новій системі обліку 1С-8. В 

планах розроблення ІТ-блоку бюджетування, преміювання, розрахунок та формування страхових 

резервів на кожну дату. СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» подала до Комісії з цінних паперів 

звітність у форматі XBRL за 2020 рік, 1-й квартал, півріччя 2021 року та за 9 місяців 2021 року. 

Сукупні витрати ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» на ІТ технології щодо підтримання та 

модернізації системи обліку 1С-8 та використання інших програмних систем за 2021 рік склали 

195 888 грн. Загалом за останні  2016-2021роки витрати за цією статтею склали понад 1,546 

млн.грн. 



 

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Первісну вартість інвестиційної нерухомості  збільшено на суму витрат, пов’язаних із її 

поліпшенням, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних 

від використання інвестиційної нерухомості.  

Станом на 31.12.2021р. справедлива вартість інвестиційної нерухомості згідно Звіту експертно 

грошової оцінки становить 1 750 тис.грн. Оцінку інвестиційної нерухомості проведено 

оцінювачами ФОП Березовська Тетяна Вікторівна, що діє згідно свідоцтва про державну 

реєстрацію від 10.05.2007 серія В02 № 620627 та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з 

експертної грошової оцінки земельних ділянок від 10.12.2005 серія МК № 00063, ПП «Аверті», 

що діє згідно Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 857/20 від 24.09.2020 року. 

 

2020 рік 

Тис.грн. 

Зміни (+;-) 

Тис.грн. 

2021 рік 

Тис.грн. 

Інвестиційна 

нерухомість 1 710 40 1 750 

Всього: 1 710 40 1 750 

 

Інші фінансові інвестиції (рядок 1035 активу балансу) представлені ОВДП (Облігації 

внутрішньої державної позики) утримувані до погашення, та строк погашення яких перевищує 12 

місяців з дати балансу у сумі  тис.грн. 

    

 

2020 рік 

Тис.грн. 

Зміни (+;-) 

Тис.грн. 

2021 рік 

Тис.грн. 

Облігації внутрішньої 

державної позики строк 

погашення яких перевищує 

12 місяців з дати балансу 5 925 2 210 8 135 

Всього: 5 925 2 210 8 135       

     

 Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2021р. (рядок 1160 активу балансу) 

представлені: 

1. Корпоративні права в сумі 993 тис.грн. Станом на 31.12.2021р. проведено визначення 

справедливої (ринкової) вартості корпоративних прав. Оцінка проведена суб’єктом оціночної 

діяльності ПП «Аверті», що діє згідно Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 857/20 від 

24.09.2020 року. Відповідно до висновку про вартість корпоративних прав, станом на 

31.12.2021р. ринкова вартість корпоративних прав становить 993 тис.грн. Проведено уцінку 

вартості корпоративних прав на суму 2 тис.грн. Результат переоцінки визнано у витратах. 

Відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» оцінка корпоративних прав 

проведена з використанням закритих вхідних даних і віднесена до 3-го рівня ієрархії 

справедливої вартості. Оцінюються частки у статутному капіталі товариств з обмеженою 

відповідальністю, тобто компаній закритого типу, що можуть пропонуватись до продажу тільки 

на позабіржовому ринку. 

Станом на дату придбання (25.06.2020р.) справедлива вартість корпоративних прав становила 

1 110 тис.грн. Враховуючи переоцінку активів та зобов’язань товариств з обмеженою 

відповідальністю, частки у капіталі яких належать Компанії, станом на 31.12.2021, суб’єкт 

оціночної діяльності дійшов висновку, що ринкова вартість корпоративних прав станом на 

31.12.2021р. становить 993 тис.грн.  

2. Векселі прості, утримувані для продажу у сумі 2 326 тис.грн. Станом на 31.12.2021р. 

проведено визначення справедливої (ринкової) вартості векселів. Оцінка проведена суб’єктом 

оціночної діяльності ПП «Аверті», що діє згідно Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 

857/20 від 24.09.2020 року. Відповідно до висновку про вартість векселів, станом на 31.12.2021р. 



ринкова вартість векселів становить 2 326 тис.грн. Проведено уцінку вартості корпоративних 

прав на суму 500 тис.грн. Результат переоцінки визнано у витратах. Відповідно до вимог МСФЗ 

13 «Оцінка справедливої вартості» оцінка корпоративних прав віднесена до 3-го рівня ієрархії 

справедливої вартості. Оцінка справедливої вартості складена за методом теперішньої вартості, 

величина справедливої вартості розрахована методом дисконтування грошових потоків 

дохідного підходу.  

2. Облігації внутрішньої державної позики утримуванні до погашення, строк погашення яких 

не перевищує 12 місяців з дати балансу у сумі 17 606 тис.грн. 

  

 

2020 рік 

Тис.грн. 

Зміни (+;-) 

Тис.грн. 

2021 рік 

Тис.грн. 

Векселі прості іменні, утримувані 

для продажу     2 826 -500     2 326 

Облігації внутрішньої державної 

позики строк погашення яких не 

перевищує 12 місяців з дати балансу     11 847        5 759     17 606 

  Корпоративні права        995        -2        993 

Всього       15 668     5 257       20 925 

      

  

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Впровадження цифрових технологій інтенсивно відбувається в усіх сферах, в тому числі і в 

страхуванні, а цифровизація різних галузей економіки та її вплив на розвиток є на даний час 

однією з найбільш обговорюваних тем. Такі слова як діджиталізація та цифровізація все частіше 

звучать від представників страхового ринку. Все частіше чути про роль цифрової трансформації 

та індивідуалізації у підвищенні конкурентоспроможності страхових компаній.  

В умовах цифровізації економіки змінилися й потреби страхувальників, тому мета діяльності 

страхових компаній повинна бути спрямована на задоволення цих потреб. Сучасні клієнти 

страхових компаній стали більш вимогливими: вони запитують більш детальну інформацію про 

страхові компанії і звикли, як і під час роботи з банками, очікувати оnline-послуги від страхових 

компаній. Сьогодні страхові компанії знаходяться в активній фазі процесу цифрових 

трансформацій. Одночасно активно аналізуються загрози, що можуть виникати у зв'язку з 

процесом цифровізації страхової галузі. Розглядаються потенційні можливості та переваги 

запровадження інновацій, які не лише дозволяють краще взаємодіяти зі споживачами страхових 

послуг, але й сприяють удосконаленню управління ризиками самих страховиків. В недалекому 

майбутньому кардинально зміняться підходи до процесу надання страхових послуг. Цифрові 

технології впроваджуються страховиками в канали продажів, у передстрахову експертизу 

ризиків, документообіг зі страхувальником, урегулювання збитків. 

Тобто наше найближче майбутнє - індивідуалізація страхових послуг та повна 

клієнтоорієнтованість страховиків. 

Входження України до глобальної фінансової системи потребує переходу нагляду за 

міжнародними стандартами, які визначаються відповідними директивами ЄС, стандартами 

міжнародних асоціацій та організацій.  

Наша страхова компанія прийняла рішення, що одними з важливих напрямків поточного 

року, окрім існуючих традиційних класичних напрямів страхування на стандартних для нас 

сегментах ринку, таких як: авіаційне страхування, КАСКО, майнове страхування, 

медстрахування та страхування різної професійної відповідальності - буде розвиток активної 

діяльності компанії на нових сегментах страхового ринку, а саме: на ринку агрострахування, 

страхування у будівництві та страхування маломірних морських суден (так зване «яхтове 

страхування»). Впроваджуються плани розробки та модернізації страхових продуктів та їх 

просування. Багато питань приділялося системі врегулювання страхових подій та надійному 

перестрахування цих ризиків. Такий специфічний та вузько спрямований продукт як страхування 



морських ризиків вимагає не тільки достатньо розвиненої інфраструктури страхових послуг, а й 

специфічних професійних знань. СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» готова запропонувати якісні 

страхові продукти у відповідь на збільшення попиту на маломірні морські судна (яхти, катери, 

гідроцикли), у тому числі на істотно дорогі та високотехнічні яхти в Україні за останні роки. Для 

вирішення питань щодо просування нашого страхового продукту українським яхтсменам, 

надання сюрвеєрських послуг, врегулювання можливих страхових подій не лише у внутрішніх 

водах України, а й за кордоном, включаючи участь у регатах застрахованих яхт, СК «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ» обрала своїм партнером одного з найбільш відомих, досвідчених та 

кваліфікованих партнерів – спеціалізовану чорноморську юридичну фірму Interlegal. 

В планах ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» - створення та впровадження нових 

страхових продуктів в сфері морського страхування, будівельно-монтажних ризиків, 

екологічного страхування, страхування сільськогосподарських ризиків з державною підтримкою, 

страхування кібер-ризиків та різних видів страхування професійної відповідальності. 

Також важливим є продовження активної участі щодо суспільної та нормативно творчої 

діяльності в професійних об’єднаннях на страховому ринку України – Асоціації «Страховий 

бізнес» (АСБ) та Ядерному страховому пулі (ЯСПУ). 

Крім зазначеного вище, ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» розглядає можливість 

отримання ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів після введення в дію нового Закону України «Про ОСЦПВВТЗ» 

та ввійти до складу МТСБУ з  подальшим розширенням мережі представництв СК «ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ» на всій території України. 
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