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The aim of the article is to elucidate the main differences between certain 
types of professional appraisers of risks and losses in the insurance mar-
ket infrastructure of Ukraine. Analyzing and summarizing the provisions of 
regulatory legal acts and the results of researches by leading scientists in 
the field of insurance, it is determined that the range of functions of the 
underwriter at the stage preceding the conclusion of the insurance contract 
are somewhat wider than those of the surveyor, and the range of functions 
of the emergency commissioner at the stage of settlement of the insured 
event are wider than those of the appraiser, the average adjuster and the 
adjuster. Taking into account that professional appraisers of risks and losses 
as well as actuaries are responsible for the appraisals and recommendations 
provided by them, it is advisable to insure their professional responsibility. It 
is found that the number of certified emergency commissioners and actuar-
ies is low in Ukraine, which requires further stimulation of the development 
of the insurance market infrastructure in terms of these components. Due to 
the fact that the work of the surveyor and adjuster is not legally regulated 
in Ukraine, these issues constitute prospects for further researches in this 
area.
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в инфраструктуре страхового рынка Украины
Целью статьи является выяснение основных различий между разными 
видами профессиональных оценщиков рисков и убытков в инфраструк-
туре страхового рынка Украины. Анализируя и обобщая положения 
нормативно-правовых актов и результаты исследований ведущих 
ученых в сфере страхования, было определено, что функции андеррай-
тера на этапе, предшествующем заключению страхового договора, 
несколько шире, чем сюрвейера, а функции аварийного комиссара на 
этапе урегулирования страхового случая являются более широкими, 
чем оценщика, диспашера и аджастера. Учитывая то, что профес-
сиональные оценщики рисков и убытков, а также актуарии несут от-
ветственность за предоставленные оценки и рекомендации, для них 
определена целесообразность страхования своей профессиональной 
ответственности. Выяснено, что количество сертифицированных 
аварийных комиссаров и актуариев в Украине является низкой, что 
требует дальнейшего стимулирования развития инфраструктуры 
страхового рынка по данным составляющими. В связи с тем, что ра-
бота сюрвейера и аджастера в Украине законодательно не урегулиро-
вана, то эти вопросы составляют перспективу дальнейших исследо-
ваний в этой сфере. 
Ключевые слова: андеррайтер, сюрвейер, аварийный комиссар, аджа-
стер, диспашер, инфраструктура страхового рынка.
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Професійні оцінювачі ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України

Метою статті є з’ясування основних відмінностей між різними видами професійних оцінювачів ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку 
України. Аналізуючи й узагальнюючи положення нормативно-правових актів і результати досліджень провідних учених у сфері страхування, було ви-
значено, що функції андеррайтера на етапі, що передує укладенню страхової угоди, є дещо ширшими, ніж сюрвейера, а функції аварійного комісара 
на етапі врегулювання страхового випадку є ширшими, ніж оцінювача, диспашера й аджастера. З огляду на те, що професійні оцінювачі ризиків 
і  збитків, а також актуарії несуть відповідальність за надані оцінки та рекомендації, визначено для них доцільність страхування своєї професійної 
відповідальності. З’ясовано, що кількість сертифікованих аварійних комісарів і актуаріїв в Україні є низькою, що вимагає подальшого стимулювання 
розвитку інфраструктури страхового ринку за даними складовими. У зв’язку з тим, що робота сюрвейера й аджастера нині в Україні є законодавчо 
не врегульованою, то ці питання становлять перспективу подальших розвідок у цій сфері.
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Вступ. Професійні оцінювачі ризиків беруть актив-
ну участь в укладенні та веденні страхової угоди на такому 
етапі, як андеррайтинг, а оцінювачі збитків – на етапі урегу-
лювання страхового випадку. Вказані суб’єкти є об’єктивно 
необхідними елементами інфраструктури страхового рин-

ку, оскільки вони обслуговують важливі процеси надання 
страхової послуги клієнтам страхових компаній. Однак їх 
діяльності приділяється недостатньо уваги як з теоретич-
ної, так і з практичної точок зору, що вимагає поглибленого 
дослідження та висвітлення цього питання.
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Характеристику професійних оцінювачів ризиків 
і збитків у страхуванні в своїх працях представили такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Габідулін І., Журавін С., 
Єфимов О., Кирбаба О., Пікус Р., Смірнова І. та ін. Вказані 
вчені зазначають, що професійні оцінювачі ризиків і збит-
ків відносяться до таких елементів інфраструктури страхо-
вого ринку, як непрямі страхові посередники, до яких на-
лежать андеррайтери, сюрвейери, аджастери, диспашери, 
аварійні комісари. Проте іноді виникає неоднозначне розу-
міння головних функцій зазначених посередників.

Отже, мета цієї статті полягає у з’ясуванні основних 
відмінностей між різними видами професійних оцінювачів 
ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
визначити подібні та відмінні риси між сюрвейе- 
ром і андерайтером;
розкрити подібні та відмінні риси між оцінюва- 
чем, диспашером, аджастером і аварійним комі-
саром;
визначити напрями використання результатів ді- 
яльності оцінювачів ризиків і збитків актуаріями.

Окреслені завдання були вирішені за допомогою та-
ких методів: аналіз, синтез і узагальнення.

Результати. Як вже було зазначено, на етапі андер-
райтингу залучаються професійні оцінювачі ризиків. Анде-
райтинг – це «… процес аналізу запропонованих до страху-
вання ризиків, прийняття рішень про страхування певного 
ризику та визначення тарифної ставки, адекватної ризику, 
франшизи та інших умов договору» [1]. Звідси особи, які 
відповідають за цей етап, називаються андеррайтерами, 
вони працюють у страхових компаніях і визначають імовір-
ність і величину можливої страхової виплати в майбутньо-
му. Оцінка ризику страховика до укладення страхового до-
говору та при його пролонгації є життєво важливою функ-
цією андерайтера [2]. Тобто андеррайтер визначає ймовір-
ний рівень збитковості за потенційною страховою угодою 
і чи є він прийнятним для конкретного страховика.

Кирбаба О. відзначає, що страховий сюрвейер залу-
чається на стадії укладення договору для страхової експер-
тизи ризиків для складних і дорогих об'єктів страхування, 
перевірки адекватності страхових сум і лімітів, для моніто-
рингу стану об'єктів страхування при укладанні договорів 
строком більше, ніж на один рік [3]. 

Відповідно, функції сюрвейера перетинаються з функ-
ціями андеррайтера в частині оцінки ризиків за об'єктом, 
що приймається на страхування, «… тому для ефективного 
впровадження моделі доцільно опрацювати їх взаємодію. 
Завдання сюрвейерів досить багатогранні, виходячи з того, 
що експерти цього напрямку повинні мати кваліфіковані 
знання не тільки в галузі оцінки ризиків та оцінки об'єк-
тів …, що вже включає в себе достатній обсяг навичок,  
а й технічну освіту …» [4, с. 21].

Більше того, як підкреслюють Журавін С. і Смірно- 
ва І., ця експертиза є незалежною, оскільки при страхуван-
ні здійснюється кваліфікованими фахівцями, які не працю-
ють ні в компанії, що потребує страхування, ні в страховій 
компанії, але необхідна для обох [4, с. 20].

Звідси логічним є висновок Єфимова О., що сюр-
вейер як незалежний фахівець оцінює ризики й оглядає 
об’єкти страхування та передає результати оцінки й огляду 
андеррайтеру [5, с. 255, рис. 1].

Варто зазначити, що у вітчизняному законодавстві 
статус сюрвейера є невизначеним, і, як правило, на етапі ан-
деррайтингу залучається оцінювач для визначення дійсної 
вартості об’єкта страхування, тобто страхової вартості, що 
є підґрунтям для встановлення адекватної страхової суми.

Що ж до етапу врегулювання страхового випадку, то 
важливу роль відіграють оцінювачі збитків. Так, у разі на-
стання страхового випадку визначенням причини, характеру 
та розміру збитків займається аварійний комісар [6, с. 110].

«Аварійні комісари – особи, які займаються визна-
ченням причин настання страхового випадку та розміру 
збитків, а також у випадку, передбаченому Законом Укра-
їни «Про обов'язкове страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних засобів», 
перевіркою дій страховика» [7, ст. 1.2]. 

Для того щоб мати право провадити діяльність з  ви-
значення причин настання страхового випадку та розміру 
збитків, необхідно відповідати певним кваліфікаційним ви-
могам для одержання Кваліфікаційного свідоцтва (рис. 1). 

Права й обов’язки аварійного комісара наведено на рис. 2.
«Аварійний комісар, який складає аварійний серти-

фікат, несе персональну відповідальність за достовірність 
відомостей, зазначених у ньому» [8, ст. 18], тому таким 
учасникам страхового ринку об’єктивно необхідно страху-
вати свою професійну відповідальність. 

А) повинні мати повну або базову вищу 
освіту;

Б) повинні пройти навчання та скласти 
екзамен на відповідність знань 
кваліфікаційному мінімуму за певним 
напрямом діяльності. Тривалість курсу 
навчання становить від 72 до 196 годин 
залежно від певного напряму 
діяльності

Вперше:

Особи, які претендують на отримання Кваліфікаційного свідоцтва

Через кожні 3 роки аварійний комісар повинен проходити навчання та 
складати екзамен на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за 
певним напрямом діяльності.
У цьому випадку такі особи повинні пройти навчання та скласти екза-
мен на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за напрямом 
діяльності. Тривалість курсу навчання встановлюється залежно від 
певного напряму діяльності та змісту кваліфікаційного мінімуму, але 
не більше 72 годин

У разі підвищення кваліфікації:

Рис. 1. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на отримання Кваліфікаційного свідоцтва аварійного комісара
Джерело: сформовано автором на основі [7, ст. 2.1–2.2]
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Рис. 2. Права й обов’язки аварійного комісара

Джерело: сформовано автором на основі [8, ст. 6–7]

1) визначати форми та методи виконання зобов'язань 
на підставі законодавства і умов договору;

2) з дозволу слідчого або прокурора знайомитися 
з матеріалами досудового розслідування, бути при-
сутнім під час проведення слідчих дій;

3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи 
усній формі від сторін, причетних до настання страхо-
вого випадку;

4) надавати на запити Нацкомфінпослуг інформацію 
про обставини та причини настання страхового 
випадку та заподіяну шкоду

Має право: Має право:

Аварійний комісар відповідно до договору із страховиком

1) кваліфіковано, неупереджено, об'єктивно і в зазна-
чений строк виконувати свої зобов'язання;

2) не розголошувати будь-яку інформацію про об'єкт 
страхування без згоди на це страховика і страху-
вальника;

3) подавати інформацію про обставини і причини на-
стання страхового випадку та заподіяну шкоду на 
письмову вимогу оперативних підрозділів, органів 
досудового розслідування чи прокуратури у зв'язку 
з кримінальним провадженням

Зобов’язаний:

Отже, «Визначенням причин настання страхово-
го випадку та розміру збитків може займатися особа, яка 
отримала Кваліфікаційне свідоцтво, що містить відмітку 
Нацкомфінпослуг про внесення цієї особи до Переліку» [7, 
ст. 1.7]. В Україні в Переліку осіб, які відповідають кваліфі-
каційним вимогам і можуть займатися визначенням при-
чин настання страхового випадку та розміру збитків (ава-
рійні комісари), термін дії свідоцтва яких не завершено, є 
306 осіб, що спеціалізуються на таких напрямах (табл. 1).

За даними табл. 1 нині в Україні є 74 аварійних ко-
місара, які спеціалізуються на визначенні причин настання 
страхового випадку та розміру збитків у сільському госпо-
дарстві в галузі рослинництва, та 232, які виконують ті ж 
самі функції, але при страхуванні наземних транспортних 
засобів (крім засобів залізничного транспорту). На думку 
Габідуліна І., такі фахівці «… мають бути в кожному районі. 
А всього в Україні 490 районів» [10] без урахування непід-
контрольних уряду районів. Тобто інфраструктура стра-

Таблиця 1

Кількість аварійних комісарів в Україні з діючим Кваліфікаційним свідоцтвом на початок другого півріччя 2017 р. 

Показник

Навчальна програма

Програма підготовки і програма 
підвищення кваліфікації осіб, 
які здійснюють діяльність із 

визначення причин настання 
страхового випадку та розміру 
збитків (аварійних комісарів) у 

сільському господарстві в галузі 
рослинництва

Базова програма і програма 
підвищення кваліфікації осіб, 
які здійснюють діяльність із 

визначення причин настання 
страхового випадку та розміру 

збитків (аварійних комісарів) при 
страхуванні наземних  транспортних 

засобів (крім засобів залізничного 
транспорту)

Програма підготовки осіб, 
які здійснюють діяльність із 

визначення причин настання 
страхового випадку та 

розміру збитків (аварійних 
комісарів) при страхуванні 

наземних транспортних засобів 
(крім засобів залізничного 

транспорту)

назва навчально-
го закладу

національний університет біо-
ресурсів і природокористування 
України; пвнЗ «міжнародний 
інститут бізнесу»

тов «інститут післядипломної освіти 
та бізнесу»

пвнЗ «міжнародний інститут 
бізнесу»

кількість аварій-
них комісарів 74 215 17

Джерело: сформовано автором на основі [9]

хового ринку за кількістю аварійних комісарів за різними 
видами страхування є недостатньо розвиненою. Інститут 
аварійних комісарів покликана розвивати Всеукраїнська 
громадська організація «Всеукраїнська асоціація аварійних 
комісарів», створена в 2008 р. [11]. 

Варто наголосити, що в Законі «Про обов’язкове стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів» зазначається: «Розмір шко-
ди, пов’язаної з пошкодженням чи фізичним знищенням 
дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей, 

визначається на підставі аварійного сертифіката, рапорту, 
звіту, акта чи висновку про оцінку, виконаного аварійним 
комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до зако-
нодавства» [12, ст. 31.1]. Однак ця стаття ставить на один 
рівень аварійного комісара з оцінювачем або експертом.

Закон «Про оцінку майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Україні» визначає, що: «Оціню-
вачами можуть бути громадяни України, іноземці й осо-
би без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та 
одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача …» [13, ст. 6].  
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«Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках: … 
визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, 
встановлених законом» [13, ст. 7]. Нині в реєстрі суб’єктів 
оціночної діяльності, який веде Фонд державного майна 
України, числиться 2928 оцінювачів [14].

З вищезазначеного випливає, що завдання аварійно-
го комісара і оцінювача збігаються лише в частині оцінки 
величини збитків, тоді як аварійний комісар ще й визначає 
причини настання страхового випадку. Якщо ж між стра-
ховиком і страхувальником виникає непорозуміння щодо 
розміру збитку та суми страхового відшкодування, то в та-
кому випадку залучається фахівець із судової експертизи, 
що являє собою «… дослідження експертом на основі спе-
ціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які 
містять інформацію про обставини справи, що перебуває 
у провадженні органів досудового розслідування чи суду» 
[15, ст. 1]. Проте для іноземних суб’єктів страхових відно-
син незрозумілим є залучення оцінювачів і судових екс-
пертів, оскільки міжнародна практика у сфері страхування 
свідчить про використання послуг професійних спеціаліс-
тів, зокрема, аварійних комісарів, диспашерів і аджастерів.

Так, Кодекс торговельного мореплавства України 
визначає, що «Наявність загальної аварії встановлюється 
і розрахунок по її розподілу (диспаша) складається за за-
явою заінтересованих осіб диспашерами» [16, ст. 288]. 
«Загальною аварією визнаються збитки, яких зазнано вна-
слідок зроблених навмисно та розумно надзвичайних ви-
трат або пожертвувань з метою врятування судна, фрахту 
та вантажу, що перевозиться на судні, від загальної для них 
небезпеки. Загальна аварія розподіляється між судном, 
фрахтом і вантажем пропорційно їх вартості» [16, ст. 277]. 
Тобто диспашери – це фахівці, які встановлюють, чи була 
конкретна аварія загальною, і якщо так, то складають роз-
поділ збитків. Диспашерів, як правило, залучають в мор-
ському страхуванні.

Якщо ж статус аварійного комісара та диспашера є 
законодавчо визначеним, то протилежна ситуація з аджас-
терами. Словникові джерела зазначають, що аджастер – це 
агент страхових позовів, який залучається для оцінки стра-
хової вимоги з метою визначення відповідальності страхо-
вої компанії перед власником страхового полісу. Існують 
різні види аджастерів. Вони можуть представляти страхо-
ву компанію, вони можуть бути найняті позивачем (public 
adjusters) або вони можуть бути незалежними (independent 
adjusters) [17]. У зв’язку з тим, що аджастери оцінюють зби-
ток внаслідок страхового випадку, то іноді їх ще називають 
лос-аджастерами. 

Кирбаба О. підкреслює, що інколи доцільним є по-
передньо заключити договір з лос-аджастером, щоб, у разі 
необхідності, незалежний спеціаліст міг якомога швидше 
потрапити на об'єкт після настання страхової події. В ре-
зультаті лос-аджастер надасть істотну допомогу в правиль-
ному врегулюванні збитку й узгодженні інтересів сторін 
договору страхування [3].

В Україні ж інститут аджастерів тільки починає роз-
виватися завдяки створеній в 2010 р. Асоціації аджастерів 
і сюрвейерів України. Позитивним явищем можна визна-
чити положення проекту Закону України «Про страхуван-
ня», що об’єктами нагляду є «… особи, які надають послу-
ги, пов’язані зі страховою діяльністю (аварійні комісари, 

аджастери, диспашери, сюрвейери, асистуючі компанії)» 
[18, ст. 5.3]. Однак цього недостатньо для регулювання ро-
боти таких професійних учасників в інфраструктурі стра-
хового ринку України.

Таким чином, можна підсумувати та погодитися 
з думкою Єфимова О. [5, с. 255, рис. 1], що результати ро-
боти щодо оцінки вартості збитків таких фахівців, як оці-
нювачі, диспашери та аджастери, можуть бути використані 
аварійними комісарами, функції яких значно ширші. Од-
нак в Україні щодо страхування у галузі рослинництва та 
страхування наземних транспортних засобів (крім засобів 
залізничного транспорту) аварійні комісари виступають 
одночасно й аджастерами.

Що ж до з’ясування напрямів використання результатів 
діяльності оцінювачів ризиків і збитків у роботі актуарія, то 
слід зазначити, що актуарій – це особа, яка здійснює актуарні 
розрахунки, пов’язані зі встановленням страхових тарифів.

Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися 
актуарними розрахунками, наведено на рис. 3.

З рис. 3 видно, що актуарії одержують право посвід-
чувати актуарні розрахунки, а отже, для них теж доцільним 
є страхування своєї професійної відповідальності.

В Україні в Переліку осіб, які можуть займатися акту-
арними розрахунками і яким видано свідоцтво про відпо-
відність кваліфікаційним вимогам, є 36 осіб (табл. 2).

Таблиця 2

Кількість осіб, які можуть займатися актуарними 
розрахунками в Україні на початок другого  

півріччя 2017 р.

№ Вид свідоцтва Кількість осіб

1 Без обмеження строку дії 27

2
З обмеженням строку дії з видів 
страхування, інших, ніж страхуван-
ня життя

3

3 З обмеженням строку дії зі страху-
вання життя 6

всього 36

Джерело: сформовано автором на основі [20]

Враховуючи, що на кінець І кварталу 2017 р. В Україні 
функціонувало 307 страхових компаній, з яких 268 ризико-
вих і 39 компаній зі страхування життя [21], то відповідно 
приблизно на 100 страховиків припадає 10 актуаріїв, а це 
дуже низький показник, якщо оцінювати розвиненість інф-
раструктури страхового ринку за цією складовою.

Роботу актуарія не можна недооцінювати, оскільки 
він визначає доцільність застосування підвищуючих чи по-
нижуючих коефіцієнтів до базового страхового тарифу за 
результатами роботи сюрвейера та андеррайтера, що допо-
магає розрахувати належний страховий платіж, який пови-
нен сплатити страхувальник.

Результати роботи оцінювачів збитків на етапі вре-
гулювання страхового випадку сприяє розрахунку належ-
ної суми страхової виплати, на основі чого визначається 
фактична збитковість того чи іншого виду страхування, 
а  отже, з'ясовується необхідність перегляду базових стра-
хових тарифів.
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Таким чином, від злагодженої та висококваліфікова-
ної роботи професійних оцінювачів ризиків і збитків зале-
жить якість надання страхового захисту страхувальникам, 
стійкість функціонування страхової компанії на мікрорівні 
та стабільність страхового ринку на макрорівні, що вказує 
на об'єктивну необхідність розвитку страхової інфраструк-
тури за розглянутими складовими.

Висновок. З’ясування основних відмінностей між 
різними видами професійних оцінювачів ризиків і збит-
ків в інфраструктурі страхового ринку України дало змогу 
зробити такі узагальнення:

функції андеррайтера на етапі, що передує укла- 
денню страхової угоди, є дещо ширшими, ніж 
сюрвейера;
функції аварійного комісара на етапі врегулюван- 
ня страхового випадку є ширшими, ніж оцінюва-
ча, диспашера й аджастера;
професійні оцінювачі ризиків і збитків, а також  
актуарії несуть відповідальність за надані оцінки 
та рекомендації, отже, їм необхідно страхувати 
свою професійну відповідальність; 
кількість сертифікованих аварійних комісарів  
і актуаріїв в Україні є низькою, що вимагає по-
дальшого розвитку інфраструктури страхового 
ринку за цими складовими;
якість заключень професійних оцінювачів ризи- 
ків і збитків повинна бути на належному рівні, 
оскільки від них залежить адекватність розрахун-
ку, коригування та перегляду страхових тарифів 
актуаріями;
робота сюрвейера й аджастера нині в Україні є за- 
конодавчо неврегульованою, що становить пер-
спективу подальших розвідок у цій сфері.
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а) вищу освіту;
б) досвід роботи з виконання актуар-

них розрахунків у межах території 
України не менше, ніж три роки;

в) Кваліфікаційне свідоцтво;
г) диплом за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра «актуарна та фінан-
сова математика» або документи про 
успішне складання професійних 
екзаменів, передбачених американ-
ською (за кодами SOA Course 1/P – 
SOA Course 6, або SOA Exam P – 
SOA Exam C, або CAS Course 1 – CAS 
Course 6, або CAS Exam 1 – CAS Exam 
6) та/або британською (за кодами 
101 – 109 або CT1 - CT8) екзаменацій-
ними системами

Особа, яка претендує на право займатися актуарними розрахунками

та посвідчувати їх і отримати Свідоцтво 
(без обмеження строку його дії), 

повинна мати:

а) вищу освіту;
б) досвід роботи з виконання акту-

арних розрахунків із страхування 
життя у межах території України 
не менший, ніж три роки;

в) кваліфікаційне свідоцтво;
г) документи про успішне складан-

ня професійних екзаменів, 
передбачених американською 
(за кодами SOA Course 1/P – SOA 
Course 4/C, або SOA Exam P – SOA 
Exam M/MFE, або CAS Course 1 – 
CAS Course 4, або CAS Exam 1 – 
CAS Exam 4) та/або британською 
(за кодами 101 – 105 або CT1, 
CT3 – CT5) екзаменаційними 
системами

зі страхування життя, посвідчувати 
їх та отримати Свідоцтво (строком 

на три роки), повинна мати:

а) вищу освіту;
б) досвід роботи з виконання актуар-

них розрахунків з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя у ме-
жах території України не менший, ніж 
три роки;

в) кваліфікаційне свідоцтво;
г) документи про успішне складання 

професійних екзаменів, передба-
чених американською (за кодами 
SOA Course 1/P – SOA Course 4/C, або 
SOA Exam P – SOA Exam M/MFE, або 
CAS Course 1 – CAS Course 4, або CAS 
Exam 1 – CAS Exam 4) та/або британ-
ською (за кодами 101 – 104 та 106 або 
CT1, CT3, CT4, CT6) екзаменаційними 
системами

з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя, посвідчувати їх та 
отримати Свідоцтво (строком на три 

роки), повинна мати:

Рис. 3. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Джерело: сформовано автором на основі [19, ст. 2.1–2.3]
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