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Гладких Д. М. Поштовий банк в Україні: необхідність і ризики створення
Метою статті є обґрунтування доцільності створення спеціалізованого поштового банку в Україні, визначення переліку пов’язаних із цим ри-
зиків та можливих напрямів їх зниження. Визначено ключові ризики, що стоять на перешкоді створення поштового банку в Україні: ризик від-
сутності повноцінного контролю напрямів інвестування акумульованих вкладів населення з боку НБУ; ризик ліквідності; ризик недотримання 
поштовим оператором економічних нормативів, які є обов’язковими для банківських установ; ризик дефіциту капіталу; ризик неможливості 
підтримки поштового оператора рефінансуванням; ризик масового зняття вкладів клієнтами; ризик недостатньої компетенції працівників 
«Укрпошти» щодо дотримання вимог фінансового моніторингу; ризики, пов’язані з інкасацією великих сум готівки; ризик подальшого зростання 
частки державних установ на ринку банківських послуг; ризик дефіциту коштів для закриття угоди про купівлю «Укрпоштою» вже працюючого 
банку. Запропоновано можливі напрями мінімізації зазначених ризиків, зокрема: імплементація ключових елементів успішного досвіду роботи 
на ринку банківських послуг АППБ «Аваль»; визначення як цільового сегмента клієнтів нового поштового банку пенсіонерів, які на сьогодні є клі-
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підвищення рівня кваліфікації персоналу відділень «Укрпошти»; встановлення POS-терміналів та платіжних терміналів у всіх поштових відді-
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Hladkykh D. M. Postal Bank in Ukraine: The Need and Risks of Creation
The article is aimed at substantiating the feasibility of creating a specialized postal bank in Ukraine, to define the list of related risks and possible directions for 
their reduction. The following key risks that hinder the establishment of a postal bank in Ukraine are identified: risk of lack of full control over the directions of 
investment of accumulated deposits of the population on the part of the NBU; liquidity risk; risk of non-compliance by the postal operator with economic stan-
dards that are mandatory for banking institutions; risk of capital deficit; risk of inability to support the postal operator with refinancing; risk of mass withdrawal 
of deposits by customers; risk of insufficient competence of «Ukrposhta» employees to comply with the requirements of financial monitoring; risks associated with 
the collection of large amounts of cash; risk of further growth of the share of the State-owned institutions in the banking market; risk of shortage of funds to close 
the agreement on the purchase of «Ukrposhta» by an already operating bank. Possible directions of minimization of these risks are proposed, in particular: imple-
mentation of key elements of successful experience in the banking services market of JSPPB «Aval»; defining as the target segment of clients of the new postal 
bank of the pensioners, who are currently customers of post offices, and as the basis of its resource base – the future pension and current accounts of individuals; 
use by «Ukrposhta» of the so-called «agency» model of financial services provision; association of «Ukrposhta» and «Oschadbank» into the State-owned Postal 
Bank; development of a list of key performance indicators for employees and branches of the new postal bank; development of a list of measures directed towards 
significantly improving the level of qualification of personnel of «Ukrposhta» branches; installation of POS-terminals and payment terminals in all post offices lo-
cated in rural areas; establishment of individual economic standards for the new postal bank for the period of its full adaptation to activities in the banking market.
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На тлі тривалої стагнації фінансової системи 
України загалом актуалізуються проблеми, 
пов’язані з необхідністю модернізації та по-

дальшого розвитку банківського сектора економіки, 
створення спеціалізованих кредитних установ, зо-
крема з необхідністю створення поштового банку.

Проблеми розвитку фінансової системи Украї ни 
досліджуються у працях В. М. Гейця [4], О. С. Вла сюка 
[3], І. О. Лютого, П. А. Мороза [8] та багатьох інших 
фахівців. Дослідженню основних проблем банків-
ського сектора присвячені роботи О. В. Дзюблюка [5], 
С. В. Науменкової, В. І. Міщенка [10], Т. С. Смовженко 
[11] та інших науковців. Банківська та грошово-кре-
дитна безпека як складові елементи механізму за-
безпечення фінансової безпеки держави є об’єктами 
досліджень О. І. Барановського [1], В. П. Загарія [6], 
В. В. Коваленко [7] та інших фахівців. Проте гостро 
дискусійною та не до кінця вирішеною залишається 
проблема доцільності створення спеціалізованого 
поштового банку й оптимального механізму його по-
дальшого функціонування.

Метою статті є обґрунтування доцільності 
створення спеціалізованого поштового банку в Украї  - 
ні, визначення переліку пов’язаних із цим ризиків і 
можливих напрямів їх зниження.

Банківська система України, виходячи з еко-
номічних мотивів, пов’язаних зі зміною попиту на 
банківські послуги в різних регіонах, рівня наван-
таження на персонал, міркувань щодо підвищення 
ефективності останніми роками активно скорочувала 
кількість працюючих відділень – з 15,1 до 7,1 тис. од.  
протягом 2014–2020 рр. Ця тенденція пов’язана також 
з автоматизацією банківських операцій та поширен-
ням онлайн-продажу банківських продуктів, що до-
зволяло оптимізувати мережу та скорочувати «тради-

ційний» банківський персонал (касири, операціоністи, 
кредитні інспектори, інкасатори, охоронці тощо). За-
значені зміни однаковою мірою торкнулись як держав-
них, так і приватних банківських установ (табл. 1).

Отже, пересічні громадяни дедалі частіше сти-
каються не лише з неможливістю «швидко та близь-
ко» оформити банківський кредит чи розмістити 
власні заощадження на депозитному рахунку, але й 
з фізичною неможливістю своєчасно та в повному 
обсязі сплатити по рахунках за житлово-комунальні 
та телекомунікаційні послуги й отримати готівку в 
банкоматі без використання транспорту. Особливо 
болючою ця проблема є для сільської місцевості, від-
далених населених пунктів та окремих регіонів.

Одним із можливих варіантів вирішення про-
блеми обмеження фізичного доступу на-
селення до банківських послуг в Україні є 

створення спеціалізованого поштового банку, що має 
запропонувати клієнтам (перш за все, – фізичним 
особам) базовий набір роздрібних банківських по-
слуг, що пропонують мережеві банки. Очевидною пе-
редумовою реалізації даного проєкту є наявність роз-
галуженої мережі поштових відділень з відповідною 
інфраструктурою та персоналом, що, на відміну від 
банківської системи, покриває абсолютну більшість 
населених пунктів країни.

Згідно з даними звітності Міжнародної пошто-
вої корпорації, що характеризує діяльність поштових 
операторів більш ніж 50 країн світу, у 2018 р. світова 
поштова індустрія зросла на 5%, при цьому найбільшу 
частку в прирості її обороту склали фінансові послу-
ги – 46%, що забезпечують у середньому близько 35% 
доходів поштових операторів [12]. Саме тому остан-
німи роками поштові оператори приділяють значну 
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Таблиця 1

Динаміка кількості відділень банків у 2014–2020 рр., на кінець періоду

Банк
Рік Динаміка, 

%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

АТ КБ «ПриватБанк» 2 910 2 588 2 240 2 243 2 021 1 928 1 717 –41

АТ «Ощадбанк» 4 547 4 164 3 648 3 205 2 630 2 327 1 837 –60

АТ «Укрексімбанк» 120 102 83 65 61 60 62 –48

АБ «Укргазбанк» 175 179 231 243 246 250 276 58

Державні банки разом 7 752 7 033 6 202 5 756 4 958 4 565 3 892 –50

Недержавні банки загалом 7 330 4 838 4 114 3 733 3 551 3 437 3 242 –56

Разом по банківській системі 15 082 11 871 10 316 9 489 8 509 8 002 7 134 –53

Джерело: складено за даними НБУ.

увагу саме цьому напряму діяльності та пропонують 
послуги, аналогічні банківським.

Процедура перетворення частини поштових 
операторів на поштові банки активно відбу-
валася в 1980–90-х рр., коли спеціалізовані 

поштові банки були утворені в Австрії, Бельгії, Вели-
кій Британії, Данії, Нідерландах, Норвегії, Швейцарії, 
Швеції, Фінляндії, Франції, ФРН (табл. 2).

У 2000-х рр. внаслідок приватизації, корпора-
тизації та перегляду номенклатури поштових послуг 
частина поштових банків приєдналася до великих 
банків. Натомість «класичні» поштові компанії, які 
не приєдналися до банківських установ, у багатьох 
(понад 30) країнах припинили своє існування. Отже, 
у великій кількості країн (51) поштові фінанси є час-
тиною великих універсальних банків, ще у 24 країнах 
процес корпоратизації триває. Загалом серед 50 про-
відних банків Європи 9 установ є поштовими банка-
ми або фінансовими установами, що включають до 
свого складу поштові банки [2].

На сьогодні у світі існують такі найбільш поши-
рені моделі поштового фінансового бізнесу [9]:
 німецька модель передбачає симбіоз банку 

та пошти, при якому остання передає зібра-
ні ресурси в управління банку («Deutsche 
Postbank» – «Deutsche Post»); 

 французька модель передбачає створення фі-
нансової служби пошти, яка виконує банків-
ські функції. Наявність такої служби при По-
шті Франції («La Poste») вважається одним із 
найстаріших прикладів створення структури, 
аналогічної за своїми функціями поштовому 
банку; 

 англійська модель передбачає створення спе-
ціалізованої структури. У 1861 р. був створе-
ний «Поштовий ощадний банк» («Post Office 
Saving Bank»). Мета його діяльності полягала 
в наданні допомоги робітникам у накопиченні 
коштів, а також у забезпеченні державі досту-
пу до боргового фінансування. Пізніше назву 

банку було змінено на «Національний ощад-
ний банк», а потім на «Національні заоща-
дження та інвестиції («NS & I»). 100% акцій 
«NS & I» належать державі. 

Прикладом цілком успішного досвіду роботи на 
українському ринку банківських послуг квазіпошто-
вого банку є діяльність одного з лідерів цього ринку 
кінця 90-х – початку 2000-х років – акціонерного по-
штово-пенсійного банку «Аваль», бізнес-модель яко-
го передбачала орієнтацію не лише на корпоративний 
бізнес (що було притаманно українським банкам на 
ранньому етапі їх розвитку), але й на швидку розбу-
дову мережі відділень для роботи з населенням, зо-
крема – пенсіонерами та жителями невеликих насе-
лених пунктів. Таким чином, АППБ «Аваль» був не 
лише поштово-пенсійним банком, але й одночасно 
«класичним» універсальним банком з розгалуженою 
мережею відділень. При цьому «Укрпошта» та Пен-
сійний фонд України на той момент були одними з 
vip-клієнтів АППБ «Аваль», що отримували значно 
вищий процентний дохід по залишках на поточних 
рахунках, ніж «звичайні» клієнти банку.

Одним із важливих кроків на шляху створення 
в Україні повноцінного поштового банку слід 
вважати прийняття 19.05.2020 р. Верховною 

Радою в першому читанні законопроєкту № 2788-д 
від 04.05.2020 р., згідно з яким «Укрпошта» отримає 
можливість надавати населенню окремі банківські 
послуги, у т. ч.: 
 відкриття та ведення поштових рахунків; 
 проведення розрахункових операцій; 
 випуск та обслуговування платіжних карток; 
 здійснення валютообмінних операцій; 
 залучення коштів фізичних та юридичних 

осіб; 
 інкасація коштів та перевезення валютних 

цінностей, 
проте не зможе здійснювати кредитні операції. 

У такому разі поштовий оператор фактично 
стане банком і набуде членства у Фонді гаранту-
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Таблиця 2

Динаміка створення поштових банків у Європі

Країна
Оператор платіжних послуг, чий статус  

закріплений законодавством

Корпорація, яка має банківську ліцен-
зію, є частиною поштової групи або 

фінансово-банківської групи,  
що є партнером поштового оператора

Рік Назва Рік Назва

Австрія 1884 Postschek und Giroverkehr 1996 PSK Bank, BAWAG-PSK (2005)

Бельгія 1913 Office des Cheques Postaux 1998 Bpostbank (BNP Paribas)

Велика Британія 1968 Girobank (Post Office) 1989 Alliance & Leicester Building  
Society, Santander Bank

Данія 1920 Postgiro 1991 Girobank, Danske Bank

Нідерланди 1917 Postcheque-en Girodienst 1986 Postbank, ING Bank

Норвегія 1943 Postgiro 1999 Postbanken, DNB

Швейцарія 1906 Postschek- und Giroverkehr 2002 
(2014)

PostFinance (2014 – отримав 
банківську ліцензію)

Швеція 1922 Postgirot 2002 Nordea Bank

Фінляндія 1939 Postisiirto 1989 Postipankki, Danske Bank

Франція 1918 Service des Comtes Courant Postaux (CCP) 2005 Banque Postale

ФРН 1908 Postschek Amt 1989 Postbank, Deutsche Bank

Джерело: складено за даними Світового банку та Експертної платформи НБУ [2].

вання вкладів. Натомість НБУ вважає, що наділяти 
«Укрпош ту» такими повноваженнями є необачним і 
ризикованим і виступає проти даної ініціативи. 

Водночас серед переліку завдань України на  
2020 р., що містить План заходів з виконання 
Угоди про асоціацію між Україною, з одно-

го боку, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії та державами-чле-
нами, з іншого боку (згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1106 від 25.10.2017 р.) було ви-
значено врегулювання процедур надання платіж-
них послуг, зокрема визначення переліку платіжних 
послуг і переліку їх надавачів з урахуванням вимог 
так званої Другої платіжної директиви (Директи-
ва ЄС 2015/2366). Відповідно до ч. 1 ст. 1 Директиви 
2015/2366 [13] до постачальників платіжних послуг 
належать поштові відділення, що мають право нада-
вати платіжні послуги відповідно до національного 
законодавства. Отже, підготовка зазначеного вище 
законопроєкту № 2788-д відбувалася в повній відпо-
відності до стратегічного вектора руху України в на-
прямку імплементації базових законодавчих норм Єв-
ропейського Союзу як необхідної передумови вступу 
України в ЄС у середньостроковій перспективі.

У травні 2021 р. в інформаційний простір надій-
шла новина про наміри «Укрпошти» купити один із 
працюючих українських банків, для чого було оголо-
шено тендер на закупівлю послуг компанії-оцінюва-
ча. Угоду планується завершити до кінця 2021 р. Від-
повідно до умов тендера з відбору оцінювача банк, 

який збирається придбати «Укрпошта», має належати 
до групи приватних банків з українським капіталом і 
мати чисті активи менш як 700 млн грн на початок 
2021 р. Це має бути банк з бездоганною діловою ре-
путацією та без проблемного кредитного портфеля. 
Оскільки «Укрпошта» має власну мережу відділень 
(близько 11 тис., або в 1,5 разу більше, ніж кількість 
працюючих в Україні банківських відділень), чисель-
ність відділень банку не є критерієм відбору.

На думку НБУ, купівля «Укрпоштою» вже пра-
цюючого банку є значно менш ризикованою опера-
цією, ніж попередній план, а саме: ухвалення закону, 
який би дозволив пошті надавати банківські послуги 
без банківської ліцензії.

Аналіз наявної у відкритому доступі інформації 
про наміри «Укрпошти» здійснити трансфор-
мацію в банківську установу через законодав-

чі зміни або шляхом купівлі вже працюючого банку 
дає змогу визначити ключові ризики перетворення 
«Укрпошти» на банківську установу, які зводяться 
до такого:
 Ризик відсутності повноцінного контролю з 

боку НБУ напрямів та інструментів інвесту-
вання акумульованих поштовим оператором 
вкладів населення, що формуватиме ризик 
втрати заощаджень фізичними особами (у ви-
падку трансформації через законодавчі зміни).

 Ризик ліквідності, пов’язаний із можливим 
використанням вкладів населення для фінан-
сування інших напрямів діяльності поштово-
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го оператора (у випадку трансформації через 
законодавчі зміни).

 Ризик недотримання поштовим оператором 
економічних нормативів, які є обов’язковими 
для банківських установ, проте не є обов’яз-
ковими для «Укрпошти» (у випадку транс-
формації через законодавчі зміни).

 Ризик дефіциту капіталу, що банки покрива-
ють за рахунок власників. Натомість власни-
ком «Укрпошти» є держава, яка вже стикалася 
з необхідністю рекапіталізації великих банків 
за рахунок емісії ОВДП, що суттєво збіль-
шило обсяг державного боргу (як у випадку 
трансформації через законодавчі зміни, так 
і в разі купівлі вже працюючого банку).

Довідково. Збитковість і високий ризик бан-
крутства ключового системоутворюючого банку 
краї ни – ПАТ «Приватбанк» – наприкінці 2016 р. ви-
кликав необхідність його рекапіталізації з боку дер-
жави на суму близько 155 млрд грн. Загалом же ста-
тутний капітал банків з державною участю протягом 
2017–2020 рр. був збільшений з 131 до 315 млрд грн.
 Ризик неможливості підтримки поштового 

оператора рефінансуванням з боку НБУ, на 
що, згідно з чинним законодавством, можуть 
розраховувати лише банки (у випадку транс-
формації через законодавчі зміни).

 Ризик так званого bank run – масового зняття 
вкладів клієнтами (як у випадку трансформа-
ції через законодавчі зміни, так в у разі купів-
лі вже працюючого банку).

 Ризик недостатньої компетенції працівників 
«Укрпошти» щодо дотримання діючих вимог 
фінансового моніторингу, що додатково фор-
муватиме низку ризиків, пов’язаних із ухилен-
ням від сплати податків, тіньовою діяльніс-
тю, відмиванням грошей тощо (як у випадку 
трансформації через законодавчі зміни, так 
і в разі купівлі вже працюючого банку).

 Ризики, пов’язані з інкасацією великих сум го-
тівки, досвід якої в поштового оператора на-
разі відсутній (у випадку трансформації через 
законодавчі зміни).

 Ризик подальшого зростання частки держав-
них установ на ринку банківських послуг (як у 
випадку трансформації через законодавчі змі-
ни, так і в разі купівлі вже працюючого банку).

Довідково. Частка держави в банківській сис-
темі України станом на 01.01.2021 р. становила 66% 
статутного капіталу, 45% власного капіталу, 56% ак-
тивів, 54% зобов’язань. Відповідно частка банків іно-
земних банківських груп – 28% статутного капіталу, 
37% власного капіталу, 29% активів, 29% зобов’язань. 
Частка банків з приватним капіталом українського 
походження – 6% статутного капіталу, 18% власного 
капіталу, 15% активів, 17% зобов’язань. Надмірна при-
сутність держави в банківському секторі, очевидно, 

потребує поступового скорочення шляхом часткової 
приватизації банків з державною участю, що передба-
чає зниження частки держави на банківському ринку 
до 25% у 2025 р.
 Ризик дефіциту коштів для закриття угоди 

про купівлю «Укрпоштою» вже працюючо-
го банку, з урахуванням чинних вимог щодо 
мінімального розміру статутного капіталу та 
посередніх фінансових показників поштового 
оператора, адже купівля банку в Україні мож-
лива лише за власні кошти (у випадку купівлі 
вже працюючого банку).

Довідково. За підсумками 2020 р. прибуток «Укр - 
пошти» склав 185 млн грн. У І кварталі 2021 р. пошто-
вий оператор зафіксував збиток на суму 128 млн грн, 
але вже у II кварталі 2021 р. чистий прибуток склав 
118 млн грн.

ВИСНОВКИ 
Аналіз основних ризиків, пов’язаних зі ство-

ренням поштового банку в Україні, дає можливість 
окреслити такі можливі напрями їх зниження:

1. Дослідити та імплементувати ключові еле-
менти (зокрема, перелік функцій, клієнтів і 
партнерів) успішного досвіду роботи на ринку 
банківських послуг одного з його лідерів по-
чатку 2000-х років – АППБ «Аваль», що був 
не лише поштово-пенсійним банком, але й од-
ночасно «класичним» універсальним банком 
з розгалуженою мережею відділень.

2. Визначити цільовий сегмент серед клієнтів 
нового поштового банку – пенсіонерів, що 
на сьогодні є клієнтами поштових відділень,  
а основою його ресурсної бази – майбутні 
пенсійні та поточні рахунки фізичних осіб.

3. Розробити докладний перелік ключових 
показників ефективності (Key Performance 
Indicators – KPI) працівників та відділень но-
вого поштового банку, спрямований на ради-
кальне підвищення ефективності їх мотивації 
з метою забезпечення прибутковості та зрос-
тання капіталізації банку.

4. Розробити перелік заходів, спрямованих на 
суттєве підвищення рівня кваліфікації персо-
налу відділень «Укрпошти» з метою їх посту-
пового приведення у відповідність до вимог, 
що висуваються до працівників «класичних» 
банків.

5. Розглянути можливість встановлення для 
нового поштового банку індивідуальних еко-
номічних нормативів на період його повно-
цінної адаптації до діяльності на ринку бан-
ківських послуг терміном 3–5 років.

6. Розглянути можливість встановлення POS-
терміналів і платіжних терміналів у всіх пош-
тових відділеннях, розташованих у сільській 
місцевості.
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7. Розглянути можливість використання «Укр-
поштою» так званої «агентської» моделі на-
дання фінансових послуг, що передбачає про-
даж банками більшості банківських продуктів 
через мережу відділень «Укрпошти», що до-
зволить поштовому оператору отримувати 
значні додаткові комісійні доходи, натомість 
всі ризики, пов’язані з банківськими операці-
ями, делегувати банкам-партнерам.

8. Розглянути доцільність об’єднання «Укрпош-
ти» та «Ощадбанку» в державний «Поштовий 
банк» з подальшим скороченням «дублю ючих» 
відділень без одночасного скорочення клієнт-
ської бази та географічної присутності.             
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Нечипоренко А. В. Концептуальні підходи до розвитку страхової діяльності в Україні
Стаття присвячена розробці концептуальних підходів до розвитку страхової діяльності в Україні. Визначено, що страхування є важливим джере-
лом акумулювання коштів для подальшого їх використання задля компенсації збитків, спричинених внаслідок страхових подій, а також захищає 
бізнес від фінансових ризиків. Виокремлено основні складові концептуальних підходів до розвитку страхової діяльності, а саме: принципи, мету, 
інтереси, завдання, чинники, загрози, суб’єкти та об’єкти, забезпечення, етапи, інструменти, методи та критерії оцінки ефективності роз-
витку страхової діяльності в країні. У рамках запропонованих концептуальних підходів до розвитку страхової діяльності в Україні виділено такі 
етапи: розробка методичних засад розвитку страхової діяльності; аналіз умов і чинників розвитку страхової діяльності; оцінка стану розвитку 
страхової діяльності: дослідження кількості страховиків, тенденцій щодо їх збільшення/зменшення, попиту на страхові продукти тощо; оцінка 
ефективності розвитку страхової діяльності в країні. Зроблено висновок, що запропоновані концептуальні підходи передбачають розробку та 
реалізацію цілеспрямованого комплексу заходів, що дозволять активізувати страхову діяльність і сприятимуть розробці стратегії розвитку 
страхового ринку України за рахунок впровадження світового досвіду з урахуванням національних особливостей для його ефективного розвитку 
в довгостроковому періоді, уникаючи та мінімізуючи негативний вплив в умовах динамічного зовнішнього середовища. Стратегічним завданням 
держави щодо розвитку страхової діяльності в сучасних умовах господарювання є здійснення ефективного регулювання, що сприятиме активі-
зації розвитку страхового ринку.
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Nechyporenko A. V. The Conceptual Approaches to the Evolvement of Insurance Activity in Ukraine
The article is aimed at developing the conceptual approaches to the evolvement of insurance activity in Ukraine. It is defined that insurance is an important source 
of funds accumulation for their further use in order to compensate for losses caused by insurance events, as well as for protection of business from financial risks. 
The main components of the conceptual approaches to the evolvement of insurance activity are distinguished as follows: principles, goals, interests, tasks, fac-
tors, threats, subjects and objects, collateral, stages, instruments, methods and criteria for evaluating the efficiency of the development of insurance activities in 
the country. Within the framework of the proposed conceptual approaches to the evolvement of insurance activity in Ukraine, the following stages are allocated: 
development of methodological principles for the evolvement of insurance activity; analysis of conditions and factors of evolvement of insurance activity; assess-
ment of the state of evolvement of insurance activity: study of the number of insurers, tendencies as to their increase/decrease, demand for insurance products, 
etc.; assessment of the effectiveness of evolvement of insurance activity in the country. It is concluded that the proposed conceptual approaches involve the 
development and implementation of a purposeful set of measures that will intensify insurance activities and contribute to the development of a strategy for the 
evolvement of the insurance market of Ukraine through the introduction of world experience, taking into account national peculiarities for its effective evolvement 
in the long term, avoiding and minimizing the negative impact in the dynamic environment. The strategic task of the State to evolve insurance activities in modern 
conditions of management is to implement effective regulation, which will facilitate the intensification of the development of the insurance market.
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