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Фінансові посередники, залучаючи кошти фі-
зичних та юридичних осіб, виступають інвес-
торами та кредиторами всіх галузей економі-

ки та впливають на розвиток вітчизняної економіки. 
На фінансовому ринку України найпотужнішими є 
комерційні банки, проте з кожним роком зростають 
обсяги діяльності небанківських фінансових посе-
редників як за фінансовими активами, так і за спек-
тром фінансових послуг. Серед парабанківських по-
середників основну роль у функціонуванні кредитної 
системи України відіграють фінансові компанії, а ри-
нок страхових послуг є другим за рівнем капіталіза-
ції серед інших небанківських фінансових ринків. Це 
зумовлює актуальність дослідження основних показ-
ників діяльності страхових компаній і визначення їх 
місця у структурі кредитної системи України.

Питанням функціонування небанківських фі-
нансово-кредитних установ присвячені праці бага-
тьох вітчизняних науковців. Зокрема, Іваницька О. М.  
і Гуц М. В. висвітлюють ключові питання функціо-
нування фінансово-кредитних установ та їх роль на 
фінансовому ринку України [1]. Бондар Ю. А. проана-
лізувала основні напрями діяльності небанківських 
фінансових посередників та обґрунтовала шляхи роз-
витку їх діяльності [2]. 

Вітчизняний вчений Осадчий Є. С. доводить, 
що фінансово-кредитні установи є важливою складо-

вою в системі фінансового посередництва, оскільки 
об’єднують різні форми мобілізації, акумуляції та пере-
розподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів у сфе-
ру інвестиційної діяльності, чим забезпечують ефектив-
не функціонування ринку фінансових послуг [3]. 

Щодо ролі саме страхових компаній, то Шишпа-
нова Н. О. та Шкарлєт Т. В. встановлюють, що ринок 
страхових послуг України за обсягами наданих по-
слуг займає вагоме місце серед інших секторів ринку 
небанківських фінансових послуг і визначають осно-
вні причини гальмування стрімкого розвитку вітчиз-
няного страхового ринку [4].

Фролов С. М. і Сосенкова К. Р. проводять аналіз 
основних показників діяльності страхових компа-
ній на ринку фінансових послуг України, визначають 
фактори, які впливають на його розвиток, а також 
оцінюють можливості розвитку українського страхо-
вого ринку відповідно до європейських вимог [5].

Диба В. А. здійснює аналіз фінансових резуль-
татів діяльності суб’єктів страхового сектора та про-
водить порівняльний аналіз діяльності страхових 
компаній України та світу, визначає основні тенденції 
розвитку страхового ринку та фактори його стриму-
вання [6]. 

Однак, з огляду на мінливість економічного се-
редовища, доцільним є дослідження окремих питань 
розвитку суб’єктів страхового ринку на сучасному ета-
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пі, зокрема основних показників діяльності страхових 
компаній та їх місця у кредитній системі загалом. 

 Метою статті є дослідження основних показни-
ків діяльності страхових компаній в Україні та визна-
чення їх ролі у структурі кредитної системи України.

Кредитна система виступає як сукупність відпо-
відних інститутів, механізмів, форм і методів 
кредитування, а також фінансових і комерцій-

них установ, що обслуговують реалізацію кредитних 
відносин. Вона охоплює банківську систему та небан-
ківські фінансово-кредитні інституції (парабанків-
ську систему). 

Банківська система України включає в себе НБУ 
та комерційні банки, а парабанківські посередники 
представлені страховими та фінансовими компанія-
ми, кредитними спілками, ломбардами, недержавни-
ми пенсійними фондами тощо.

На ринку небанківських фінансових послуг 
України у 2020 р. відбулися зміни в регулюючих ор-
ганах. Відповідно до Указу Президента України від 
30.06.2020 р. № 259/2020 ліквідовано Нацкомфінпос-
луг, а її регуляторні функції передані НБУ та Націо-
нальній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(НКЦБФР) [7]. 

За даними НБУ пораховано величину активів, 
які мобілізувала кредитна система України впродовж 
2016–2020 рр. (табл. 1).

Результати табл. 1 свідчать, що всі сектори кре-
дитної системи поступово нарощують обсяги ак-
тивів, що є свідченням розвитку як банківської, так 
і парабанківської системи. Найбільший відносний 
приріст фінансових активів відзначено для фінансо-
вих компаній (87,12%) і недержавних пенсійних фон-
дів (66,62%). Найменше зростання активів мало міс-
це у страхових компаніях з ризикового страхування 
(8,65%) і кредитних спілках (13,97%). Зауважимо, що 

в останньому аналізованому періоду порівняно з по-
переднім роком спостерігаємо скорочення величини 
активів таких фінансових посередників: страхових 
компаніях з ризикового страхування (2,83%), лом-
бардів (9,33%) і кредитних спілок (7,8%). Дана тенден-
ція в основному зумовлена скороченням кількості 
суб’єктів на небанківському фінансовому ринку, зо-
крема через добровільну відмову від ліцензій.

Структуру активів кредитної системи в розрізі 
банківської та парабанківської системи наведено в 
табл. 2.

Зауважимо, що фінансові активи небанківських 
фінансово-кредитних інститутів усе ще залиша-
ються досить незначними порівняно з фінансо-

вими ресурсами банківських установ. Аналізуючи 
активи фінансових посередників у розрізі кредитної 
системи, виявлено банкоцентричну модель фінансо-
вого ринку, на якому основну роль відіграють саме 
банківські установи. 

Варто відмітити, що близько 90% у структу-
рі кредитної системи займають активи банківських 
установ. При цьому варто зазначити деяке знижен-
ня їх частки – від 91,52% до 89,57%, тобто на 2 в. п.  
з 2016 р. до 2020 р. Така тенденція характеризує не-
значне нарощування обсягів діяльності парабанків-
ських установ на фінансовому ринку.

Зауважимо, що сучасною тенденцією розвитку 
грошово-кредитних систем є зростання ролі небан-
ківського фінансового сектора при послабленні ролі 
банківських установ. Щодо України, то відставання 
розвитку парабанківських установ зумовлено низьким 
рівнем урегульованості та пізнішим розвитком норма-
тивної бази порівняно з комерційними банками. 

Серед парабанківських посередників вагоме 
місце у функціонуванні кредитної системи України 
відіграють фінансові компанії, які займаються торгів-

Таблиця 1 

Динаміка активів кредитної системи України (на кінець року)

Показник, млн грн
Рік Темп зростання, %

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 2020/2019

Банківська система 1737272 1839958 1910614 1981594 2205915 126,98 111,32

Парабанківська система 160898 173315 197499 235985 256798 159,60 108,82

– страхові компанії, у т. ч.: 56076 57381 63493 63867 64920 115,77 101,65

– non-life 45129 46159 51400 50458 49032 108,65 97,17

– life 10947 11222 12093 13409 15888 145,14 118,49

– недержавні пенсійні фонди 2139 2466 2745 3143 3564 166,62 113,39

– фінансові компанії 97332 107534 125322 162197 182130 187,12 112,29

– ломбарди 3318 3764 3721 4265 3867 116,55 90,67

– кредитні спілки 2033 2170 2218 2513 2317 113,97 92,20

Кредитна система 1898170 2013273 2108113 2217579 2462713 129,74 111,05

Джерело: складено та розраховано за даними [8].



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

153БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2021
www.business-inform.net

Таблиця 2 

Структура активів кредитної системи України (на кінець року)

Показник, % 
Рік

2016 2017 2018 2019 2020

Банківська система 91,52 91,39 90,63 89,36 89,57

Парабанківська система 8,48 8,61 9,37 10,64 10,43

– страхові компанії, у т. ч.: 2,95 2,85 3,01 2,88 2,64

– non-life 2,38 2,29 2,44 2,28 1,99

– life 0,58 0,56 0,57 0,60 0,65

– недержавні пенсійні фонди 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14

– фінансові компанії 5,13 5,34 5,94 7,31 7,40

– ломбарди 0,17 0,19 0,18 0,19 0,16

– кредитні спілки 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09

Кредитна система 100 100 100 100 100

Джерело: складено та розраховано за даними [8].

лею валютними цінностями, переказом коштів і нада-
ють послуги кредитування, факторингу, фінансового 
лізингу. За даними НБУ, на другому місці за рівнем 
капіталізації серед інших небанківських фінансових 
ринків знаходиться ринок страхових послуг. 

На рис. 1 наведено місце активів страхових 
компаній у загальній структурі кредитної системи 
України та небанківського фінансового сектора за 
2016–2020 рр.

Частка активів страхових компаній впродовж 
аналізованого періоду мала стрибкоподібний тренд 
з максимальною часткою у 2018 р. на рівні 3,01%. На 
кінець аналізованого періоду за рахунок нарощення 
активів фінансовими посередниками частка активів 
страхових компаній досягла найвищого значення на 
рівні 2,64%. 

За рахунок нарощення активів фінансових 
компаній упродовж 2016–2020 рр. майже вдвічі (на 
87,12%) частка активів страхових компаній у парабан-
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Рис. 1. Активи страхових компаній у структурі кредитної та парабанківської систем

ківській системі України зменшилася за п’ять років з 
34,85% у 2016 р. до 25,28% у 2020 р. 

Розглянемо, як змінювались основні показни-
ки діяльності страхового ринку в динаміці за 
2016–2020 рр. (табл. 3).

За даними Національного банку, на початок 
2021 р. в Україні загальна кількість страхових компа-
ній складала 210, при цьому компаній зі страхування 
життя було лише 20 (рис. 2). 

Протягом 2016–2020 рр. кількість страхових 
компаній в Україні, що займаються страхуванням 
життя, зменшилася до 20, або на 48,72%. Щодо дина-
міки страхових компаній «Non-life», то їх кількість 
скоротилась на 81 шт., або на 29,89%. 

Загалом кількість страхових компаній впро-
довж аналізованого періоду скоротилася на 100, тоб-
то за п’ять років з ринку страхування вийшла кожна 
третя компанія. 
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Таблиця 3 

Основні показники оцінки страхового ринку України за 2016–2020 рр.

Показник
Рік

2016 2017 2018 2019 2020

Кількість страхових компаній, у т. ч.: 310 294 281 233 210

   СК «non-life» 271 261 251 210 190

   у т. ч. СК «life» 39 33 30 23 20

Валові страхові премії, млн грн 32414,1 40518,1 45461,4 48377,2 45175,9

Валові страхові виплати, млн грн 8839,5 10536,8 12863,4 14338,3 14853,6

Обсяг сформованих страхових  
резервів, млн грн 20936,7 22864,4 26975,6 29558,8 34193

Загальні активи страховиків, млн грн 56075,6 57381,0 63493,3 63866,8 64920,2

Джерело: складено за даними [8].
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Рис. 2. Динаміка кількості страхових компаній Україні за 2016–2020 рр. (на кінець року)

Зазначимо, що дані табл. 3 показують чітку тен-
денцію до зростання обсягу валових страхових премій 
і валових страхових виплат за досліджуваний період. 
При цьому приріст валових страхових премій і виплат 
із страхування у 2020 р. порівняно із 2016 р. збільшив-
ся на 12761,8 млн грн і 6014,1 млн грн відповідно.

Отже, варто підкреслити, що абсолютні роз-
міри валових страхових премій і виплат 
свідчать про динамічний розвиток страхо-

вого ринку України. При цьому поступове збільшен-
ня валових страхових премій варто відзначити як 
відмінну рису, що характеризує активізацію розви-
тку страхування в суспільстві та визначає наявність 
структурних зрушень на страховому ринку України. 
Зауважимо, що саме усвідомлення потреби населен-
ня та підприємств у страховому захисті привело до 
збільшення обсягів страхового ринку. 

Таким чином, підсумуємо, що незважаючи на 
динаміку зниження кількості страхових компаній, 
валові страхові премії та обсяг валових страхових ви-
плат характеризуються позитивними зростаючими 
тенденціями. Такі тренди спричинені в основному 
«очищенням» ринку від ненадійних і фінансово не-
спроможних страховиків, зміною поглядів щодо стра-
хування життя, активів та відповідальності, а також 
активним розвитком партнерських відносин з інозем-
ними контрагентами та виходом на вітчизняний ри-
нок страхових компаній з іноземним капіталом. 

Висвітлюючи роль страхових компаній у струк-
турі кредитної системи, наведемо рейтинг страхових 
компаній – лідерів у активах страховиків загалом 
(табл. 4).

За даними табл. 4 варто зауважити, що першу лі-
дерську позицію у структурі активів страхових ком-
панії займає СК «Українська страхова група», частка 
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Таблиця 4

Рейтинг страхових компаній України за обсягом активів станом на 31.12.2020 р.

Страхова компанія Активи, млн грн Частка у активах  
страхових компаній, %

Частка у активах  
кредитної системи, %

Українська страхова група 4755,9 7,33 0,193

ARX 3057,8 4,71 0,124

PZU Україна 2696,8 4,15 0,110

УНІКА 2604,7 4,01 0,106

ТАС СГ 2457,3 3,79 0,100

ІНГО 2157,2 3,32 0,088

Арсенал страхування 1780,4 2,74 0,072

Альянс 1594,1 2,46 0,065

Княжа 1310,9 2,02 0,053

Універсальна 1130,9 1,74 0,046

Джерело: складено за даними [9].

якої на кінець 2020 р. становить 7,33% серед активів 
страхового ринку (0,19% у активах кредитної систе-
ми загалом). Більше 12% у структурі активів компаній 
припадає на активи страхових компаній: СК «ARX», 
СК «PZU Україна» та СК «Уніка», при цьому питома 
вага кожної компанії становить більше 4% у активах 
страхового ринку та більше 0,1% серед активів кре-
дитної системи.

ВИСНОВКИ
Таким чином, незважаючи на банкоцентричну 

модель розвитку кредитної системи, небанківський 
фінансовий сектор нарощує свої активи, проте дещо 
повільніше, ніж комерційні банки. Найбільший при-
ріст фінансових активів відзначено для таких пара-
банків, як фінансові компанії та недержавні пенсійні 
фонди. Саме фінансові компанії займають найбільшу 
частку серед активів парабанківських посередників, а 
на другому місці за рівнем капіталізації знаходяться 
страхові компанії. 

Щодо показників розвитку страхового ринку, 
то визначено зростання обсягів валових страхових 
премії та валових страхових виплат, незважаючи на 
динаміку зниження кількості страхових компаній.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у виокремленні основних причин спадних тенденцій 
кількості страховиків та їх впливу на стан ринку фі-
нансових послуг загалом.                   
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Кобко Р. В. Управління економічною безпекою ринку страхових послуг України:  
теоретичні аспекти та практичні рекомендації

Метою статті є визначення теоретичних аспектів управління економічною безпекою ринку страхових послуг України, пошук шляхів розробки 
спеціальних практичних рекомендацій щодо вирішення означеної проблеми. У контексті трансформаційних змін і глобалізаційних перетворень 
питання забезпечення високого рівня економічної безпеки ринку страхових послуг в Україні є одним із першочергових. У статті розглядаються фак-
тори ризику, що впливають на забезпечення високого рівня економічної безпеки ринку страхових послуг України, аналізуються механізми управлін-
ня економічною безпекою ринку страхових послуг. Особлива увагу приділено характеристиці моделей державного регулювання економічної безпеки 
ринку страхових послуг країн світу, що допомагає сформувати основні акценти на стані розвитку ринку страхових послуг України. Практика роз-
винених країн світу свідчить про неприпустимість такого механізму забезпечення економічної рівноваги, як страхові премії, та про необхідність 
фокусування увагу саме на формуванні страхових резервів. Ґрунтуючись на практиці розвинених країн світу, доцільним є узагальнення механізмів 
забезпечення економічної безпеки ринку страхових послуг у єдину систему, моніторинг якої забезпечуватиме планомірність економічного розви-
тку, швидкі управлінські рішення в трансформаційних умовах і залучення інвестиційних коштів для довгострокового стратегічного планування. 
Крім того, у статті проводиться паралель між забезпеченням високого рівня економічної безпеки ринку страхових послуг і розвитком економіки 
України в умовах швидкої зміни зовнішніх факторів впливу, залучення пріоритетних механізмів забезпечення довгострокового інвестиційного роз-
витку країни. Запропоновано основні напрямки вдосконалення державного регулювання економічної безпеки ринку страхових послуг.
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Kobko R. V. Economic Security Management of Insurance Services Market of Ukraine: The Theoretical Aspects and Practical Recommendations
The article is aimed at defining the theoretical aspects of managing the economic security of the insurance services market of Ukraine, searching for ways to de-
velop special practical recommendations to solve the outlined problem. In the context of transformational changes and globalization metamorphoses, the issue 
of ensuring a high level of economic security of the insurance services market in Ukraine is one of the priorities. The article discusses the risk factors influencing 
the provision of a high level of economic security of the insurance services market of Ukraine, analyzes the mechanisms for managing the economic security of 
the insurance services market. Particular attention is paid to the characterization of models of the State regulation of economic security of the insurance services 
market of the countries of the world, which helps to form the main emphasis on the state of development of the insurance services market of Ukraine. The prace-




