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Побачив світ дев’ятий випуск довід-

ника «Альманах фінансових послуг», 
який став настільною книгою про фі-
нансові ринки для фахівців різних га-
лузей економіки. Довідник не має ана-
логів в Україні. Розповсюджується і в 
нашій країні, і за кордоном.  

В рамках реалізованої нами акції 
«Прозора діяльність» різні групи на-
селення і юридичні особи  отримали 
доступ до показників діяльності не-
банківських фінансових установ, зок-
рема, страхових компаній, компаній 
з управління активами, недержавних 
пенсійних фондів, кредитних спілок, 
фінансових компаній та інших установ.

Працюючи над черговим випус-
ком Довідника-альманаху і адресую-
чи його насамперед широкій громад-
ськості – потенційним користувачам 
різних напрямків фінансових послуг, 
ми намагалися зробити видання і ко-
рисним, і зручним. Цьогорічний ви-
пуск структурований так, щоб кожний 
розділ вміщував повний звід інформації про окремий не-
банківський фінансовий ринок: загальний аналітичний зріз 
діяльності з характеристикою цього сегменту ринку та пос-
луг, які надають його учасники, окремі показники у вигляді 
ренкінгів, презентаційні сторінки, на яких професійні учас-
ники ринків розкривають інформацію про власну діяль-
ність і плани, розширення видів послуг, динаміку окремих 
показників тощо. 

Ми надали слово Державній 
комісії з регулювання ринків фі-
нансових послуг України, яка ра-
зом із законодавцями та іншими 
державними органами формує 
політику і запроваджує «прави-
ла гри» для суб’єктів цих ринків. 
Запросили також керівників 
всіх професійних громадських 
об’єднань учасників ринків, які 
представили свої організації.

В останньому розділі подані 
повні переліки компаній, вне-
сених до Державного реєстру 
фінансових установ Державної 
комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України, а та-
кож Державної комісії з цінних 
паперів і фондового ринку. 

Сьогодні і професіонали 
ринків, і користувачі фінансових 
послуг стверджують: інформації, 
якій можна довіряти, про діяль-
ність компаній та послуги, які 

вони надають, вкрай недостатньо: учасники ринків здебіль-
шого не відомі широкому загалу… Отже, золоте правило: 
«хто володіє інформацією, той володіє світом» – дуже до-
речне в нашому випадку. Знайомство за допомогою довід-
ника-альманаху з компаніями, які надають дуже широкий 
спектр фінансових послуг, дозволить Вам уникнути зуст-
річі з шахраями від бізнесу. Тож, користуйтесь довідником 
і будьте пильними! 

Основні розділи 
Альманаху-довідника

Показники діяльності фінансових 
установ – учасників ринку небанківсь-
ких фінансових послуг

Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України

Розділ І  Страховий ринок України. 
Аналітичний зріз діяльності

Розділ ІІ  Презентація учасників 
страхового ринку

Розділ ІІІ Інститути спільного інвес-
тування. Стан ринку ІСІ (аналітичний ог-
ляд).  Інститути спільного інвестування 
та компанії, які управляють їхніми ак-
тивами. КУА, що управляють активами 
недержавних пенсійних фондів. 

Розділ IV Недержавне пенсійне 
забезпечення. Стан системи НПЗ в Ук-
раїні. Презентації КУА, НПФ

Розділ V  Кредитні спілки. Аналіз 
розвитку та фінансового стану 

      Розділ VI Фінансові компанії. Лом-
барди. Аналіз діяльності

Розділ VII NON-BANKING FINANCIAL 
MARKETS

Розділ VIII Державні реєстри учас-
ників ринку небанківських фінансових 
послуг, які набули статусу фінансової 
установи і внесені до Державного реєс-
тру фінансових установ Держфінпослуг, 
а також компанії з управління активами, 
внесені до Державного реєстру ДКЦПФР, 
– з повною адресною базою і показни-
ками діяльності за видами послуг:

 страхові компанії з ризикових 
видів страхування, 

 компанії із страхування життя,
 компанії з управління активами,
 адміністратори недержавних пен-

сійних фондів, 
 кредитні спілки,
 фінансові компанії

Ексклюзивна редакційна вартість 
видання –  245 грн.

Якщо Вам потрібна ця настільна 
книга, звертайтеся, будь ласка, до ре-
дакції за адресою:

01004, Київ, вул. Пушкінська, 20 А, 
оф. 24 

Тел/факс: (044) 238 68 38, 238 68 40
E-mail: ukrbizn@ukrbizn.com

Передплату на Альманах-довідник 
на 2010 рік можна оформити в усіх 
відділеннях «Укрпошти», інших перед-
платних агенціях або в редакції.

Передплатний індекс видання в 
Каталозі видань України ДП “Преса” 
– 6687.
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