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налітичний департамент Національного 

рейтингового агентства «Рюрік» проаналізував 

статистичну інформацію ринку основних 

небанківських фінансових послуг України за 

підсумками 9 міс. 2015 р. Проведений аналіз дозволив 

зробити нижченаведені висновки.  

Ринок страхування. Загальна кількість страхових 

компаній станом на 01.10.2015 р. становила 368, у 

тому числі СК «life» – 52 компанії, СК «non-life» – 

322 компанії. Кількість страхових компаній в цілому 

демонструє тенденцію до зменшення.  

Зауважимо, що серед загальної кількості страхових 

компаній лише невелика частина здійснює розкриття 

показників власної фінансової звітності, що дає 

підстави говорити про відсутність реальної страхової 

діяльності у значної кількості зареєстрованих СК. Так, 

за підсумком 9 міс. 2015 р., інформаційним порталом 

Форіншурер1 наведено показники діяльності 

62 страховиків.  

Так, частка значної кількості страхових компаній на 

ринку залишається несуттєвою, що дає підстави 

вважати, що кількість страховиків на ринку в 

подальшому продовжуватиме скорочення. 

Обсяги валових страхових премій за 9 міс. 2015 року 

порівняно з 9 міс. 2014 року збільшилися на 17%, 

чисті страхові премії зросли також на 17%. 

В той же час, стримуючий вплив на зростання обсягів 

отриманих валових премій чинить зниження темпів 

економічного розвитку України, суттєві інфляційні 

процеси, девальвація національної валюти, а також 

високий рівень макроекономічної невизначеності при 

збереженні значного рівня недовіри до страхових 

компаній. 

За підсумками 9 міс. 2015 р. (порівняно з 9 міс. 

2014 р.) обсяг валових страхових виплат збільшився 

на 1 009,7 млн. грн. (27,5%) та склав 4 674,8 млн. грн., 

обсяг чистих страхових виплат збільшився на 

989,9 млн. грн. (27,6%) до 4 577,9 млн. грн. 

Зростання обсягів чистих страхових виплат за 9 міс. 

2015 року мало місце у всіх основних 

системоутворюючих видах страхування, водночас, 

обсяг виплат у страхуванні від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ зменшилися. 

В цілому, збільшення чистих страхових виплат за 

підсумком 9 міс. 2015 року (+27,6%) відбулося за 

рахунок суттєвого збільшення чистих страхових 

виплат за договорами страхування фінансових 

ризиків − на 292,2 млн. грн., автострахування – на 

243,9 млн. грн., страхування життя – на 228,5 млн. грн. 

тощо. 

                                                           
1  http://forinsurer.com/ 

За підсумком 9 міс. 2015 року (порівняно з 

аналогічним періодом минулого року) сукупний обсяг 

активів скоротився на 1,43% та станом на 

01.10.2015 р. склав 37 682,7 млн. грн. Обсяги 

вкладень в боргові цінні папери за підсумками 9 міс. 

2015 року залишилися невисокими, що обумовлено 

збереженням низької ділової активності на 

фондовому ринку та невисокою інвестиційною 

привабливістю корпоративних облігацій. 

Враховуючи нарощення обсягів операцій 

внутрішнього перестрахування, частка прав вимог до 

перестраховиків зросла більш ніж на 40% та станом 

на 01.10.2015 р. відповідає 3 809,2 млн. грн. 

У грудні 2015 року на офіційному сайті 

Нацкомфінпослуг було оприлюднено доопрацьований 

проект розпорядження «Про затвердження 

Положення про обов’язкові критерії та нормативи 

достатності, диверсифікованості та якості активів 

страховика та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких нормативно-правових актів 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України».  

Новим Положенням встановлюються вимоги щодо 

кредитного рейтингу банку, в якому розміщено активи 

страховика, рівня рейтингу фінансової надійності 

(стійкості) перестраховика-резидента, а також 

запроваджується оновлений підхід до розрахунку 

нормативів достатності та диверсифікованості активів 

страховика2. 

Відповідно до нового Положення, страховик 

зобов’язаний на будь-яку дату дотримуватись 

нормативів достатності та диверсифікованості 

активів. Планується, що розпорядження набуде 

чинності з 31.03.2016 р. При цьому норма стосовно 
розміщення активів у банках з рейтингом від uaBBB– 

до uaВВВ+ набуває чинності з 30.06.2016 р. 

Ринок послуг небанківських кредитних установ 

характеризувався наступними змінами. За підсумками 

9 міс. 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом 

2014 року кількість кредитних установ зросла на 

9 одиниць та станом на 01.10.2015 р. налічувала 

720 установ (в т.ч. 589 кредитних спілок).  

Обсяг наданих кредитів станом на 01.10.2015 р. 

відповідає 1 924,9 млн. грн., що на 17% менше 

аналогічного показника за відповідний період 

минулого року. Середній розмір кредиту в розрахунку 

на одного члена кредитної спілки, який має відкритий 

кредитний договір, станом на 01.10.2015 р. становить 

11,3 тис. грн. (10,8 тис. грн. станом на 01.10.2014 р.). 

Частка простроченої заборгованості у кредитному 

                                                           
2 Детальніше в коментарі НРА «Рюрік»: http://www.rurik.com.ua/our-
research/comments/5269 
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портфелі кредитних спілок станом на 01.10.2015 р. 

становить 25,4% (19,6% станом на 01.10.2014 р.). 

На тлі негативних тенденцій розвитку вітчизняної 

економіки та високого рівня недовіри населення до 

банківської системи спостерігається також значне 

зменшення обсягу залучених вкладів і щодо 

кредитних спілок. За підсумком 9 міс. 2015 р. обсяг 

внесків членів кредитних спілок на депозитні рахунки 

склав  905,5 млн. грн., скоротившись майже на 20% у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

Ринок послуг факторингу. Кількість компаній, що 

мали право на надання факторингових послуг станом 

на 01.10.2015 р. складала 378. З огляду на зростання 

з початку 2014 року обсягів простроченої 

заборгованості за банківськими кредитами та, 

враховуючи значний дефіцит оборотних коштів 

суб’єктів господарської діяльності, обсяг 

факторингових операцій в 2015 році, в цілому, 

демонструє тенденцію до зростання та станом на 

01.10.2015 р. відповідає 4 657,5 млн. грн. Кількість 

договорів факторингу, укладених протягом 9 міс. 

2015 року, складає 3 603 од.  

Протягом 9 міс. 2015 року компаніями виконано 

8 548 договорів на загальну суму 12 894,4 млн. грн. 

Діючими станом на 01.10.2015 р. залишалося 7 278 

договорів факторингу.  

Ринок послуг ломбардів. Протягом минулого року 

кількість ломбардів збільшилась на 1 установу та 

станом на 01.10.2015 р. налічує 479 одиниць. 

Протягом 9 міс. 2015 року (у порівнянні з 9 міс. 

2014 року), обсяг активів ломбардів збільшився на 

38,3% (623,7 млн. грн.) та станом на 01.10.2015 р. 

складав 2 254,1 млн. грн. Збільшення обсягів 

кредитування протягом аналізованого періоду в 

деякій мірі пов’язане зі зростанням  рівня цін на 

золото, зважаючи на той факт, що, як правило, 

заставою за ломбардними кредитами виступають 

переважно вироби із дорогоцінних металів. Так, 

станом на 01.10.2015 р. обсяг наданих фінансових 

кредитів відповідає 1 321,9 млн. грн., збільшившись 

на 43% у порівнянні з показником за аналогічний 

період попереднього року. 

Ринок фінансового лізингу. Станом на 01.10.2015 р. 

до Державного реєстру фінансових установ внесено 

інформацію про 293 фінансові компанії, що надають 

послуги фінансового лізингу 

Протягом 9 міс. 2015 року фінансовими компаніями та 

юридичними особами, які не мають статусу 

фінансових установ, але можуть згідно із 

законодавством надавати фінансові послуги, 

укладено 2 713 договорів фінансового лізингу на суму 

4 976,3 млн. грн. Вартість об’єктів лізингу, що є 

предметом договорів, становить 4 028,8 млн. грн. За 

строками до погашення переважна кількість угод є 

довгостроковими (більше 5 років). 

Кризові явища у вітчизняній економіці знайшли своє 

відображення у вагомому скороченні сукупної 

вартості договорів фінансового лізингу. Так, станом 

на 01.10.2015 р. вартість чинних договорів відповідає 

29 981,8 млн. грн., що на 47,6% менше показника за 

відповідний період попереднього року 

(57 230,6 млн. грн. станом на 01.10.2014 р.).  

Найбільшого скорочення зазнала вартість договорів у 

сфері транспорту (-70,7%), легкої промисловості 

(-61,2%) та будівництва (-34,2%). 

Ринок недержавного пенсійного забезпечення. За 

підсумком 9 міс. 2015 р. в Державному реєстрі 

фінансових установ міститься інформація про 

72 недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) та 

23 адміністратори НПФ.  

Станом на 01.10.2015 р. кількість пенсійних 

контрактів, укладених адміністраторами недержавних 

пенсійних фондів складає 58,1 тис. шт., що на 8% 

більше за аналогічний показник за підсумком 9 місяців 

попереднього року. 

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом 

на 01.10.2015 р. було здійснено пенсійних виплат 

(одноразових та на визначений строк) 80,8 тис. 

учасникам, тобто пенсійні виплати отримали 9,7% від 

загальної кількості учасників. 

Середній розмір пенсійної виплати на одного 

учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійні 

виплати, станом на 01.10.2015 р. становить 

5,9 тис. грн. (одноразово) та 21,3 тис. грн. (на 

визначений строк). 

 

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» на регулярній 

основі відслідковує та аналізує поточний стан та 

тенденції розвитку ринку небанківських фінансових 

послуг України, що знаходить своє відображення у 

відповідних щоквартальних оглядах.  

 
Підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі офіційних 

даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (режим доступу: www.dfp.gov.ua). 

Повна версія аналітичного огляду ринку небанківських фінансових послуг 

України розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Агентства 

(www.rurik.com.ua). 
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Директор з розвитку НРА «Рюрік»,  

к.е.н., Долінський Леонід Борисович, тел. (044) 383-04-76; 

 

Відповідальний аналітик:  

Ярош Станіслава Сергіївна, тел. +38 (044) 489-87-33 / 49 (вн. 703) 
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