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налітичний департамент Національного 

рейтингового агентства «Рюрік» проаналізував 

статистичну інформацію ринку основних 

небанківських фінансових послуг України за підсумками 

2014 року. Проведений аналіз дозволив зробити 

нижченаведені висновки.  

Ринок страхування. Негативні тенденції розвитку 

економіки України (в т.ч. девальвація національної валюти, 

суттєві інфляційні процеси), нестабільне політичне 

середовище, анексія АР Крим та ведення бойових дій на 

сході України негативно впливали на розвиток страхового 

бізнесу. Так, протягом аналізованого періоду (2013 рік – 

2014 рік) кількість страхових компаній, які мали ліцензії на 

здійснення страхової діяльності, зменшилась на 

25 компаній. Станом на 01.01.2015 р. всього було 

зареєстровано 382 страхові компанії. 

За результатами 2014 року обсяг надходжень валових 

страхових премій у порівнянні з 2013 роком зменшився на 

6,61% (1 894,5 млн. грн.) та склав 26 767,3 млн. грн. 

Негативний вплив на обсяги отриманих валових премій 

чинило 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. При цьому, значний вплив на 

зменшення обсягу валових страхових платежів за 

підсумками 2014 року порівняно з 2013 роком чинило 

ведення бойових дій на сході України та анексія АР Крим, 

що, в свою чергу, деякою мірою звузило страховий ринок.  

За підсумками 2014 року порівняно з підсумками 2013 року, 

обсяг чистих страхових виплат збільшився на 8,9% 

(413,6 млн. грн.) та станом на 01.01.2015 р. складає 

5 065,4 млн. грн. Зростання обсягів чистих страхових виплат 

за 2014 рік мало місце у всіх основних системоутворюючих 

видах страхування, водночас, виплати у страхуванні 

фінансових ризиків та страхуванні кредитів зменшилися на 

53,4% та 39,3% відповідно. Поступове збільшення обсягу 

страхових виплат за одночасного скорочення отриманих 

страхових платежів на фоні погіршення ліквідності 

страхових компаній негативно впливатиме на подальший 

розвиток страхового бізнесу. 

Активи, визначені ст. 31 ЗУ «Про страхування» протягом 

аналізованого періоду збільшувались переважно завдяки 

зростанню залишків коштів на банківських рахунках та 

нарощення інвестицій в ОВДП, що на думку аналітиків 

НРА «Рюрік», пов’язано з девальвацією національної 

валюти, що, в свою чергу, призвело до переоцінки залишків 

коштів в банках та балансової вартості валютних ОВДП. 

При цьому, нарощення інвестицій в ОВДП може 

пояснюватись обмеженим колом надійних та інвестиційно 

привабливих активів. 

Варто зазначити, що в квітні Нацкомфінпослуг був 

запропонований до обговорення проект розпорядження, 

відповідно до якого суттєво підвищуються вимоги до 

активів, якими можуть бути представлені страхові резерви, 

що, в свою чергу, має на меті зміцнити фінансову стійкість 

страхової системи та зменшити обсяги схемних операцій за 

участі страхових компаній.1 

Протягом аналізованого періоду обсяг страхових резервів 

збільшився на 9,64% (1 392,3 млн. грн.) та станом на 

01.01.2015 р. складає 15 828 млн. грн. Загалом, зростання 

сукупного обсягу резервів спричинене девальвацією 

національної валюти та переоцінкою залишків валютних 

активів. 

Ринок послуг небанківських кредитних установ 

характеризувався наступними змінами. За підсумками 

2014 року, порівняно з підсумками 2013 року, кількість 

кредитних установ зменшилась на 28 одиниць та станом на 

01.01.2015 р. налічувала 711 кредитних установ (в т.ч. 

589 кредитних спілок). 

Протягом 2014 року порівняно з підсумками 2013 року 

сукупний обсяг активів кредитних спілок зменшився на 

10,0% (260,1 млн. грн.) та станом на 01.01.2015 р. складає 

2 338,7 млн. грн. Зважаючи на нестабільну економіко-

політичну ситуацію в країні при збереженні тенденції до 

вилучення внесків за депозитними рахунками, а також, 

враховуючи ведення бойових дій на сході України, обсяг 

наданих кредитів протягом 2014 року порівняно з 

підсумками 2013 року зменшився на 15,1% (354,7 млн. грн.). 

Зважаючи на значну кількість кредитних спілок в Донецькій 

та Луганській областях, суттєве зниження 

платоспроможного попиту населення, а також зниження 

обороту та обсягів виробництва основних галузей впродовж 

2014 року, обсяг простроченої заборгованості протягом 

2014 року збільшився на 9,95% (41,1 млн. грн.) та станом на 

01.01.2015 р. складає 454 млн. грн., що відповідає 22,8% 

клієнтського кредитного портфеля. Розмір простроченої та 

безнадійної заборгованості оцінюється аналітиками 

НРА «Рюрік» як досить значний та такий, що негативно 

позначається на фінансовій стійкості та прибутковості 

діяльності кредитних спілок та стримує можливості їх 

розвитку.  

Протягом 2014 року, порівняно з підсумками 2013 року, 

обсяг внесків членів кредитних спілок на депозитні рахунки 

зменшився на 1/4 (340,3 млн. грн.) та станом на 

01.01.2015 р. складає 989,8 млн. грн., за строками до 

                                                           
1 Коментар аналітиків НРА «Рюрік» до проекту розпорядження 
Нацкомфінпослуг http://www.rurik.com.ua/our-research/comments/5269 
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погашення – переважно довгострокові вклади – 

615,9 млн. грн. (62,2% загального обсягу). 

Ринок послуг факторингу за результатами 2014 року 

показав наступні зміни. Кількість компаній, що мали право 

на надання факторингових послуг, станом на 01.01.2015 р. 

складала 264. З огляду на зростання впродовж 2014 року 

простроченої заборгованості за банківськими кредитами та 

враховуючи значний дефіцит оборотних коштів суб’єктів 

господарської діяльності, обсяг факторингових операцій 

протягом 2014 року мав стійку тенденцію до зростання та 

станом на 01.01.2015 р. складає 9 236,8 млн. грн. Кількість 

договорів факторингу, укладених протягом 2014 року, 

складає 4 816 шт. 

Протягом 2014 року порівняно з підсумками 2013 року обсяг 

ресурсної бази факторингових компаній збільшився на 

134,3% (13 481,4 млн. грн.) та станом на 01.01.2015 р. 

складає 23 520,9 млн. грн. При цьому, слід зазначити, що 

протягом 2014 року відбулась значна докапіталізація 

факторингових компаній, що зумовило деяке 

перегрупування в структурі джерел фінансування 

факторингових операцій. Основними джерелами 

фондування факторингових операцій станом на 

01.01.2015 р. залишаються власні кошти та банківські 

кредити. 

Ринок послуг ломбардів продемонстрував наступні зміни. 

Протягом 2014 року, порівняно з підсумками 2013 року, 

кількість ломбардів зменшилась на 2 установи та станом на 

01.01.2015 р. складає 477 установ. Протягом 2014 року, 

порівняно з підсумками 2013 року, обсяг активів ломбардів 

збільшився на 13% (192 млн. грн.) та станом на 

01.01.2015 р. складав 1 710 млн. грн. Збільшення активів 

відбувалось переважно за рахунок нарощення розмірів 

кредитування, обсяги якого за підсумками 2014 року, 

порівняно з підсумками 2013 року, збільшились на 17,5% та 

станом на 01.01.2015 р. складають 948,9 млн. грн. Варто 

зазначити, що на збільшення обсягу наданих кредитів 

впливало зростання цін на золото, зважаючи на той факт, 

що, як правило, заставою за ломбардними кредитами 

виступають переважно вироби із дорогоцінних металів. 

Незважаючи на погіршення макроекономічної ситуації в 

країні та зниження обсягу реальної зарплати, кількість 

договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу 

загалом відповідає відповідному показнику минулого року. 

Так, протягом аналізованого періоду, кількість договорів, 

погашення яких відбувалось шляхом реалізації майна, 

зросла на 2,3% (26,8 тис. шт.) та станом на 01.01.2015 р. 

складає 1 191,5 тис. шт. Загалом, обсяг кредитів, погашених 

за рахунок реалізованого майна, наданого в заставу, 

станом на 01.01.2015 р. складає 660 млн. грн., що відповідає 

7,85% сукупного обсягу наданих кредитів (7,2% станом на 

01.01.2014 р.). 

Протягом звітного періоду ринок фінансового лізингу 

характеризувався наступними змінами. За підсумками 

2014 року відзначилась негативна динаміка щодо вартості 

договорів фінансового лізингу, укладених юридичними 

особами та фінансовими компаніями. За підсумками 

2014 року відбулось зменшення кількості договорів 

фінансового лізингу на майже на 1/5 (2 117 одиниць) 

порівняно з минулим роком. При цьому, вартість договорів 

фінансового лізингу зменшилась більше ніж на 3/4 (на 

24 114,7 млн. грн.). 

За підсумками 2014 року, порівняно з підсумками 2013 року 

вартість договорів фінансового лізингу значно зросла за 

договорами сільського господарства, в той час як вартість 

договорів, укладених з підприємствами, що працюють у 

транспортній галузі, помітно зменшилась. Так, обсяг 

фінансування транспортної галузі зменшився на 23,9% 

(11 516,5 млн. грн.) та станом на 01.01.2015 р. становить 

36 642,1 млн. грн. 

Ринок недержавного пенсійного забезпечення. Протягом 

аналізованого періоду обсяг сплачених пенсійних внесків 

збільшився на 13,9%, та станом на 01.01.2015 р. складає 

1 808,2 млн. грн. При цьому 96,01% загальної суми 

пенсійних внесків надійшло від юридичних осіб. Метою 

інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження 

пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія 

інвестування недержавних пенсійних фондів є більш 

консервативною, ніж в інших фінансових установ. 

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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