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налітичний департамент Національного 

рейтингового агентства «Рюрік» проаналізував 

статистичну інформацію ринку основних 

небанківських фінансових послуг України за 

підсумками 2015 р. Проведений аналіз дозволив 

зробити нижченаведені висновки.  

Ринок страхування. За підсумком 2015 року загальна 

кількість функціонуючих страхових компаній склала 

361, серед яких 49 СК «life» та 312 СК «non-life». 

Протягом року кількість СК скоротилась на 21 (в тому 

числі 8 СК «life» та 14 СК «non-life»). Кількість 

компаній на страховому ринку України тривалий час 

демонструє тенденцію до зменшення, скоротившись 

протягом останніх двох років більше ніж на 12%.  

Розмір валових страхових виплат за підсумком 

2015 року склав 8,10 млрд. грн., у тому числі з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя – 

7,61 млрд. грн. (або 93,9%), зі страхування   життя – 

491,6 млн. грн. (або 6,1%). Валові страхові виплати 

протягом 2015 року збільшилися    на 59,9% 

порівняно з 2014 роком. Чисті страхові виплати 

збільшилися на 55,4% і становили 7 602,8 млн. грн. 

За аналогією до структури валових страхових 

премій, у складі чистих страхових премій за 

підсумком 2015 року переважають виплати у сфері 

автострахування (40%), хоча їх частка в загальному 

обсязі протягом року скоротилась внаслідок 

кількаразового збільшення обсягів виплат у 

страхуванні фінансових ризиків (до 1 257,3 млн. грн. 

або 17%). 

Середній рівень чистих страхових виплат 

(відношення чистих страхових виплат до чистих 

страхових премій)  за всіма видами страхування у 

2015 році склав 34,0% (26,3% за підсумком 2014 

року).  

В 2015 році значно зріс рівень чистих страхових 

виплат із страхування кредитів (до 151,1% з 15,5% в 

попередньому році), що пояснюється в першу чергу 

погіршенням платоспроможності українських 

позичальників та зниженням їх можливостей щодо 

обслуговування взятих на себе кредитних 

зобов’язань. Також і рівень чистих страхових виплат 

зі страхування фінансових ризиків протягом року 

збільшився зі 2,1% до 57,9%. 

Крім того, у сфері страхування життя рівень чистих 

страхових виплат за підсумком 2015 року склав 

22,5%, зрісши більш ніж вдвічі у порівнянні з даними 

попереднього року. 

За договорами перестрахування ризиків в 2015 році 

українські страховики сплатили часток страхових 

премій в сумі 9,91 млрд. грн. (9,70 млрд. грн. в 2014 

році). В цілому, обсяг страхових премій, сплачених 

на перестрахування протягом 2015 року, 

збільшились на 2,1% або на 207,2 млн. грн. та 

демонструє виключно висхідну тенденцію протягом 

останніх років. 

Ринок послуг небанківських кредитних установ. 

Станом на 01.01.2016 р. у Державному реєстрі 

фінансових установ налічувалось 728 кредитних 

установ, серед яких 588 кредитних спілок, 110 інших 

кредитних установ та 30 юридичних осіб публічного 

права. 

Загальний обсяг активів кредитних спілок за 

результатом 2015 року склав 2,06 млрд. грн. і 

зменшився на 274,4 млн. грн., або на 11,7% у 

порівнянні з попереднім роком. Загальний     обсяг 

капіталу за підсумком 2015 року склав 

1,04 млрд. грн. та порівняно з 2014 роком зменшився 

на 7,8 млн. грн., або на 0,7%. 

Обсяг кредитного портфеля діючих кредитних спілок 

станом на кінець 2015 року перевищував обсяг 

залучених депозитних внесків у 2 рази. Так, станом 

на 01.01.2016 р. кредити, надані членам кредитних 

спілок, відповідали 1,79 млрд. грн. та скоротились на 

10,1% (201,7 млн. грн.) у порівнянні з попереднім 

роком. Середній розмір кредиту на одного члена 

кредитної спілки, який має кредит, відповідав 

11,1 тис. грн. (10,1 тис. грн. в 2013 році та 

10,7 тис. грн. в 2014 році). 

За підсумком 2015 року на депозитних рахунках 

членів кредитних спілок обліковувалось вкладів на 

загальну суму 855,2 млн. грн., що на 13,6% 

(134,6 млн. грн.) менше, ніж за результатом 2014 

року. Середня сума внесків на депозитні  рахунки  

склала  32,3 тис. грн.   (33,0 тис. грн. в 2013 році, та 

31,4 тис. грн. в 2014 році). 

Ринок фінансового лізингу. За підсумком 2015 року, 

згідно з даними Переліку юридичних осіб, які мають 

право надавати фінансові послуги та перебувають 

на обліку в Нацкомфінпослуг, в Україні існувало 268 

юридичних осіб – лізингодавців. 

В цілому, за результатом 2015 року фінансовими 

компаніями та юридичними особами, які не мають 

статусу фінансових установ, але можуть згідно із 

законодавством надавати фінансові послуги, було 

укладено 4 119 договорів фінансового лізингу на 

загальну суму 6 261,6 млн. грн. Сукупна вартість 

об’єктів лізингу, що є предметом укладених 

договорів,    відповідає 4 945,0 млн. грн. 

Станом на 01.01.2016 р. сукупна вартість чинних 
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договорів фінансового лізингу становила 

26,35 млн. грн. Близько 99,6% усіх послуг 

фінансового лізингу надається юридичними особами 

– суб’єктами господарювання, які не є  фінансовими  

установами 

За підсумками 2015 року найбільшим споживачем 

лізингових послуг є транспортна галузь, вартість 

договорів якої станом на 01.01.2016 р. становила 

8 252,8 млн. грн. (31% загального обсягу). Водночас 

за підсумком року загальна вартість договорів 

лізингу, укладених в сфері транспорту, скоротилася 

майже на 78% з 36 642,1 млн. грн. станом на 

01.01.2015 р. Частка сільськогосподарської галузі в 

загальній вартості договорів лізингу за підсумком 

2015 року відповідала 25% (6 636,4 млн. грн.). 

За строком переважна кількість договорів 

фінансового лізингу мають термін дії від двох до 

п’яти років. За підсумком 2015 року їх частка 

відповідала 59% (38% за показниками 2014 року). 

Також вагомою є частка договорів, термін дії яких 

складає від 5 до 10 років – 23% за підсумком 

2015 року (53% в 2014 році). Таким чином, в 

минулому році спостерігалася тенденція до 

скорочення частки довгострокових договорів. 

Ринок послуг факторингу. Станом на 01.01.2016 р. 

в Державному реєстрі фінансових установ містилася 

інформація про 457 фінансові компанії, які мають 

право надавати послуги факторингу.  

Протягом 2015 року фінансові компанії уклали 

14 267 договорів факторингу на загальну суму 

16,56 млрд. грн., виконали 12 367 договорів на суму 

16,79 млн. грн. Діючими на кінець 2015 року 

залишалося 8 685 договорів факторингу. 

Протягом 2015 року відбулося зменшення 

фінансування факторингових операцій за рахунок 

власних коштів (на 9,2% або 1,39 млрд. грн.) та 

банківських кредитів (на 83,9% або 4,13 млрд. грн.). 

В той же час, для фінансування факторингових 

операцій були додатково залучені кошти фізичних 

осіб (1,5 млн. грн.). 

Ринок послуг ломбардів. Станом на 01.01.2016 р. до 

Державного реєстру фінансових установ було 

внесено інформацію про 482 ломбарди, що на 5 (або 

1,0%) установ більше, ніж за підсумком 2014 року 

(477 установ).  

За підсумком 2015 року кількість наданих 

українськими ломбардами кредитів відповідала 

10,6 млн. од, що на 3,1% менше, ніж в попередньому 

році (і на 12,7% менше, ніж в 2013 році).  

Протягом 2015 року структура наданих фінансових 

кредитів у цілому  не змінилася. Водночас, на тлі 

загального збільшення обсягів кредитування (на 

48,1%) відбулась зміна питомої ваги фінансових  

кредитів,  виданих  під  вироби з дорогоцінних 

металів та дорогоцінного каміння (з 84,4% до 84,7%), 

побутової техніки (з 15,1% до 14,9%). Питома вага 

кредитів ломбардів, виданих під автомобілі,  

залишилась незмінною  та склала 0,2%. 

Ринок недержавного пенсійного забезпечення. 

Станом на 01.01.2016 р. в Державному реєстрі 

фінансових установ  містилася  інформація  про  

72 недержавні пенсійні фонди та 23 адміністратори 

НПФ. Пенсійні виплати (одноразові та на визначений 

строк) станом на 01.01.2016 р. становили 

557,1 млн. грн., що на 32,2% більше ніж в 

попередньому році. При цьому одноразові виплати 

зросли на 23,7%, пенсійні виплати на визначений 

строк – на 121%. 

Сукупно недержавними пенсійними фондами 

протягом 2015 року було здійснено пенсійних виплат 

(одноразових та на визначений строк) 82,2 тис. 

учасників, тобто 9,8% від загальної кількості учасників 

отримали пенсійні виплати. Станом на 01.01.2016 р. 

середній розмір одноразової пенсійної виплати на 

одного учасника НПФ, який отримав / отримує 

пенсійну виплату одноразово, становив 6,0 тис. грн. 

(5,2 тис. грн в 2014 році). 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «РЮРІК» 

 04053 Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

+38 (044) 383-04-76 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 

 

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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