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налітичний департамент Національного рейтингового 

агентства «Рюрік» проаналізував статистичну 

інформацію ринку основних небанківських фінансових 

послуг України за І півріччя 2014 року. Проведений 

аналіз дозволив зробити нижченаведені висновки.  

Ринок страхування. Негативні тенденції розвитку економіки 

України, нестабільне політичне середовище та ведення 

бойових дій на сході України негативно впливали на розвиток 

страхового бізнесу. Так, протягом аналізованого періоду 

(І півріччя 2013 року – І півріччя 2014 року) кількість страхових 

компаній, які мали ліцензії на здійснення страхової діяльності, 

зменшилась на 15 компаній. При цьому, окремі страхові 

компанії були позбавлені ліцензій в результаті порушення 

страхового законодавства (в т.ч. в результаті значної кількості 

скарг від клієнтів). 

Станом на 01.07.2014 р. всього було зареєстровано 

400 страхових компаній (СК), з яких: 58 – СК зі страхування 

життя (СК «Life») та 342 – СК, що здійснюють види страхування 

інші, ніж страхування життя (СК «non-life»).  

За результатами І півріччя 2014 року обсяг надходжень 

валових страхових премій у порівнянні з аналогічним періодом 

2013 року зменшився на 22,98% (3 294,0 млн. грн.) та склав 

11 040,3 млн. грн. Негативний вплив на обсяги отриманих 

валових премій чинило зниження економічного розвитку 

України, 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 чинило ведення бойових дій на сході України та 

анексія АР Крим. 

Протягом І півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом 

2013 року обсяг чистих виплат збільшився на 5,6% 

(124,1 млн. грн.) та станом на 01.07.2014 р. складає 

2 356,9 млн. грн. Переважно зростання обсягу чистих страхових 

виплат відбулось за договорами автострахування та медичного 

страхування. Однією з причин значного зростання страхових 

виплат за договорами медичного страхування та 

автострахування була девальвація національної валюти, що, в 

свою чергу, зумовило збільшення вартості лікарських 

препаратів та вартості запчастин для автомобілів. Зважаючи на 

продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях 

та поступове збільшення з початку року обсягу резервів збитків, 

обсяг страхових виплат в наступних періодах 

збільшуватиметься. 

Протягом аналізованого періоду обсяги валових премій, 

сплачених на перестрахування, зменшились на 1/3 

(1 687,2 млн. грн.) переважно за рахунок скорочення переданих 

валових премій страховикам-резидентам. Зменшення вихідного 

перестрахування відбулось майже по всіх видах страхування, 

окрім страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів («Зелена карта») та страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів 

(ОСЦПВ). 

Варто зазначити, що зменшення обсягу операцій 

перестрахування з нерезидентами протягом І півріччя 2014 року 

порівняно з аналогічним періодом 2013 року пов’язане в першу 

чергу зі зменшенням обсягу операцій перестрахування з 

Російською Федерацією. В зв’язку з цим, вітчизняні страхові 

компанії переорієнтовувались на співпрацю з європейськими 

страховими компаніями. 

НРА «Рюрік» зазначає, що серед страхових компаній окремо 

можна виділити компанію з високим рівнем фінансової стійкості 

– ПАТ СК «ЛЕММА»1 (станом на 23.12.2014 р. НРА «Рюрік» 

підтримує довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaA 

інвестиційної категорії). 

Ринок послуг небанківських кредитних установ 

характеризувався наступними змінами. Протягом І півріччя 

2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, 

кількість кредитних установ збільшилась на 20 одиниць та 

станом на 01.07.2014 р. налічувала 745 кредитних установ. 

Протягом аналізованого періоду сукупний обсяг активів 

кредитних спілок зменшився на 15,74% (441,2 млн. грн.) та 

станом на 01.07.2014 р. складає 2 361,9 млн. грн. Зважаючи на 

нестабільну економіко-політичну ситуацію в країні при 

збереженні тенденції до вилучення внесків за депозитними 

рахунками, а також, враховуючи на ведення бойових дій на 

сході України, обсяг наданих кредитів протягом І півріччя 

2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 

зменшився на 14,86% (384,2 млн. грн.) та станом на 

01.07.2014 р. складає 2 202,0 млн. грн. 

Обсяг простроченої заборгованості з початку року збільшився 

на 2,4% (9,9 млн. грн.) та станом на 01.07.2014 р. складає 

422,8 млн. грн., що відповідає 19,2% клієнтського кредитного 

портфеля. 

Протягом І півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом 

2013 року обсяг внесків членів кредитних спілок на депозитні 

рахунки зменшився на 10,22% (133,4 млн. грн.) та станом на 

01.07.2014 р. складає 1 171,5 млн. грн. Відтік вкладів 

пояснюється високим рівнем макроекономічної невизначеності 

та суттєвою девальвацією національної валюти, які призводять 

до того, що вкладники прагнуть зафіксувати власні 

заощадження шляхом конвертації їх в іноземну валюту.  

НРА «Рюрік» зазначає, що серед фінансових компаній окремо 

можна виділити компанію з високим рівнем фінансової 

стійкості, ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»2 (станом на 23.12.2014 р. 

підтримується довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційної 

категорії на рівні uaBBB). 

Ринок послуг факторингу за результатами І півріччя 2014 року 

показав наступні зміни. Кількість компаній, що мали право на 

надання факторингових послуг станом на 01.07.2014 р. 

складала 175. 

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 ІІ кварталу 

2014 року збільшився в 1,7 разу (3 191,1 млн. грн.) та станом на 

01.07.2014 р. складає 5 017,3 млн. грн. Кількість договорів 

факторингу, укладених протягом І півріччя 2014 року, складає 

4 396 шт.  

Протягом І півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом 

2013 року обсяг ресурсної бази факторингових компаній 

збільшився в 1,8 разу (4 414,3 млн. грн.) та станом на 

01.07.2014 р. складає 6 843,0 млн. грн. При цьому, слід 

зазначити, що протягом І півріччя 2014 року відбулась значна 

                                                           
1 Персональна сторінка ПАТ СК «ЛЕММА» на сайті НРА «Рюрік»: 

http://rurik.com.ua/credit-ratings/lemma 
2 Персональна сторінка ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» на сайті НРА «Рюрік»: 

http://rurik.com.ua/credit-ratings/incre 
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докапіталізація факторингових компаній, що зумовило деяке 

перегрупування в структурі джерел фінансування 

факторингових операцій. Основними джерелами фондування 

факторингових операцій станом на 01.07.2014 р. залишаються 

власні кошти та банківські кредити.  

НРА «Рюрік» зазначає, що один з лідерів ринку факторингу – 

ТОВ «Факторинг Фінанс»3, станом на 23.12.2014 р. має 

довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту 

(облігаційного випуску серії А та В) на рівні uaBBB+ 

інвестиційної категорії. Це свідчить про його достатню 

кредитоспроможність порівняно з іншими українськими 

позичальниками. 

Ринок послуг ломбардів продемонстрував наступні зміни. 

Протягом І півріччя 2014 року, порівняно з аналогічним 

періодом минулого року, кількість ломбардів збільшилась на 

3 установи та станом на 01.07.2014 р. складає 481 установу. 

Враховуючи високий рівень макроекономічної невизначеності, 

скорочення обсягів фондування активних операцій, а також 

зниження платоспроможного попиту населення, з початку 

2014 року відбувалось згортання бізнесу ломбардів. 

Так, протягом І півріччя 2014 року порівняно з аналогічним 

періодом 2013 року обсяг активів ломбардів зменшився на 

16,83% (257 млн. грн.) та станом на 01.07.2014 р. складав 

1 270 млн. грн. Зменшення активів відбувалось переважно за 

рахунок скорочення обсягів кредитування, обсяги якого за 

підсумками І півріччя 2014 року порівняно з аналогічним 

періодом 2013 року зменшились на 1/5 та станом на 

01.07.2014 р. складають 701 млн. грн. При цьому, на фоні 

зниження обсягу кредитування, значно зросла кількість 

договорів, погашення яких відбувалось шляхом реалізації 

майна.  

Протягом звітного періоду ринок фінансового лізингу 

характеризувався наступними змінами. За підсумками І півріччя 

2014 року відзначилась негативна динаміка щодо кількості та 

вартості договорів фінансового лізингу, укладених як 

юридичними особами, так і фінансовими компаніями. Так, 

протягом І півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом 

2013 року кількість договорів фінансового лізингу зменшилася 

на 1/3. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу 

зменшилася на 1/3 (1 751,9 млн. грн.) та станом на 

01.07.2014 р. складає 3 433,9 млн. грн.  

За підсумками І півріччя 2014 року порівняно з аналогічним 

періодом минулого року вартість договорів фінансового лізингу 

зросла лише за договорами транспортної галузі, в той час як 

фактично за всіма іншими галузями відбулось зменшення 

фінансування. 

Ринок недержавного пенсійного забезпечення. Протягом 

аналізованого періоду обсяг сплачених пенсійних внесків 

збільшився на 19,4%, та станом на 01.07.2014 р. складає 

1 722,8 млн. грн. При цьому 93,35% 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.  

                                                           
3 Персональна сторінка ТОВ «Факторинг Фінанс» на сайті НРА «Рюрік»: 

http://rurik.com.ua/credit-ratings/fafin 

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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