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РЕЗЮМЕ 

Аналітичний департамент Національного рейтингового агентства «Рюрік» проаналізував статистичну 

інформацію ринку основних небанківських фінансових послуг України за підсумками 9 місяців 

2014 року. Проведений аналіз дозволив зробити нижченаведені висновки.  

Ринок страхування. Негативні тенденції розвитку економіки України (в т.ч. девальвація національної 

валюти), нестабільне політичне середовище, анексія АР Крим та ведення бойових дій на сході України 

негативно впливали на розвиток страхового бізнесу. Так, протягом аналізованого періоду (9 місяців 

2013 року – 9 місяців 2014 року) кількість страхових компаній, які мали ліцензії на здійснення страхової 

діяльності, зменшилась на 22 компанії. 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 01.10.2014 р. всього було зареєстровано 389 страхових компаній (СК), з яких: 58 –

СК зі страхування життя (СК «Life») та 331 – СК, що здійснюють види страхування інші, ніж 

страхування життя (СК «non-life»).  

За результатами 9 місяців 2014 року обсяг надходжень валових страхових премій у порівнянні з 

аналогічним періодом 2013 року зменшився на 20,05% (4 283,4 млн. грн.) та склав 17 081,6 млн. грн. 

Негативний вплив на обсяги отриманих валових премій чинило зниження темпів 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 за підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з 

аналогічним періодом 2013 року чинило ведення бойових дій на сході України та анексія АР Крим. 

За підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг чистих виплат 

збільшився на 0,9% (33,0 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 3 588,0 млн. грн. Зростання 

обсягів чистих страхових виплат за 9 місяців 2014 року мало місце у всіх основних системоутворюючих 

видах страхування, водночас, виплати у страхуванні фінансових ризиків та страхуванні кредитів 

зменшилися на 86,3% та 9,9% відповідно. Однією з причин значного зростання страхових виплат за 

договорами медичного страхування та автострахування була девальвація національної валюти, що, в 

свою чергу, зумовила збільшення вартості лікарських препаратів та вартості запчастин для 

автомобілів.  

Протягом аналізованого періоду обсяги валових премій, сплачених на перестрахування, зменшились 

на 1/3 (1 990,9 млн. грн.) переважно за рахунок скорочення переданих валових премій страховикам-

резидентам. Зменшення вихідного перестрахування відбулось майже за всіма видами страхування, 

окрім страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів («Зелена карта») та 

страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій. Варто зазначити, що зменшення обсягу 

операцій перестрахування з нерезидентами 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 про високу кредитоспроможність та надійність ПАТ СК «ЛЕММА» (станом на 

30.03.2015 р. НРА «Рюрік» підтримує довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaA інвестиційної 

категорії). 

Ринок послуг небанківських кредитних установ характеризувався наступними змінами. За 

підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року, кількість кредитних 

установ зменшилась на 29 одиниць та станом на 01.10.2014 р. налічувала 711 кредитних установ. 

Протягом аналізованого періоду сукупний обсяг активів кредитних спілок зменшився на 7,42% 

(208,4 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 2 598,8 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 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зменшився на 11,44% 

(300,0 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 з початку року збільшився на 10,39% 

(42,9 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 455,8 млн. грн. 



  Національне рейтингове агентство «Рюрік» 
Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за 9 місяців 2014 року 

 

 
5 

Протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, обсяг внесків членів 

кредитних спілок на депозитні рахунки зменшився на 19,12% (260,7 млн. грн.) та станом на 

01.10.2014 р. складає 1 102,6 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» (станом на 30.03.2015 р. підтримується 

довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційної категорії на рівні uaBBB). 

Ринок послуг факторингу за результатами 9 місяців 2014 року показав наступні зміни. Кількість 

компаній, що мали право на надання факторингових послуг станом на 01.10.2014 р. складала 181. 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 ІІІ кварталу 2014 року збільшився майже на 50% (2 428,1 млн. грн.) 

та станом на 01.10.2014 р. складає 7 445,4 млн. грн. Кількість договорів факторингу, укладених 

протягом 9 місяців 2014 року, складає 4 686 шт. 

Протягом 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг ресурсної бази 

факторингових компаній збільшився в 1,9 разу (9 480,7 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 

14 288,4 млн. грн. При цьому, слід зазначити, що протягом 9 місяців 2014 року відбулась значна 

докапіталізація факторингових компаній, що зумовило деяке перегрупування в структурі джерел 

фінансування факторингових операцій. Основними джерелами фондування факторингових операцій 

станом на 01.10.2014 р. залишаються власні кошти та банківські кредити. 

НРА «Рюрік» зазначає, що один з лідерів ринку факторингу – ТОВ «Факторинг Фінанс» станом на 

30.03.2015 р. має довгострокові кредитні рейтинги боргових інструментів (облігаційних випусків серії А 

та В) інвестиційної категорії на рівні uaBBB+.  

Ринок послуг ломбардів продемонстрував наступні зміни. Протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з 

аналогічним періодом минулого року, кількість ломбардів зменшилась на 5 установ та станом на 

01.10.2014 р. складає 478 установ. Протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 

2013 року, обсяг активів ломбардів збільшились на 10,4% (153,6 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. 

складав 1 630 млн. грн. Збільшення активів відбувалось переважно за рахунок нарощення розмірів 

кредитування, обсяги якого за підсумками 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 

2013 року, збільшились на 16,3% та станом на 01.10.2014 р. складають 921,3 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. 

При цьому, враховуючи значне зменшення реальних доходів населення, за значною частиною 

товарів, що були надані у заставу, зворотного викупу не відбувається. Так, протягом аналізованого 

періоду, кількість договорів, погашення яких відбувалось шляхом реалізації майна, зросла на 78,5% 

(411,9 тис. шт.) та станом на 01.10.2014 р. складає 936,7 тис. шт.  

Протягом звітного періоду ринок фінансового лізингу характеризувався наступними змінами. За 

підсумками 9 місяців 2014 року відзначилась негативна динаміка щодо кількості та вартості договорів 

фінансового лізингу, укладених юридичними особами. За підсумками 9 місяців 2014 року відбулось 

зменшення кількості договорів фінансового лізингу на 20,2% (1 654 одиниць) порівняно з відповідним 

періодом минулого року. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу зменшилась на 81,7% (на 

24 342,9 млн. грн.). 

За підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого 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. 

Ринок недержавного пенсійного забезпечення. Протягом аналізованого періоду обсяг сплачених 

пенсійних внесків збільшився на 19,4%, та станом на 01.10.2014 р. складає 1 738,4 млн. грн. При цьому 

96,0% 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.  
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РОЗДІЛ 1. РИНОК СТРАХУВАННЯ 

Негативні тенденції розвитку економіки України (в т.ч. девальвація національної валюти), 

нестабільне політичне середовище, анексія АР Крим та ведення бойових дій на сході України 

негативно впливали на розвиток страхового бізнесу. Так, протягом аналізованого періоду 

(9 місяців 2013 року – 9 місяців 2014 року) кількість страхових компаній, які мали ліцензії на 

здійснення страхової діяльності, зменшилась на 22 компанії. 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 01.10.2014 р. всього було зареєстровано 389 страхових компаній (СК), з яких: 58 –

СК зі страхування життя (СК «Life») та 331 – СК, що здійснюють види страхування інші, ніж 

страхування життя (СК «non-life»).  

Концентрація ринку страхування за часткою найбільших страховиків залишається значною. 

Частка страхових платежів, що припадає на 10 найбільших страхових компаній «Life», 

становить 92,7% сукупного обсягу, а частка ринку 10 ключових страховиків ризикових видів 

страхування 31,9% сукупного обсягу валових премій (92,9% валових премій припадає на 

100 найбільших страховиків non-life). При цьому, варто зазначити, що частка значної кількості 

страхових компаній на ринку залишається несуттєвою, що дає підстави вважати, що кількість 

страховиків на ринку в подальшому зменшуватиметься.  

Страхові премії. За результатами 9 місяців 2014 року обсяг надходжень валових 

страхових премій у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року зменшився на 20,05% 

(4 283,4 млн. грн.) та склав 17 081,6 млн. грн. Негативний вплив на обсяги отриманих 

валових премій чинило зниження темпів 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 за підсумками 

9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року чинило ведення бойових дій 

на сході України та анексія АР Крим. Так, згідно звітності страховиків, опублікованої 

журналом «Insurance TOP: Регіони», страхові премії отримані компаніями в Донецькій та 

Луганській областях за підсумками 9 місяців 2014 року скоротились майже на 1/3 до 

356,86  млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2013 року.  

Більш детальна інформація стосовно валових страхових премій відображена в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1. Динаміка валових страхових премій в розрізі видів страхування 

Види страхування 
9 міс. 2013 року 9 міс. 2014 року Відхилення 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Страхування "Life" 1703,9 7,98% 1500,1 8,78% -203,8 -11,96% 

Страхування "Non-life" разом 19 661,10 92,02% 15 581,50 91,22% -4 079,60 -20,75% 

Добровільне особисте 

страхування 
2 624,10 12,28% 2 465,20 14,43% -158,90 -6,06% 

Добровільне майнове 

страхування 
12 755,30 59,70% 9 312,50 54,52% -3 442,80 -26,99% 

- в тому числі страхування фінансових 

ризиків 
2 801,60 13,11% 1 861,50 10,90% -940,10 -33,56% 

Добровільне страхування 

відповідальності 
1 481,80 6,94% 1 011,10 5,92% -470,70 -31,77% 

Недержавне обов'язкове 

страхування 
2 799,90 13,11% 2 792,70 16,35% -7,20 -0,26% 

- в тому числі страхування цивільної 

відповідальності власників 

транспортних засобів 

2 245,00 10,51% 2 296,90 13,45% 51,90 2,31% 

Державне обов'язкове 

страхування 
0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Усього 21 365,00 100,00% 17 081,60 100,00% -4 283,40 -20,05% 

При цьому, слід зазначити, що збільшення обсягу валових премій в Донецькій та Луганській 

областях відбувалось лише за рахунок продажу договорів «Зелена картка», оскільки значна 

частина населення, рятуючись від бойових дій, виїжджала за кордон. В той же час, продаж 
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інших страхових продуктів значно скоротився, що пов’язано з занадто високими ризиками 

при укладанні угоди, оскільки вірогідність настання страхового випадку є вкрай високою, а 

можливі збитки, які має компенсувати страховик, можуть бути набагато більшими, порівняно 

з отриманими платежами. 

Протягом аналізованого періоду кількість укладених договорів страхування зменшилась на 

8,37% (8 847,1 тис. шт.) та станом на 01.10.2014 р. складає 96 835,5 тис. шт. (в т.ч. 

70 990,0 тис. шт. – укладені договори ОСЦПВ). Частка договорів, укладених з населенням 

складає понад 90% загального обсягу. 

За підсумками 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, обсяг 

отриманих валових платежів від населення зменшився на 8,66% та станом на 01.10.2014 р. 

складав 6 778,8 млн. грн. Слід також відмітити, що важливим фактором зниження обсягу 

отриманих страхових премій від населення є зниження реального рівня заробітної плати за 

одночасного зростання інфляції, а також підвищення страховиками тарифів за основними 

видами страхування, що, в свою чергу, обумовлює неспроможність багатьох страхувальників 

сплачувати внески за договорами страхування. Так, зниження реального обсягу середньої 

з/п склало 13,1% в жовтні поточного року по відношенню до аналогічного місяця 2013 року, в 

той самий час як інфляція з початку року зросла на 19%, що, в свою чергу, зумовило 

збільшення витрат на споживання. Разом з тим, на зменшення обсягу страхових премій від 

населення значною мірою впливала висока недовіра до страхових компаній, а також 

прагнення зберегти власні заощадження шляхом їх конвертації в іноземну валюту.  

Обсяг валових платежів, отриманих від суб’єктів господарювання, за підсумками 9 місяців 

2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, зменшився на 26,11% 

(3 640,3 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складав 10 302,8 млн. грн. Зменшення обсягу 

валових платежів, отриманих від суб’єктів господарської діяльності, відбувалося на фоні 

зниження рентабельності бізнесу, що, в свою чергу, змушує підприємства переглядати 

корпоративні бюджети в бік зменшення видатків.  

Загалом, найбільше скоротились надходження валових премій за наступними видами 

страхування: 1) страхування фінансових ризиків; 2) страхування майна; 3) страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 4) страхування відповідальності перед третіми 

особами; 5) страхування кредитів. 

Враховуючи значне зменшення обсягів «схемного страхування» за одночасного зменшення 

обсягу операцій з перестрахування, скорочення обсягу чистих страхових премій склало 

15,89%.  

Нижче, в табл. 1.2, показано динаміку чистих страхових премій в розрізі видів страхування.  

Таблиця 1.2. Динаміка чистих страхових премій в розрізі видів страхування 

Види страхування 
9 міс. 2013 р. 9 міс. 2014 р. Відхилення 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Страхування "Life" 1 703,7 10,50% 1 500,1 10,99% -203,6 -11,95% 

Страхування "Non-life" разом 14 517,2 89,50% 12 143,8 89,01% -2 373,4 -16,35% 

Добровільне особисте 

страхування 
2 206,7 13,60% 2 177,4 15,96% -29,3 -1,33% 

Добровільне майнове 

страхування 
8 839,9 54,50% 6 731,9 49,34% -2 108,0 -23,85% 

- в тому числі страхування фінансових 

ризиків 1 844,5 11,37% 1 163,8 8,53% -680,7 -36,90% 

Добровільне страхування 

відповідальності 
862,0 5,31% 613,6 4,50% -248,4 -28,82% 

Недержавне обов'язкове 

страхування 
2 608,6 16,08% 2 620,9 19,21% 12,3 0,47% 

- в тому числі страхування цивільної 

відповідальності власників 

транспортних засобів 
2 105,2 12,98% 2 151,1 15,77% 45,9 2,18% 

Державне обов'язкове 

страхування 
0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Усього 16 220,9 100,00% 13 643,9 100,00% -2 577,0 -15,89% 
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Так, чисті страхові премії станом на 01.10.2014 р. становили 13 643,9 млн. грн., що складало 

79,87% від валових страхових премій (75,92% станом на 01.10.2013 р.). 

Нижче, на рис. 1.1, показано структуру чистих страхових премій у розрізі видів страхування 

за типами ризиків.  

 
Рис. 1.1. Структура чистих страхових премій в розрізі видів страхування, %  

Зменшення надходжень чистих страхових премій за підсумками 9 місяців 2014 року (-15,9%) 

відбулося за рахунок суттєвого зменшення надходжень за договорами страхування 

фінансових ризиків (-36,9%), страхування майна (-18,5%), страхування від вогневих ризиків 

та ризиків стихійних явищ (-22,5%) та страхування відповідальності перед третіми особами (-

32,9%). Водночас, приріст чистих страхових премій спостерігався з медичного страхування 

(+16,4%). 

У структурі чистих страхових премій за видами страхування станом на 01.10.2014 р. 

найбільша питома вага належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, 

ОСЦПВ, «Зелена картка») – 32,0%, страхування життя – 11,0% та страхування майна – 

11,5%. 

Страхові платежі за ключовими видами страхування. 

Страхування життя. За підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 

2013 року обсяг отриманих чистих платежів за договорами страхування життя зменшився на 

11,95% (203,6 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 1 500,1 млн. грн. Варто 

зауважити, що зменшення обсягу валових страхових платежів деякою мірою обумовлено 

призупиненням банківськими установами програм роздрібного та іпотечного кредитування 

та скороченням їх обсягів, що, в свою чергу, в окремих випадках передбачало укладення 

договору страхування життя позичальника.  

При цьому, в умовах високої економіко-політичної нестабільності, а також зниження 

платоспроможного попиту населення, страхувальниками активно розривались договори 

страхування життя: обсяг викупних сум за підсумками 9 місяців 2014 року становив 

229,57 млн. грн. 1  Загалом, протягом 9 місяців 2014 року кількість застрахованих фізичних 

осіб зменшилась на 10,0% (466 105 осіб) та станом на 01.10.2014 р. складає 

4 183,1 млн. фізичних осіб. 

Частка корпоративного страхування життя в отриманих валових страхових платежах за 

договорами страхування життя є незначною та станом на 01.10.2014 р. складає 12,29%. 

Причиною цього є той факт, що суми внесків за договорами довгострокового страхування 

життя належать до фонду оплати праці як виплати соціального характеру, що відповідно, є 

базою для нарахування єдиного внеску. Втім, незважаючи на зниження в 2015 році ставки 

ЄСВ, враховуючи значну кількість критеріїв для застосування нижчої ставки, що в окремих 

                                                           
1 Без врахування викупних сум, що отримуються від перестраховиків. 
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випадках просто невигідно для суб’єктів господарювання, швидше за все частка 

корпоративного страхування життя в майбутньому не тільки не зростатиме, а й навіть 

зменшуватиметься. При цьому, в умовах високої економічної нестабільності, суб’єкти 

господарювання намагаються максимально обмежити власні видатки для підтримки 

рентабельності бізнесу. 

Варто зазначити, що у зв’язку з веденням бойових дій на сході України, можлива активізація 

укладення договорів з добровільного страхування життя на випадок смерті. Актуальність 

даного виду страхування полягає в тому, що ризики, реалізовані в результаті ведення 

бойових дій, відносяться до форс-мажорних та не підлягають відшкодуванню, в той час як 

запровадження страхування військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів може 

суттєво активізувати даний сегмент страхового ринку. 

Добровільне медичне страхування. За підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з 

аналогічним періодом минулого року обсяг чистих страхових премій, отриманих за 

договорами медичного страхування, збільшився на 16,4%. Активне зростання обсягу чистих 

премій зумовлене значним зростанням цін на лікарські препарати, що, в свою чергу, 

зумовило перегляд страхових тарифів в сторону збільшення. Так, за підсумками 9 місяців 

2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року, середньозважена вартість однієї 

упаковки товарів «аптечного кошику» збільшилась на 24,9% та склала 21,8 грн.2 В той же 

час, в Україні за сприяння Уряду, даний вид страхування поступово розвивається. При 

цьому, згідно нових правил оподаткування страховиків (перехід на змішану систему), 

страхові премії, отримані за договорами ДМС, підлягають оподаткуванню за ставкою 0%. 

Слід зазначити, що для того, щоб премії за ДМС оподатковувались за ставкою 0%, 

необхідно щоб страхові компенсації сплачувались на користь медичних установ, а не на 

користь фізичної особи за пред’явленими чеками, що, в свою чергу, робить умови договору 

непривабливими для потенційного клієнта. 

Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ та Зелена картка). За підсумками 9 місяців 

2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг чистих страхових платежів 

зменшився на 3,9% (175,7 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 4 365,8 млн. грн. 

Зменшення платежів відбувалось на фоні скорочення зниження платоспроможного попиту 

населення, зниження обсягу продажу автомобілів, скорочення програм автокредитування, а 

також низький рівень довіри до страхових компаній в зв’язку з погіршенням репутації 

страховиків (зважаючи на тривалий строк врегулювання страхового випадку та відсутність 

або нижчий, ніж вказаний обсяг страхових виплат).  

Разом з тим, на зниження отриманих платежів за договорами автострахування мала вплив 

девальвація національної валюти, що, в свою чергу, зумовило зростання вартості запчастин 

автомобілів. Таким чином, з огляду на той факт, що залучених страхових премій не 

вистачало для покриття можливих втрат, ряд страхових компаній був змушений підвищити 

страхові тарифи за договорами автострахування. 

Страхові виплати. За підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 

2013 року обсяг чистих виплат збільшився на 0,9% (33,0 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. 

складає 3 588,0 млн. грн. Зростання обсягів чистих страхових виплат за 9 місяців 2014 року 

мало місце у всіх основних системоутворюючих видах страхування, водночас, виплати у 

страхуванні фінансових ризиків та страхуванні кредитів зменшилися на 86,3% та 9,9% 

відповідно. 

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. 

                                                           
2 За даними сайту: www.apteka.ua. 
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На збільшення обсягу страхових виплат також впливало ведення бойових дій на сході 

України.  

Динаміку чистих страхових виплат в розрізі видів страхування представлено в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3. Динаміка чистих страхових виплат в розрізі видів страхування 

Види страхування 
9 міс. 2013 року 9 міс. 2014 року Відхилення 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Страхування "Life" 91,4 2,57% 147,1 4,10% 55,7 60,94% 

Страхування "Non-life" разом 3 463,60 97,43% 3 440,90 95,90% -22,70 -0,66% 

Добровільне особисте страхування 911 25,63% 995,1 27,73% 84,1 9,23% 

Добровільне майнове страхування 1 674,00 47,09% 1 539,60 42,91% -134,40 -8,03% 

- в тому числі страхування фінансових 
ризиків 

285,80 8,04% 39,10 1,09% -246,70 -86,32% 

Добровільне страхування 
відповідальності 

26 0,73% 48 1,34% 22,00 84,62% 

Недержавне обов'язкове страхування 852,5 23,98% 858,2 23,92% 5,70 0,67% 

- в тому числі страхування цивільної 
відповідальності власників 
транспортних засобів 

775,3 21,81% 840,6 23,43% 65,30 8,42% 

Державне обов'язкове страхування 0,1 0,00% 0 0,00% -0,10 -100,00% 

Усього 3 555,00 100,0% 3 588,00 100,0% 33,00 0,9% 

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. При цьому, на думку НРА «Рюрік» однією з причин збільшення 

резервів збитків є той факт, що при настанні страхового випадку представники страхових 

компаній не завжди мають змогу потрапити до місця страхової події, що, в свою чергу, 

збільшує термін розгляду страхового випадку. 

Слід зазначити, що 02.09.2014 р. в дію вступив ЗУ «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції», відповідно якого страховики, що працюють в зоні 

проведення АТО, мають право затримувати виплату за зобов’язаннями. При цьому, збитки 

за страховими випадками в зоні АТО можна вважати такими, що виникли в результаті форс-

мажорних обставин та за якими страхове відшкодування не здійснюється, оскільки, як 

правило, це не прописано в договорах страхування. Однак, слід зазначити, що, незважаючи 

на складні умови роботи, значна частина страховиків намагається своєчасно здійснювати 

компенсації за договорами страхування. 

На рис. 1.2 показано структуру чистих страхових виплат за видами страхування. 

 

Рис. 1.2. Структура чистих страхових виплат за видами страхування, % 

У структурі чистих страхових виплат станом на 01.10.2014 р. найбільша питома вага 

страхових виплат припадає на такі види страхування, як автострахування (55,8%) та 

медичне страхування (22,5%). 
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Рівень страхових виплат. Зважаючи на значне зменшення обсягу надходжень чистих 

страхових премій за одночасного зростання страхових виплат, рівень чистих страхових 

виплат збільшився та станом на 01.10.2014 р. складає 26,3% (21,9% станом на 

01.10.2013 р.). Традиційно високим залишається рівень чистих виплат з медичного 

страхування (67,2%), страхування за договорами «КАСКО» – 52,5% та за договорами 

ОСЦПВ – 41,1%. 

Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування за 

підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з результатом за 9 місяців 2013 року наведено 

нижче, у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4. Рівень чистих страхових виплат  та чисті страхові виплати за видами страхування 

Види страхування 

Чисті страхові виплати Рівень чистих страхових виплат  

9 міс. 2013 р.  
(млн. грн.) 

9 міс. 2014 р.  
(млн. грн.) 

9 міс. 2013 р. (%) 9 міс. 2014 р. (%) 

Страхування наземного транспорту («КАСКО») 1 108,3 1 163,1 45,5% 52,5% 

Обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів 
(ОСЦПВ) 

713,2 737,7 38,8% 41,1% 

Страхування фінансових ризиків 285,80 39,1 15,5% 3,4% 

Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров'я) 

732,8 806,5 71,0% 67,2% 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ 

60,6 117,2 4,7% 11,8% 

Страхування медичних витрат 76,8 79,8 30,1% 32,5% 

Зелена картка 62,1 102,9 23,4% 28,9% 

Страхування майна 106,9 134,9 5,6% 8,6% 

Страхування кредитів  61,4 55,3 11,3% 17,1% 

Страхування життя 255,7 204,4 8,20% 8,9% 

Інші види страхування 91,4 147,1 5,4% 9,8% 

Перестрахування. Протягом аналізованого періоду обсяги валових премій, сплачених на 

перестрахування, зменшились на 1/3 (1 990,9 млн. грн.) переважно за рахунок скорочення 

переданих валових премій страховикам-резидентам. Зменшення вихідного перестрахування 

відбулось майже за всіма видами страхування, окрім страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів («Зелена карта») та страхування виданих гарантій (порук) і 

прийнятих гарантій. 

Загалом, за результатами 9 місяців 2014 року обсяг страхових премій, переданих в 

перестрахування, складав 4 499,3 млн. грн., частка вихідного перестрахування складає 

26,34%. 

Варто зазначити, що зменшення обсягу операцій перестрахування з нерезидентами 

протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, пов’язане, в 

першу чергу, зі зменшенням обсягу операцій перестрахування з Російською Федерацією. 

Так, обсяг перестрахування з Російською Федерацією зменшився на 60,3% (332,7 млн. грн.) 

та станом на 01.10.2014 р. складає 219,4 млн. грн., що відповідає 20,7% загального обсягу 

переданих платежів страховикам-нерезидентам. В зв’язку з цим, вітчизняні страхові компанії 

переорієнтовувались на співпрацю з європейськими страховими компаніями. 

Динаміку операцій перестрахування представлено в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5. Динаміка операцій перестрахування 

Показники 
Од. 

виміру 
9 міс. 2013 9 міс. 2014 

Відхилення 9 міс. 2013 - 2014 рр. 

млн.грн. % 

Валові премії млн. грн. 21 365,0 17 081,60 -4 283,40 -20,0% 

Сплачено на перестрахування 
млн. грн. 6 490,2 4 499,3 -1 990,90 -30,7% 

% 30,38% 26,34% - - 

- перестраховикам –  
резидентам 

млн. грн. 5 144,0 3 437,7 -1 706,30 -33,2% 

% 24,08% 20,13% - - 

- перестраховикам –  
нерезидентам 

млн. грн. 1 346,2 1 061,6 -284,6 -21,1% 

% 6,3% 6,21% - - 

Валові виплати млн. грн. 3 622,1 3 665,1 43,0 1,2% 

Виплати, компенсовані перестраховиками 
млн. грн. 567,0 395,2 -171,8 -30,3% 

% 15,65% 10,78% - - 

- перестраховиками –  
резидентам 

млн. грн. 67,1 77,1 10,0 14,9% 

% 1,85% 2,1% - - 

- перестраховиками –  

нерезидентам 

млн. грн. 499,9 318,1 -181,8 -36,4% 

% 13,8% 8,68% - - 
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У структурі вихідного перестрахування станом на 01.10.2014 р. найбільше сплачено часток 

страхових премій за такими видами страхування, як: страхування майна – 18,6%; 

страхування фінансових ризиків – 18,0%; страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ – 12,5%; страхування відповідальності перед третіми особами – 9,9%; 

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) – 9,0%. 

Активи страховиків та сформовані резерви. Протягом 9 місяців 2014 року порівняно з 

аналогічним періодом 2013 року сукупний обсяг активів збільшився на 3,52% 

(2 315,4 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 68 120,3 млн. грн. 

В табл. 1.6 показано динаміку активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування».  

Таблиця 1.6. Динаміка активів, визначених ст.31 Закону України «Про страхування» 

Активи, визначені ст.31 Закону України 
«Про страхування» 

Станом на 
01.10.2013 

Станом на  
01.10.2014 

Відхилення 

млн. грн. %  млн. грн. %  млн. грн. % п.п. 

Всього 36 531,9 100,00% 38 229,5 100,00% 1 697,6 4,65% - 

Грошові кошти на поточних рахунках 2 138,8 5,85% 2 421,8 6,33% 283,0 13,23% 0,48 

Банківські вклади (депозити) 9 145,5 25,03% 9 129,7 23,88% -15,8 -0,17% -1,15 

Нерухоме майно 1 977,5 5,41% 1 933,3 5,06% -44,2 -2,24% -0,36 

Акції 17 126,5 46,88% 18 487,3 48,36% 1 360,8 7,95% 1,48 

Облігації 630,1 1,72% 619,8 1,62% -10,3 -1,63% -0,10 

Цінні папери, що емітуються 
державою 

2 418,0 6,62% 2 476,3 6,48% 58,3 2,41% -0,14 

Права вимоги до перестраховиків 2 821,5 7,72% 2 658,9 6,96% -162,6 -5,76% -0,77 

у тому числі до перестраховиків - 
нерезидентів 

1 466,7 4,01% 1 647,8 4,31% 181,1 12,35% 0,30 

Інші 274,0 0,75% 502,4 1,31% 228,4 83,36% 0,56 

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

збільшувались переважно завдяки зростанню залишків коштів на банківських рахунках та 

нарощення інвестицій в акції.  

При цьому, значно скоротились обсяги вкладень в боргові цінні папери, що, в свою чергу, 

обумовлено збереженням невисокої ділової активності на фондовому ринку та невисокою 

інвестиційною привабливістю корпоративних облігацій. В зв’язку зі зменшенням операцій 

перестрахування, частка прав вимог до перестраховиків зменшилась на 5,76% 

(162,6 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 2 658,9 млн. грн. 

Загалом, основною складовою активів страховиків, визначених ст. 31 Закону України «Про 

страхування», залишаються кошти, розміщені на банківських рахунках – близько 1/3 та 

вкладення коштів в акції – 48,36%. 

Розміщення страхових резервів переважно у вигляді банківських вкладів сприяє високій 

здатності страховиків розраховуватись за прийнятими зобов’язаннями зі страхування, проте 

в той же час підвищує чутливість до процентного ризику та ризику контрагента, робить 

компанію залежною як від фінансового стану банківських установ, в яких розміщені кошти, 

так і від кон’юнктури банківського ринку в цілому. При цьому, зважаючи на той факт, що з 

початку року до 46 банківських установ було запроваджено тимчасову адміністрацію (в т.ч. у 

зв’язку з порушенням законодавства в сфері фінансового моніторингу) та здійсненням 

ризикових операцій, страховим компаніям слід зважено підійти до питання обрання 

банківської установи для вкладення коштів, збільшити диверсифікацію вкладених коштів за 

основними банками.  

Щодо інвестицій в акції, то, на думку НРА «Рюрік», значна частина даних коштів може бути 

інвестована в інвестиційні сертифікати ЗНКІВ-ів або ЗДПІФ-ів, що, в свою чергу, 

використовуються в якості інструменту перерозподілу грошових коштів в межах фінансових 

груп. При цьому, доцільність інвестування в ації в сучасних умовах є сумнівною. 
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Протягом аналізованого періоду обсяг страхових резервів збільшився на 2,58% 

(357,3 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 14 216,1 млн. грн. Загалом, зростання 

сукупного обсягу резервів зумовлене збільшенням обсягу резервів зі страхування життя. 

При цьому, обсяг технічних резервів зменшився на 7,78% (792,6 млн. грн.) та станом на 

01.10.2014 р. складає 9 396,9 млн. грн. Загалом, зменшення обсягу технічних резервів 

зумовлено скороченням кількості укладених страхових договорів та як наслідок, – зниженням 

обсягу отриманих платежів. Разом з тим, слід зазначити, що частка резервів збитків складає 

31,17% технічних резерів (в т.ч. 23,12% – резерви заявлених, але невиплачених збитків).  

Таблиця 1.9. Сформовані страхові резерви 

Сформовані страхові резерви 
Станом на 01.10.2013 Станом на 01.10.2014 Відхилення 

млн. грн. %  млн. грн. %  млн. грн.  % 

Всього 13 858,8 100,00% 14 216,1 100,00% 357,30 2,58% 
Технічні резерви 10 189,5 73,52% 9 396,9 66,10% -792,60 -7,78% 
Резерви зі страхування життя 3 669,3 26,48% 4 819,2 33,90% 1 149,90 31,34% 

На рис. 1.3 показано структуру сформованих резервів за активами, визначеними статтею 

31 Закону України «Про страхування». 

 
Рис. 1.3. Структура сформованих резервів за активами, визначеними статтею 31 ЗУ «Про страхування»  

Основною складовою активів, якими представлені технічні резерви, є залишки коштів на 

вкладних рахунках, права вимоги до перестраховиків та інвестиційні інструменти, що 

емітуються державою. 

НРА «Рюрік» зазначає про високу кредитоспроможність та надійність ПАТ СК «ЛЕММА» 

(станом на 30.03.2015 р. НРА «Рюрік» підтримує довгостроковий кредитний рейтинг на рівні 

uaA інвестиційної категорії). 
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РОЗДІЛ 2. РИНОК ПОСЛУГ НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 

За підсумками 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, кількість 

кредитних установ зменшилась на 29 одиниць та станом на 01.10.2014 р. налічувала 

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

За регіональною ознакою переважна більшість кредитних установ розташована в м. Києві та 

Київській області – 152 установи (21,4% загальної кількості). При цьому, варто зауважити, що 

89 кредитних установ розташовані в Луганській та Донецькій областях, де наразі тривають 

бойові дії. Таким чином, враховуючи зазначене вище, цілком ймовірно, що кількість 

кредитних установ, які фактично здійснюють свою діяльність, буде в подальшому 

зменшуватись до кінця 2014 року. 

За результатами 9 місяців 2014 року, як і раніше, більшість кредитних спілок (249) 

об'єднували відносно невелику кількість членів – до 1 000 осіб, що відповідає 58,73% 

загальної кількості кредитних спілок (див. рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Групування кредитних спілок за кількістю членів 

Протягом аналізованого періоду кількість членів кредитних спілок зменшилась на 6,96% 

(68,1 тис. осіб) та становила 910,6 тис. осіб, з яких 214,5 тис. осіб – члени КС, які мають діючі 

кредитні договори, та 35,8 тис. осіб – члени спілок, які мають внески (вклади) на депозитних 

рахунках.  

Динаміка кількості членів кредитних спілок наведена на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Динаміка кількості членів кредитних спілок, тис. осіб 

Окремо слід відмітити, що кількість членів кредитних спілок, які мають внески на депозитних 

рахунках, залишається на низькому рівні. На думку аналітиків НРА «Рюрік», це зумовлено 

такими факторами, як:  

– Високий рівень макроекономічної невизначеності та суттєва девальвація національної 

валюти призводять до того, що вкладники прагнуть зафіксувати власні заощадження 

шляхом конвертації їх в іноземну валюту.  
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– Низька інформаційна прозорість кредитних спілок та повільне оприлюднення 

фінансової звітності (кредитні спілки подають звітність до Нацфінпослуг лише 1 раз на 

квартал, що ускладнює проведення фінансового моніторингу з боку Регулятора).  

– Відсутність фонду гарантування вкладів членам кредитних спілок, що робить 

вкладників незахищеними у випадку банкрутства компанії. 

НРА «Рюрік» зазначає, що серед фінансових компаній окремо можна виділити компанію з 

високим рівнем фінансової стійкості, – ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» (станом на 30.03.2015 р. 

підтримується довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційної категорії на рівні uaBBB). 

Протягом аналізованого періоду сукупний обсяг активів кредитних спілок зменшився на 

7,42% (208,4 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 2 598,8 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 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним 

періодом 2013 року зменшився на 11,44% (300,0 млн. грн.). 

 
Рис. 2.3. Динаміка кредитування та залучення внесків кредитних спілок, млн. грн. 

Загальна сума заборгованості 214,5 тис. членів кредитних спілок, які мали діючі станом 

на 01.10.2014 р. кредитні договори, становила 2 3 2 1 , 7   млн. грн., тобто в середньому 

кожен член-позичальник кредитної спілки на кінець періоду мав 10,82 тис. грн. боргу за 

кредитом.  

За строками до погашення клієнтський кредитний портфель кредитних спідок є 

довгостроковим – 59,0% сукупного кредитного портфеля. Більше половини кредитних спілок 

(54,2%) надають своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% 

річних. 

Співвідношення виданих кредитів та залучених депозитних вкладень (рис. 2.3) за 

результатами 9 місяців 2014 року, як і за результатами 9 місяців 2013 року, в цілому, 

залишається на високому рівні. 

Рис. 2.4. Динаміка якості кредитного портфелю кредитних спілок, млн. грн. 

Зважаючи на значну кількість кредитних спілок в Донецькій та Луганській областях, суттєве 

зниження платоспроможного попиту населення, а також зниження обороту та обсягів 
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виробництва основних галузей впродовж 2014 року, обсяг простроченої заборгованості з 

початку року збільшився на 10,39% (42,9 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 

455,8 млн. грн., що відповідає 19,6% клієнтського кредитного портфеля (див. рис. 2.4). 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.  

Найбільш ризиковими видами кредитування з огляду на обсяги прострочення платежів є: 

– Комерційні кредити (станом на 01.10.2014 р. середній кредит становить 32,4 тис. грн.). 

Частка прострочених кредитів за даним напрямком понад три місяці мають 24,9% 

(50,4 млн. грн.) кредитів. 

Традиційно, найбільшу частку в клієнтському кредитному портфелі займають споживчі кредити – 

59,1% та кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомого майна – 22,8% 

(див. рис. 2.5). У складі споживчих кредитів, кредити на придбання автотранспорту 

становлять 3,3% (45,3 млн. грн.); на придбання аудіотехніки, відео та побутової техніки 3,1% 

(42,2 млн. грн.) та на інші потреби – 93,6% (1 286,6 млн. грн.). 

 

Рис. 2.5. Структура кредитів, виданих кредитними спілками, за видами 

Протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, обсяг внесків 

членів кредитних спілок на депозитні рахунки зменшився на 19,12% (260,7 млн. грн.) та 

станом на 01.10.2014 р. складає 1 102,6 млн. грн., за строками до погашення – переважно 

довгострокові вклади – 697,3 млн. грн. (63,2% загального обсягу) (рис. 2.6).  

Середня сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок за 

результатами 9 місяців 2014 року склала 30,8 тис. грн. Окремо слід відмітити, що, зважаючи 

на доволі значну суму залучених вкладів, та відсутність системи гарантування вкладів, існує 

ймовірність, що в майбутньому частина кредитних спілок буде змушена трансформуватись в 

кооперативні банки. 

Рис. 2.6. Динаміка залучення внесків членів кредитних спілок на депозитні рахунки 

59%

7%

24%

8%

2%

59,1%

8,7%

22,8%

7,1%
2,2%

Cпоживчі кредити

Комерційні кредити

Придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкція нерухомого майна

Ведення особистих селянських господарств

Ведення фермерських господарств

01.10.2014

1
2

8
5

,6

1
2

8
7

,5

1
3

0
3

,1

1
3

0
4

,9

1
3

6
3

,3

1
3

3
0

,1

1
2

8
7

,8

1
 1

7
1

,5

1
 1

0
2

,6

28,5 28,7 29,6
31,1 30,0

33,0
34,3 33,8

30,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ІІІ кв. 2012 IV кв. 2012 І кв. 2013 І пів. 2013 ІІІ кв. 2013 IV кв.2013 І кв. 2014 І пів. 2014 ІІІ кв. 2014

Внески (вклади) членів кредитних спілок на депозитні рахунки (залишок на кінець періоду), млн. грн.

Середня сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на кінець періоду, тис. грн.

01.10.2013 



  Національне рейтингове агентство «Рюрік» 
Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за 9 місяців 2014 року 

 

 
17 

Нижче, в табл. 2.1, представлено дані стосовно інших кредитних установ3 та юридичних осіб 

публічного права4, які згідно українського законодавства мають право надавати кредити. 

Таблиця 2.1. Динаміка показників інших кредитних установ та юридичних осіб публічного права 

Показник 
1-й кв. 
2012 

2-й кв. 
2012 

3-й кв. 
2012 

1-кв. 
2013 

2-й кв. 
2013 

3-й кв. 
2013 

4-й кв. 
2013 

1-й кв. 
2014 

2-й кв. 
2014 

3-й кв. 
2014 

Інші кредитні установи 
Кількість зареєстрованих кредитних 
установ (на кінець періоду) шт. 

51 55 54 70 73 82 85 85 88 92 

Загальні активи, млн. грн. 4 137,40 4 231,20 3 985,80 4 554,4 5 656,5 7949,7 8 137,8 8 363,4 9 998,0 11 798,1 

Власний капітал, млн. грн. 1 461,00 1 403,00 1 455,20 2 272,9 2 327,5 2618,1 2 434,4 2 145,8 2 465,4 2 622,8 

Обсяг виданих кредитів на звітну 
дату, млн. грн. 

2 238,90 2 294,00 2 328,80 1 839,9 2 711,4 3 417,9 3 981,7 3 969,9 4 030,8 4 150,9 

Юридичні особи публічного права 

Кількість зареєстрованих юридичних 
осіб публічного права (на кінець 
періоду), шт. 

29 30 29 30 30 30 30 30 30 30 

Загальні активи, млн. грн. 5 489,90 4 227,90 4 246,50 4 552,9 4 390,2 4430,8 4 445,9 6 232,5 6 266,8 7 258,5 

Обсяг виданих кредитів на звітну 
дату, млн. грн. 

3 135,60 2 916,10 3 310,30 3 275,8 3 020,4 3010,8 2 723,2 2 633,0 2 669,5 2 749,0 

                                                           
3 Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринків фінансових послуг» має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити 
на власний ризик. 

 
4 Фінансова установа - юридична особа публічного права - фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги. 
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РОЗДІЛ 3. РИНОК ПОСЛУГ ФАКТОРИНГУ 

Кількість компаній, що мали право на надання факторингових послуг станом на 01.10.2014 р. 

складала 181. 

Групування факторингових компаній за обсягом наданих послуг станом на 01 жовтня 

2014 року підтверджує значну концентрацію ринку факторингу в Україні. Так, частка 

10 найбільших факторингових компаній становить 65,9% від загального обсягу наданих 

послуг факторинговими компаніями.  

Основним споживачем факторингових послуг залишається середній та малий бізнес, який 

характеризується найвищою динамікою розвитку, тобто найбільше потребує постійного 

поповнення оборотних коштів. При цьому, одними з основних клієнтів факторингових 

компаній є банківські установи, які, як правило, передають на обслуговування 

факторинговим компаніям прострочену заборгованість (переважно за договорами 

споживчого кредитування). Варто відзначити, що значна кількість банківських установ мають 

власні факторингові компанії, куди після проведення персоналом банку роботи щодо спроби 

повернення заборгованості за кредитом (як правило – soft collection), заборгованість 

продається з дисконтом факторинговій компанії.  

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 ІІІ кварталу 2014 року збільшився майже на 50% 

(2 428,1 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складає 7 445,4 млн. грн. Кількість договорів 

факторингу, укладених протягом 9 місяців 2014 року, складає 4 686 шт. (див. рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Динаміка ринку послуг з факторингу 

Разом з тим, фінансові компанії виконали 14 196 договорів на суму 8 408,8 млн. грн. Діючими 

на 01 жовтня 2014 року залишаються 6 082 договорів факторингу. 

Протягом 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг ресурсної 

бази факторингових компаній збільшився в 1,9 разу (9 480,7 млн. грн.) та станом на 

01.10.2014 р. складає 14 288,4 млн. грн. При цьому, слід зазначити, що протягом 9 місяців 

2014 року відбулась значна докапіталізація факторингових компаній, що зумовило деяке 

перегрупування в структурі джерел фінансування факторингових операцій.  

Основними джерелами фондування факторингових операцій станом на 01.10.2014 р. 

залишаються власні кошти та банківські кредити.  

Узагальнені дані щодо джерел фінансування факторингових послуг наведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1. Джерела фінансування факторингових операцій, млн. грн. 

Джерела фінансування 9 міс. 2012 9 міс. 2013 9 міс. 2014 

Відхилення  

(9 міс. 2013 / 9 міс. 2014) 

млн. грн. % 

Власні кошти 4 799,3 2 294,6 8 139,7 5 845,1 254,7% 

Позичкові кошти юридичних осіб 1 037,9 228,6 518,7 290,1 126,9% 

Банківські кредити 1 155,2 2 194,1 4 561,1 2 367,0 107,9% 

Інші джерела 274,2 90,4 1 068,9 978,5 1082,4% 

Всього 7 266,6 4 807,7 14 288,4 9 480,7 197,2% 

ІІI кв. 2012 ІV кв. 2012 І кв. 2013 ІІ кв. 2013 ІІІ кв. 2013 ІV кв. 2013 І кв. 2014 ІІ кв. 2014 ІІІ кв. 2014

Послуги факторингу, млн. грн. 1 753,4 4 438,7 927,8 1 489,8 4 807,7 10 039,5 1 826,2 5 017,3 7 445,4

Укладено угод, шт. (права шкала) 6 163 5 616 3 717 33 061 64 383 70 819 3 773 4 396 4 686
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Джерела фінансування факторингових операцій наведено в рисунку 3.2.  

 

Рис. 3.2. Розподіл джерел фінансування операцій з факторингу 

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

станом на 30.03.2015 р. має довгострокові кредитні рейтинги боргових інструментів 

(облігаційних випусків серії А та В) інвестиційної категорії на рівні uaBBB+. Це свідчить про 

його достатню кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками.  

Розподіл за основними галузями обсягу наданих фінансових послуг за укладеними 

договорами факторингу за результатами 01 жовтня 2013 року та 01 жовтня 2014 року 

наведено на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. Розподіл укладених договорів факторингу за основними галузями 

Як і в попередньому періоді, найбільшу частку (97,28%) продовжують складати «інші» галузі; 

дану категорію Нацфінпослуг у своїх звітах подає без деталізації. На думку аналітиків 

НРА «Рюрік», категорія «інші» головним чином сформована підприємствами торговельної 

галузі (торговельне фінансування).  
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РОЗДІЛ 4. РИНОК ПОСЛУГ ЛОМБАРДІВ 

Протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість 

ломбардів зменшилась на 5 установ та станом на 01.10.2014 р. складає 478 установ. Варто 

відзначити, що, незважаючи на велику кількість учасників, ринок ломбардних послуг 

характеризується високою концентрацією. Станом на 01.10.2014 р. на частку 50 ломбардів, 

найбільших за обсягом наданих кредитів, припадає 89,9% від загального обсягу наданих 

кредитів, що є свідченням того, що ринок ломбардних послуг в Україні наразі перенасичений.  

Рис. 4.1. Динаміка активів ломбардів протягом, млн. грн. 

Протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, обсяг активів 

ломбардів збільшився на 10,4% (153,6 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. складав 

1 630 млн. грн. Збільшення активів відбувалось переважно за рахунок нарощення розмірів 

кредитування, обсяги якого за підсумками 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним 

періодом 2013 року, збільшились на 16,3% та станом на 01.10.2014 р. складають 

921,3 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. 

При цьому, враховуючи суттєве зменшення реальних доходів населення, за значною 

частиною товарів, що були надані у заставу, зворотного викупу не відбувається. Так, 

протягом аналізованого періоду, кількість договорів, погашення яких відбувалось шляхом 

реалізації майна, зросла на 78,5% (411,9 тис. шт.) та станом на 01.10.2014 р. складає 

936,7 тис. шт. Загалом, обсяг кредитів, погашених за рахунок реалізованого майна, наданого 

в заставу, станом на 01.10.2014 р. складає 503,7 млн. грн., що відповідає 7,97% сукупного 

обсягу наданих кредитів (5,96% станом на 01.10.2013 р.). 

Загалом, розмір кредитів, наданих ломбардами, майже відповідає обсягу погашених 

кредитів, що свідчить про досить високу оборотність коштів ломбардів, яка пов’язана з 

незначним терміном надання кредитів. Нетривалий період, на який беруть кредити в 

ломбардах, можна пояснити високою річною процентною ставкою за ними. Так, згідно 

інформації Нацкомфінпослуг, середньозважена річна процентна ставка за фінансовими 

кредитами ломбардів за 9 місяців 2014 року становила 203,9% (за 9 місяців 2013 року – 

207,1%). 

За підсумками 9 місяців 2014 року середній розмір кредиту, виданого вітчизняними 

ломбардами, складав 730,3 грн., що на 6,91% менше, ніж за результатами аналогічного 

періоду 2013 року (див. рис. 4.2.). 
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Нараховані відсотки за кредитами 17 18 16 24 24 25 29 30 65 31 50

Інші активи 518 557 639 631 566 625 656 681 563 538 660

Активи усього 1204 1331 1435 1558 1413 1527 1477 1519 1453 1270 1630
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Рис. 4.2. Показники діяльності ломбардів. 

Структура наданих ломбардами кредитів за видами застави представлена в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1. Обсяги наданих ломбардами кредитів за видами забезпечення 

Вид застави 
9 міс. 2013 р. 9 міс. 2014 р. Відхилення 

млн. грн. млн. грн. млн. грн. % 

Вироби із дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння 
5 163,7 5 333,2 169,5 3,3% 

Побутова техніка 700,6 953,8 253,2 36,1% 

Автомобіль 18,1 13,3 -4,8 -26,5% 

Нерухомість 13,5 9,1 -4,4 -32,6% 

Інше майно 13,5 8,8 -4,7 -34,8% 

Всього 5 909,4 6 318,2 408,8 6,9% 

Традиційно, основною складовою забезпечення за кредитними операціями виступають 

вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, а також забезпечення у вигляді 

побутової техніки. 

 
Рис. 4.3. Структура залучених ломбардами коштів 

Зважаючи на скорочення обсягів банківського кредитування, частка банківських кредитів в 

структурі залучених ломбардами коштів зменшилась, та станом на 01.10.2014 р. складає 

65,2%. Частка коштів, залучених від суб’єктів господарювання станом на 01.10.2014 р. 

складає 28,6%.  
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РОЗДІЛ 5. РИНОК ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

Станом на 01.10.2014 до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові 

послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 

264 юридичних осіб-лізингодавців та до Державного реєстру фінансових установ внесено 

інформацію про 184 фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу. 

За підсумками 9 місяців 2014 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не 

мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові 

послуги, укладено 6 518 договорів фінансового лізингу на суму 5 451 млн. грн. Вартість 

об’єктів лізингу, що є предметом договорів, становить 4 306,3 млн. грн. Вартість чинних 

договорів фінансового лізингу станом на 01.10.2014 р. становить 57,2 млрд. грн. За строками 

до погашення переважна кількість угод є довгостроковими (більше 5 років). 

Близько 99,9% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами – суб’єктами 

господарювання, які не є фінансовими установами (див. рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Динаміка обсягів наданих послуг з фінансового лізингу 

За підсумками 9 місяців 2014 року відзначилась негативна динаміка щодо кількості та 

вартості договорів фінансового лізингу, укладених юридичними особами. За 9 місяців 

2014 року відбулось зменшення кількості договорів фінансового лізингу на 20,2% 

(1 654 одиниць) порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому, вартість 

договорів фінансового лізингу зменшилась на 81,7% (на 24 342,9 млн. грн.). 

Як і будь-який бізнес, лізингові компанії залежні від розвитку економіки країни, особливо – від 

окремих її галузей. За підсумками 9 місяців 2014 року найбільшими споживачами лізингових 

послуг є: 

– транспортна галузь (вартість договорів становить 37 275,2 млн. грн.); 

– сільське господарство (вартість договорів становить 9 971,1 млн. грн.); 

– будівництво (вартість договорів становить 2 090,2 млн. грн.);  

– сфера послуг (вартість договорів становить 1 229,3 млн. грн.); 

– харчова промисловість (вартість договорів становить 1 119,0 млн. грн.); 

– добувна промисловість (вартість договорів становить 955,2 млн. грн.). 

Частка інших галузей в сукупному обсязі лізингових операцій залишається незначною. При 

цьому, за підсумками 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого 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 
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зменшився на 24,3% (11 933,7 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. становить 

37 275,2 млн. грн. 

Схема розподілу обсягів лізингових операцій за галузями у відсотках представлена на 

рис. 5.2.  

 
Рис. 5.2. Розподіл споживачів лізингових послуг за галузями 

Як і попередніх періодах, основним джерелом фондування лізингових операцій виступають 

позичкові кошти (в т.ч. банківські кредити). При цьому, з огляду на скорочення кредитування 

протягом 2014 року, обсяг даного джерела фінансування помітно знизився та станом на 

01.10.2014 р. складав 3 066,8 млн. грн., що відповідає 71,2% сукупного обсягу джерел 

фінансування. 

Джерела фінансування лізингових операцій, що здійснені юридичними особами-

лізингодавцями та фінансовими компаніями за 9 місяців 2014 року, наведені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. Структура джерел фінансування лізингових операцій 

Показник 
9 міс. 2013 р. 9 міс. 2014 р. Відхилення 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % п. п. 

Власні кошти 3 579,1 15,9% 1 239,7 28,8% -2 339,4 -65,4% 12,9 

Позичкові кошти 18 899,3 84,1% 3 066,8 71,2% -15 832,5 -83,8% -12,9 

Всього 22 478,4 100,0% 4 306,5 100,0% -18 171,9 -80,8% - 
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РОЗДІЛ 6. РИНОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Протягом 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року кількість 

недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) зменшилась на 13 установ, кількість 

адміністраторів НПФ зменшилась на 9 учасників. Станом на 01.10.2014 р. в Державному 

реєстрі фінансових установ міститься інформація про 76 НПФ та 25 адміністраторів НПФ.  

Кількість відкритих НПФ є високою, що пояснюється більшою доступністю для широких 

верств населення, тоді як учасниками професійних чи корпоративних НПФ можуть бути лише 

фізичні особи, які пов’язані з НПФ за родом їхньої професійної діяльності або перебувають у 

трудових відносинах з роботодавцями-засновниками або роботодавцями-платниками. 

Протягом 9 місяців 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, кількість 

пенсійних контрактів, укладених адміністраторами недержавних пенсійних фондів 

зменшилась на 12,07% (7,4 тис. шт.) та станом на 01.10.2014 р. складає 53,9 тис. шт. 

пенсійних контрактів. 

Динаміку кількості укладених пенсійних контрактів представлено на рисунку 6.1. 

Рис. 6.1. Динаміка кількості укладених пенсійних контрактів, тис. шт. 

Структуру пенсійних контрактів станом на 01.10.2014 р. представлено наступним чином: 

– з вкладниками – фізичними особами – 46,1 тис. шт.; 

– з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис. шт.; 

– з вкладниками – юридичними особами – 7,7 тис. шт. 

 
Рис. 6.2. Динаміка кількості учасників за укладеними пенсійними контрактами, тис. осіб 

Протягом аналізованого періоду обсяг сплачених пенсійних внесків збільшився на 19,4%, та 

станом на 01.10.2014 р. складає 1 738,4 млн. грн. При цьому 96,0% загальної суми пенсійних 

внесків надійшло від юридичних осіб. 

Обсяг пенсійних виплат (одноразові та на визначений строк) за 9 місяців 2014 року порівняно з 

аналогічним періодом 2013 року збільшився на 1/3 та станом на 01.10.2014 р. складає 

349,8 млн. грн. Сукупно недержавними пенсійними фондами було здійснено пенсійних виплат 

(одноразово та на визначений строк) 71,1 тис. учасникам, тобто 8,54% учасників від їхньої 

загальної кількості отримали пенсійні виплати. Це зумовлено невеликою часткою учасників вікової 

групи «старше 60 років». 
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Динаміку внесків до недержавних пенсійних фондів представлено на рисунку 6.3. 

Рис. 6.3. Динаміка внесків до недержавних пенсійних фондів, млн. грн. 

Станом на 01.10.2014 р. переважними напрямами інвестування пенсійних активів стали 

депозити в банках (37,3% інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України (30,1%), цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 

України (13,0%), акції українських емітентів (11,7%). 

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на 01.10.2014 р. 

становив 1 242,8 млн. грн., або 71,5% від суми залучених внесків, збільшившись у порівнянні 

з аналогічним періодом 2013 року на 385,9 млн. грн., або на 45,0%. (див. рис. 6.4). 

Рис. 6.4. Динаміка інвестиційного доходу та витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, млн. грн. 

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 01.10.2014 р. зросли 

на 31,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року і в цілому за час існування пенсійних 

фондів становлять 152,4 млн. грн. Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок 

пенсійних активів, станом на 01.10.2014 р. припадає на оплату послуг з управління активами 

недержавних пенсійних фондів – 69,0% від загальної суми витрат та витрати на оплату 

послуг з адміністрування пенсійного фонду – 35,1 млн. грн., або 23,0% від загальної суми 

витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів.  

Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень 

громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш 

консервативною, ніж у 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.  
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Пенсійні внески всього 1248,1 1313,7 1370,5 1442,7 1501,2 1587,5 1655,8 1722,8 1738,4
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Огляд підготовлено аналітичним депатаментом НРА «Рюрік» на основі офіційних даних Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (режим доступу: www.dfp.gov.ua) 

Повні версії аналітичних оглядів завжди є у вільному доступі на офіційному сайті НРА «Рюрік» (http://rurik.com.ua) 

Відповідальний за випуск: Директор з розвитку НРА «Рюрік», к.е.н., Долінський Леонід Борисович, тел. (044) 383-04-76 

Відповідальний аналітик: Пєршин Дмитро Олександрович, тел. +38 (044) 489-87-33 / 49 (вн. 705) 

http://www.dfp.gov.ua/
http://rurik.com.ua/
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Динаміка кількості компаній небанківського фінансового сектору 

Компанії 01.04.11 01.07.11 01.10.11 01.01.12 01.07.12 01.10.12 01.07.13 01.10.13 01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14 

Факторингові 
компанії 

80 94 99 110 116 168 179 193 163 163 175 181 

Ломбарди 434 444 452 456 461 466 478 483 479 479 481 478 

Лізингодавці 201 203 207 217 228 235 254 256 254 256 255 264 

Компанії, що 
надають послуги 
фінансового лізингу 

54 59 62 70 86 62 116 124 157 161 171 184 

                         

Кредитні спілки 652 638 610 613 614 614 622 628 624 627 627 589 

Інші кредитні 
установи 

44 46 48 49 55 54 73 82 85 85 88 92 

Юридичні особи 
публічного права 

29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

Кількість НПФ 100 97 97 96 97 94 89 89 94 81 80 76 

Адміністратори НПФ 41 41 40 40 39 37 34 34 28 27 27 25 

 



Огляд 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).  
НРА «Рюрік» не несе відповідальності за точність інформації, отриманої з публічних джерел. 
Даний огляд має виключно інформаційний характер, є суб’єктивним поглядом аналітичного департаменту НРА «Рюрік» та не є 
рекомендацією або порадою.  
НРА «Рюрік» надає Вам право копіювати документи, надруковані або опубліковані на офіційному сайті тільки для некомерційного 
використання виключно за умови посилання на НРА «Рюрік» як джерело інформації. 
Всі права захищені. Будь-яка публікація НРА «Рюрік» може містити неточності й помилки. НРА «Рюрік» може в будь-який момент без 
попереднього повідомлення вносити покращення та зміни в описану в цих публікаціях інформацію.  



ТОВ «РЮРІК» 
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