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ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  

ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Дзюбенко Ольга, магістрантка 

Науковий керівник – Алескерова Ю. В., д.е.н. доцент  

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація 

ускладнює процес консолідації обох ринків, проте при взаємодії цих 

ринків у перспективі вони одержать стратегічну конкурентну перевагу 

на ринку фінансових послуг. Чинниками ускладнення процесу 

консолідації є зокрема слабкий розвиток в Україні фінансових 

інститутів, куди могли б інвестувати кошти страхові компанії, низький 

платоспроможний попит, нерозвинута фінансова культура, бідність 

населення та інші.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, які 

стосуються визначення особливостей розвитку банкострахування 

розглядалися такими вченими, як Аванесова Н.Е., Марченко О.В., 

Вовчак О. Д., Єрмошенко А. М., Ю. Клапків Ю., Кремень В.М., 

Макейкина С. М., Прут М.О., Стасевський А.М., Шевцова М.Ю., 

Філонюк О. В роботах визначена специфіка бенкострахування, як 

форми співпраці банківських та страхових організацій в умовах 

інтеграційних та глобалізацій них процесів. 

Глобалізація усіх сфер економічного життя суспільства має 

неабиякий впливає на розвиток співпраці між банківськими 

установами та страховими компаніями не лише в Україні, а й за її 

межами. Удосконалення взаємовідносин між банками та страховими 

компаніями зумовлене необхідністю поглиблення інтеграційних 

процесів з метою виробництва конкурентоспроможних продуктів і 

більш якісного задоволення потреб клієнтів у фінансових послуг. 

Виникає нагальна потреба у дослідженні основ банкострахування та 

аналізі концептуальних підходів до організації та функціонування 

фінансового супермаркету як дієвої моделі співробітництва. 

Загострення конкуренції на фінансовому ринку змушує 

банківські та небанківські фінансові установи співпрацювати в 

напрямі вдосконалення та розширення спектру наданих послуг. 

Результатом такої співпраці між банківськими установами та 

страховими компаніями є реалізація концепції «bancassurance» 

(банкострахування), як інтегрованого розвитку ринку банківських та 
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страхових послуг, яка вже досить розповсюджена в світі, проте в 

Україні тільки починає набирати обертів. Однією із 

найперспективніших форм інтеграції можна вважати стратегічні 

альянси банківських установ та страхових організацій. Це зумовлено 

наявністю у них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою 

ефективного їх використання та об'єктивною необхідністю 

диверсифікації діяльності й підвищення рентабельності операцій. 

Причому, саме страхові компанії є основними учасниками 

стратегічних альянсів у світі. Це обумовлено, перш за все, наявністю у 

них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою ефективного 

їх використання та об'єктивною необхідністю диверсифікації 

діяльності і підвищення рентабельності операцій.  

Проблеми співпраці страхових компаній та банківських установ 

в Європі мають давнє коріння і налічують більш ніж 150 років, 

відколи Ф.В. Райффайзен – винахідник кредитних спілок – теоретично 

обґрунтував та практично довів переваги від поєднання страхової та 

фінансово-кредитної діяльності. Однак, деякі риси банкострахування 

спостерігалися ще у ХII столітті, коли венеціанські купці, які 

подорожували на кораблі отримували гроші, які були використані не 

лише для фінансування своєї торгівлі, але й для страхування товарів, 

які вони перевозили. З економічної точки зору страховику вигідно 

співпрацювати з банком, так він може досягти значної економії 

фінансових ресурсів, а отже, має можливість запропонувати на ринок 

страховий продукт за нижчою ціною. 

В першу чергу це пов‘язано із зменшенням аквізиційних витрат 

страховика, які за умов банківського страхування є значно нижчими в 

порівнянні з тими ж витратами при здійсненні класичного 

страхування, так як зменшуються витрати на оплату послуг страхових 

агентів та рекламу. 

Однак, це не означає виключення із механізму «bancassurance» 

«плати за партнерство». У даному випадку чітко спостерігаються 

позитивні ефекти «bancassurance» для комерційних банків. Мова йде 

про те, що банки отримують унікальну можливість збільшити 

прибутковість своєї діяльності за рахунок надання страхових послуг 

своїм клієнтам. В межах співпраці зі страховиком банк отримує: 

- комісійну винагороду; 

- доступ до страхових резервів страхової компанії, шляхом 

відкриття страховою компанією депозитного рахунку; 

- доходи від маневрування останніми. 
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В Україні процес формування банківсько-страхових груп тільки 

набуває обертів. Поки в Україні банки і страхові компанії стикаються 

на обмежених сегментах фінансових послуг, що пропонуються 

клієнтам. До того ж у страхових компаній багато проблем, які 

частково вирішуються при створенні банківсько-страхової групи, – 

недостатня капіталізація, відсутність могутніх збутових мереж, 

обмеженість набору страхових послуг. Одним із способів 

нарощування потужностей вітчизняних страхових компаній є 

об‘єднання їх з іншими фінансовими структурами і створення на цій 

основі нових фінансово-структурних угрупувань, здатних 

задовольнити потреби страхувальників у більш широкому 

асортименті.  

Загалом на світовому страховому ринку можна виділити три 

різновиди злиття:  

1) злиття для розширення спектра продуктів. Відбувається 

об‘єднання компаній, що надають різні послуги, які мають більш-

менш подібні ознаки та спроможні розширити асортимент послуг, що 

пропонуються обома компаніями.  

2) злиття для демографічного розширення. В цьому разі 

об‘єднуються компанії, що надають однотипні послуги, але 

здійснюють свою діяльність у різних регіонах.  

3) власне конгломератне злиття. Воно передбачає об‘єднання 

компаній із непов‘язаних і неспоріднених галузей. Виокремлення 

бізнесу як складової корпоративної стратегії також може відбуватися 

за рахунок використання механізму злиття та поглинання. 

Висновки. Отже, в умовах загострення конкуренції як на 

банківському, так і страховому ринку, а також необхідності 

забезпечення прибуткової та стабільної діяльності, в Україні й надалі 

триватимуть інтеграційні процеси, об‘єднання банків і страховиків у 

великі фінансові групи з метою збільшення їхнього інвестиційного 

потенціалу. Незважаючи на значну кількість досліджень у сфері 

зрощування банківського і страхового капіталів, у цьому аспекті 

залишається багато невирішених питань, що пов‘язано з 

особливостями розвитку вітчизняних страхового і банківського ринків 

(як відносно молодих), тенденціями переміщення капіталу та 

зацікавленості фінансових установ, універсалізації обслуговування 

клієнтів і використання мережі продажу страхових послуг для 

продажу банківських послуг, і навпаки. 

Список використаних джерел 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Процес 

роботи з проблемними кредитами вітчизняних банків не є можливим 

без оптимального управління кредитним портфелем комерційних 

банків. З практики роботи українських банків видно, що незалежно від 

якості кредитного портфеля, раціональності кредитної політики, 

точності і якості аналізу кредитоспроможності позичальника будь-яка 

банківська установа зустрічається з неповерненням наданих кредитів. 

Чимала частка проблемних кредитів у портфелях комерційних банків є 

одним із головних внутрішніх ризиків банківського сектора. Відтак, 

спираючись на результати оцінки управління кредитним портфелем 

можна виявити першопричини й ступінь проблемних кредитів в 

банківській системі та розробити дієві заходи щодо зменшення їх 

обсягу. 

Питанням вивчення проблемних кредитів комерційних банків та 

шляхів їх повернення присвячені праці В. Алексійчука, В. Андрійчука, 

П. Лайко, І. Кириленка, А. Мороза, А. Васюренка, В. Міщенка. 

Зокрема праці В. Алексійчука, А. Мороза та В. Міщенка присвячені 

сутності проблемних кредитів як економічної категорії в системі 

фінансів та пошуку причин їх виникнення. А. Васюренко, П. Лайко у 
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