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У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

З БАНКАМИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті визначено показники оцінювання динаміки розвитку інтеграції страхових компа-

ній з банками з точки зору створення механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні.
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Постановка проблеми. Основою забезпечення 

ефективного розвитку механізму інтеграції стра-

хових компаній (СК) з банками в Україні є засто-

сування наявних конкурентних переваг кожного з 

учасників, прагнення до реалізації взаємовигідних 

результатів інтеграції (з метою отримання прибутку 

й уникнення конфліктів інтересів), оптимальне ви-

користання наявних трудових, інформаційних, ін-

телектуальних і фінансових ресурсів. Важлива роль 

повинна відводитись інфраструктурі дистрибуції, 

характеристикам фінансових продуктів як рушій-

ним силам процесу інтеграції, а також оцінюванню 

динаміки розвитку інтеграції для своєчасного при-

йняття зважених управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 

зазначити, що вітчизняними науковцями приді-

ляється недостатня увага показникам оцінювання 

динаміки розвитку інтеграції страхових компаній 

з банками. Дослідженням даного питання займа-

ються фахівці іноземних дослідницьких центрів, що 

функціонують у складі перестрахувальних компаній 

MunichRe і SwissRe, а також Європейської федерації 

страховиків і перестрахувальних компаній, серед 

яких: С. Легранд, К. Лоне, Б. Мангуі, М. Шеваль’є.

Метою статті є визначення показників оціню-

вання динаміки розвитку інтеграції страхових ком-

паній з банками з точки зору створення механізму 

інтеграції страхових компаній з банками в Україні.
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Виклад основного матеріалу. Оцінювання 

інтеграції СК і банків є можливим лише за умо-

ви налагодження збору, обліку й аналізу даних, 

пов’язаних зі спільними операціями зазначених 

фінансових установ, а саме інформації про:

— кількість клієнтів банку і СК у розрізі їхніх 

категорій;

— кількість клієнтів банку, що придбали фі-

нансовий продукт СК-партнера або спільний 

продукт;

— обсяги укладених договорів страхування 

через банківський канал продажу у розрізі видів 

договорів;

— аквізиційні й управлінські витрати за бан-

ківським каналом;

— витрати на врегулювання страхових 

зобов’язань за продуктами банківського страху-

вання;

— зароблені страхові премії за каналом прода-

жу фінансових продуктів інтеграції СК з банком;

— розмір страхових премій, що припадає на 

структурну одиницю банківської мережі.

Для оцінювання динаміки розвитку інтеграції 

СК з банком слід використовувати такі показники:

1. Співвідношення кількості клієнтів банку, 

що придбали фінансовий продукт СК-партнера, 

до загальної їх кількості.

2. Співвідношення укладених страхових полі-

сів через банківський канал до загальної кількості 

клієнтів банку.

3. Рівень перехресного продажу у загальному 

обсязі продажу страхових продуктів.

4. Група показників рівня виплат і затрат у 

розрізі інтеграції СК з банками.

5. Показник прибутковості банківського ка-

налу продажу страхових продуктів.

6. Середній обсяг страхових премій на струк-

турну одиницю мережі банків.

З метою обчислення зазначених показників 

необхідно налагодити відповідну систему ведення 

бази даних клієнтів банку і СК-партнера. Якщо 

банк співпрацює з декількома СК або навпаки, 

важливим елементом оцінювання динаміки роз-

витку інтеграції буде розрахунок зазначених по-

казників у розрізі фінансових установ, груп клієн-

тів і реалізованих фінансових продуктів.

Показники 1, 2. Орієнтуючи інтеграцію вітчиз-

няних СК і банків на продаж стандартизованих, 

простих фінансових продуктів і враховуючи не-

достатню насиченість страхового ринку і низький 

рівень фінансової культури населення, а також на 

перехресний продаж із пожвавленням обсягів кре-

дитування, оптимальний розмір першого показни-

ка в Україні становитиме в межах 15–20 %, тоді як 

другого — відповідно 20–25 %. Такі рівні показників 

будуть типовими для комерційного підходу до реа-

лізації фінансових продуктів клієнтам вітчизняно-

го банку. При цьому основну увагу слід приділити 

групам клієнтів, які укладають кредитні договори, і 

пропонувати їм супутні страхові продукти, а також 

клієнтам масового ринку, і пропонувати їм несклад-

ні страхові продукти зі страхування життя або ризи-

кового страхування. Орієнтація на зазначені групи 

споживачів дозволить банку мінімізувати затрати 

на навчання персоналу, який буде реалізовувати фі-

нансові продукти, страховій компанії — мінімізува-

ти затрати на розробку фінансового продукту і про-

цес супроводження договорів.

Показник 3. Третім показником оцінюван-

ня динаміки розвитку інтеграції СК з банками є 

рівень перехресного продажу, наприклад, розпо-

всюдження полісів страхування життя позичаль-

ника під час укладення іпотечних договорів або зі 

споживчого кредитування. Як показали резуль-

тати дослідження, середній рівень перехресного 

продажу страхування життя позичальника у кра-

їнах із високим рівнем розвитку інтеграції варію-

ється у межах 45–80 %* (табл. 1).

В Україні, враховуючи низький ступінь роз-

витку страхування життя, оптимальний рівень 

зазначеного показника, на нашу думку, станови-

тиме в середньому 30 %, крім кептивних СК, що 

належать банку, де він перевищуватиме 80 %.

Показник 4. Група показників рівня виплат і 

затрат у розрізі інтеграції СК з банками дозволяє 

зіставити обсяги витрат при реалізації фінансових 

послуг через банківський канал (аквізиційних, 

управлінських) із витратами за страховою діяль-

ністю. Аквізиційні витрати складаються із затрат 

СК на укладення і пролонгацію договорів страху-

вання, а також комісійної винагороди банківській 

установі. До управлінських витрат СК слід відне-

сти оплату праці адміністративно-управлінського 

персоналу й адміністративно-господарські витра-

ти (наприклад, витрати на інтеграцію баз даних 

страхової компанії та банку).

Група показників рівня виплат і затрат дозво-

лила визначити чинники, що впливають на роз-

виток інтеграції страхової компанії з банком. У 

складі цієї групи знаходяться показники, які відо-

бражують збалансованість формування страхових 

резервів і витрачання його коштів для виконання 

зобов’язань перед страхувальниками (табл. 2).

Показник 5. Для визначення прибутковості 

операцій банківського каналу продажу страхових 

продуктів (п’ятий показник оцінювання динаміки 

розвитку інтеграції СК з банком) у поточному році 

було розглянуто співвідношення аквізиційних ви-

трат у розрізі їхніх видів і страхових премій за ана-

лізований період за допомогою підходу річного 

преміального еквіваленту (РПЕ) (див. формулу 1).

 
10%
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нов одн
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+
, (1)**

* У країнах де такий вид страхування не є обов’язковим 

під час укладення кредитного договору.

** Складено автором; розрахунок РПЕ згідно з [8].
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Таблиця 1

Середній рівень перехресного продажу страхування життя позичальників у деяких країнах Європи

Країна Назва компаній Банківські продукти
Рівень перехресного продажу, 

%*
Бельгія Banque CPH, Credit Agricole, Cardif Іпотека 64
Іспанія AXA, Cardif, Caser Споживчі кредити 74
Іспанія AXA, Cardif, Caser Іпотека 41

Італія
Chiara Vita, CNP UniCredit Vita, 

Fondiaria SAI
Іпотека 49

Італія**

Eurizon Vita, AXA MPS 

Assicurazioni, Chiara Vita, CNP 

UniCredit Vita, Fondiaria SAI, Aviva 

Кредити на товари 

широкого вжитку
42

Франція
AXA, CNP, April Assurances Aviva 

Emprunteur

Іпотека і споживчі 

кредити
82

Джерело: розраховано на грунті даних звіту консалтингової компанії «Milliman» [9].

* Розраховується як співвідношення страхових премій за договорами страхування життя позичальника із надхо-

дженнями за відповідними банківськими договорами.

** Для споживчого кредитування укладення договору страхування життя позичальника є обов’язковим.

Таблиця 2

Група показників рівня виплат і затрат у розрізі інтеграції СК з банками*
Назва показника Формула Економічний зміст показника

1. Рівень виплат 

за банківським каналом 

продажу страхових 

продуктів (БК
РВ

)
 

СЗ
врег

 — витрати на врегулювання страхо-

вих зобов’язань;

СП
З
 — зароблена страхова премія

Дозволяє зіставити величину виплат із 

надходженням страхових премій через 

банківський канал. Оптимальне значення: 

20–40 %**

2. Показник рівня витрат 

на ведення справи 

за банківським каналом 

(БК
ВВС

)
 

ВВС

З

АВ УВ
БК

СП

+
=

АВ — аквізиційні витрати;

УВ — управлінські витрати 

Визначає частку витрат на ведення справи 

(витрати з укладення договорів страхуван-

ня, управлінські витрати) у сумі доходів 

через банківський канал. Оптимальне зна-

чення: 15–30 %

3. Комбінований 

показник рівня витрат 

за банківським каналом 

(БК
КП

)
 

БК
ВВС

 — рівень виплат за банківським 

каналом;

БК
ВВС

 — рівень витрат на ведення справи 

за БС

Дозволяє порівняти загальну суму витрат зі 

страхової діяльності із сумою доходів через 

банківський канал. Оптимальне значення: 

не більше 80 %

Джерело: складено автором на ґрунті [1; 2].

* Складові показників 1–3 визначаються у межах інтеграції страхової компанії з банком.

** Оптимальні значення, встановлені експертним шляхом.

де: П
БС

 — прибутковість операцій банківського 

страхування;

АВ
і
 — аквізиційні витрати СК за видом і;

СП
нов

 — звичайні страхові премії за новими 

договорами страхування за період дослідження;

СП
одн

 — страхові премії, що сплачуються стра-

хувальником одноразово за період дослідження.

У результаті аналізу зазначених показників 

у країнах Європи слід відмітити різноманітність 

отриманих результатів (рис. 1).

Як засвідчили результати аналізу, більшу 

частку аквізиційних затрат займає комісійна 

винагорода банківській установі за розповсю-

дження страхових продуктів. Частка комісійної 

винагороди банку в середньому становить від 

34,5 % у Португалії до 49,2 % у Франції у річ-

ному преміальному еквіваленті досліджуваних 

страхових компаній.

Рис. 1. Співвідношення середнього рівня 

аквізиційних витрат і річного преміального 

еквіваленту за 2007–2009 рр., %. 

Джерело: складено на ґрунті даних звіту 

консалтингової компанії «Milliman», MunichRe, 

SwissRe [3–5; 9]

Що ж стосується другої складової аквізи-

ційних витрат СК, то різниця у рівні некомісій-
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них аквізиційних витрат може бути пов’язана з 

наступними чинниками: 1) у контексті окремої 

країни різниця у співвідношенні некомісійних 

аквізиційних витрат і РПЕ (від 1,8 % у Португалії 

до 8,3 % в Італії) пояснюється жорсткістю законо-

давчих вимог щодо діяльності страхових посеред-

ників, залучених до реалізації продуктів банків-

ського страхування, а також їхнього професійного 

навчання; 2) на рівні страхової компанії різниця 

може пояснюватися: а) структурою системи під-

тримки клієнтів під час продажу продуктів з боку 

фінансових консультантів; б) погодженою струк-

турою розмежування витрат між СК і банком на 

просування фінансових продуктів, маркетинго-

вих витрат і затрат на навчання персоналу банку, 

що здійснює продаж страхових продуктів.

В Україні нормативне значення співвідношен-

ня комісійних банку і РПЕ не повинно перевищу-

вати 40 %, що дозволить стимулювати банківських 

працівників до продажу страхових продуктів, під-

вищити рівень охоплення страхуванням життя 

вітчизняного ринку фінансових послуг. З іншого 

боку, співвідношення некомісійних аквізиційних 

витрат і РПЕ для вітчизняних страхових компаній 

має становити менше за 10 % з метою забезпечення 

самоокупності страхової діяльності, враховуючи 

рівень комісійної винагороди банку.

Показник 6. Середній обсяг страхових премій 

на структурну одиницю мережі банків, розрахова-

ний за формулою 2, наведено на рис. 2.
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де: СП
БМ

 — середній обсяг страхових премій на 

структурну одиницю мережі банків;

СП
РПЕ

 — страхові премії, розраховані за річ-

ним преміальним еквівалентом;

БП
БС

 — кількість представництв банків, залуче-

них до продажу страхових (фінансових) продуктів.

Першим чинником, який пояснює різнома-

нітність обсягів наведеного показника, є рівень 

розвитку страхування життя і банківського ринку 

у цих країнах. В Іспанії, наприклад, галузь страху-

вання життя характеризується незначним рівнем 

розвитку у порівнянні із Францією, Італією, Ні-

меччиною та ін. У той же час питома вага філій і 

представництв банків в Іспанії є однією з найбіль-

ших — обсяг представництв банків на 1000 жите-

лів становив 0,98 у 2009 р. (у Франції аналогічний 

показник дорівнював 0,41) [6; 7].

Другим чинником виступають традиції роз-

витку страхування життя в аналізованих країнах. У 

Франції та Бельгії індивідуальні страхові продукти зі 

страхування життя є середньостроковими накопи-

чувальними фінансовими продуктами, що корис-

туються податковими пільгами. Це означає, що за-

значені страхові продукти є дуже схожими за своїми 

характеристиками на інвестиційні та заощаджувані 

продукти, які надані банками, що полегшує їхню 

Рис. 2. Середній обсяг страхових премій 

на структурну одиницю мережі банків 

у 2007–2009 рр. Джерело: складено на ґрунті 

даних звіту консалтингової компанії «Milliman», 

MunichRe, SwissRe [3–5; 9]

дистрибуцію співробітниками банків. Крім того, 

податкові пільги надають можливість фінансовим 

консультантам банку заохочувати клієнтів до пере-

ведення коштів із банківських депозитів до накопи-

чувальних продуктів зі страхування життя.

Що ж стосується умов України, визначення 

нормативного значення зазначеного показника є 

досить індивідуальним для кожного окремого ви-

падку інтеграції, оскільки необхідно приймати до 

уваги спеціалізацію, обсяги і регіональну специ-

фіку страхової діяльності конкретної СК.
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УДК 336.732 В. О. Степанова

МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено особливості діяльності кредитних спілок в Україні, а також розкрита 

їх роль і місце на національному фінансовому ринку. Зокрема, проведено детальний аналіз стану кредитних 

спілок України, акцентовано увагу на головних проблемах діяльності кредитних спілок на ринку фінансових 

послуг України. Також запропоновано основні механізми стабілізації та фінансового оздоровлення кредит-

них спілок України за рахунок законодавчих та інституціональних умов.

Ключові слова: кредит, кредитна спілка, кредитна кооперація, фінансовий ринок.

Summary. In the article the features of activity of credit unions are investigational in Ukraine, and also their 

role and place are exposed at the national financial market. In particular, the detailed analysis of the state of credit 

unions of Ukraine is conducted, attention is accented on the basic problems of activity of credit unions at the market 

of financial services of Ukraine. The basic mechanisms of stabilizing and financial making healthy of credit unions of 

Ukraine are also offered due to legislative and institutional terms.

Key words: credit; credit union, credit cooperation, financial market.

Постановка проблеми. Однією із проблем 

функціонування економіки України є нерозви-

неність фінансової інфраструктури, що обмежує 

процес трансформації заощаджень у інвестиції та 

гальмує економічне зростання держави.

Розвинута ринкова економіка передбачає 

функціонування багатьох ринків, одним з яких є 

ринок фінансових послуг, де головними учасника-

ми є кредитні спілки. Незважаючи на відносно мо-

лодий вік кредитно-кооперативного руху в Україні, 

діяльність кредитних спілок з кожним роком при-

вертає дедалі більше уваги як з боку науковців, так і 

з боку населення. Особливо актуальною зробилася 

проблема розвитку цього руху у період економіч-

ної кризи, адже за останні чотири роки діяльність 

кредитних спілок зазнала чимало трансформацій 

економічного і законодавчого характеру. Сьогодні 

розвиток національних кредитних спілок відбува-

ється в умовах фінансової нестабільності, недоско-

налості законодавства, зниження платоспромож-

ності та довіри населення до фінансово-кредитних 

установ, що потребує істотного вдосконалення їх-

нього функціонування на фінансовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у дослідження проблем кредитно-ко-

оперативного руху в Україні зробили такі вчені, як 

Р. Бігун, А. Качор, О. Саленко та ін. Питанням ви-

никнення кредитно-кооперативної ідеї та аналізу 

діяльності перших кооперативів присвячені праці 

М. Туган-Барановського, А. Макаренка, В. Пе-

карського та ін. [1, с. 90].

У публікаціях вітчизняних науковців пробле-

ми діяльності кредитних спілок розглядаються з 

різних позицій. Заслуговують на увагу праці таких 

дослідників, як М. Д. Бедринець [2], Р. Р. Коцов-

ська [3], М. І. Манилич [4], Є. Б. Ніколаєв [5], 

А. А. Стадник [6], О. О. Хоменко [7], М. Б. Чи-

жевська [8]. У наведених працях досліджують-

ся окремі проблеми розвитку кредитних спілок, 

окреслюються можливі сфери їхньої діяльності з 

метою підвищення ефективності роботи окремих 

груп суб’єктів господарювання.

Проте невивченими залишаються питання, 

які нині є важливими, а саме: необхідно обґрунту-

вати сутність кредитних спілок не тільки з позицій 

кооперативної природи, а й із позицій визнання 

їх фінансовими установами позабанківської сис-

теми; дослідити роль кредитних спілок України 

у кредитуванні населення; виділити особливості 

організації кредитних спілок і визначити їх місце 


