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У статті проаналізовані процеси інтеграції банківського і страхового бізнесу. Визначено го-
ловні причини та передумови цих процесів, що проходили на закордонних ринках фінансових
послуг, особливості їх прояви на вітчизняному ринку. Виявлено економічні та правові засади ство-
рення фінансових супермаркетів банківським та страховим бізнесом, з врахуванням норм вітчиз-
няного фінансового та банківського права.
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ВСТУП
З кінця 1980 років на світовому фінансовому ринку склалася ситуація, що сприяє взаємному

проникненню банківського і страхового сегментів економіки. Фінансовим інститутам довелося
діяти в умовах лібералізації державного контролю і реформування фінансового сектора, збільшення
конкуренції, а також стрімкого розвитку інформаційних технологій. Ці чинники стали рушійною
силою процесу розвитку банківського і страхового бізнесу у всьому світі.

Необхідність консолідації зусиль різних фінансових інститутів у високорозвинених країнах
була багато в чому обумовлена зростанням конкуренції і одночасним падінням прибутковості спе-
ціалізованих сегментів фінансового ринку (банківського, страхового, інвестиційного, брокер-
ського і т.п.).

Розвиток банківсько-страхової інтеграції спочатку виразився в створенні універсальних банків,
що об’єднують найрізноманітніші напрями фінансової діяльності, у тому числі і страхову. Потім
почали з’являтися досконаліші форми банківської співпраці, зокрема, створюватися так звані фінан-
сові супермаркети.

Питання створення і діяльності фінансових супермаркетів вивчаються в дослідженнях вітчиз-
няних і зарубіжних учених, зокрема, В. Посполитак, В. Фурман, А. Яковлєва та ін. Проте питання
економічних і правових засад створення цих об’єднань на вітчизняному ринку фінансових послуг
потребують подальшого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення економічних та правових засад створення фінансових супермаркетів

банківським та страховим бізнесом.
РЕЗУЛЬТАТИ
Як свідчить світовий досвід, сьогодні одним з головних питань злиття банків і страхових ком-

паній є доцільність цих операцій і вплив масштабу об’єднаних компаній на ефективність їх по-
дальшого функціонування.

Головними причинами і передумовами масштабного злиття на страхових ринках США і Євро-
пи є:

 перенасичення цього ринку великою кількістю учасників, що мають високий рівень капіталі-
зації і, як наслідок, жорстка конкуренція між ними;

 потреби в подальшому збільшенні страхових премій в умовах скорочення потенціалу і елас-
тичності попиту;

 потреби в дуже великому капіталі;
 прагнення розширити географію своєї діяльності;
 мінімізація витрат, розширення регіональної мережі страховиків і використання переваг в

розміщенні страхових продуктів через банки. Кількість поглинань за участю банків і страхових
компаній за період 1990-1999 рр. складає 5606 [5, с. 19].

Зокрема, на ринку фінансових послуг США банки поглинають десятки створених страхових і
брокерських компаній: упродовж 1997-2001 рр. банки придбали 147 страхових компаній; близько
10 з 100 найбільших страхових брокерів США належать банкам [5, с. 21].

Світовий досвід доводить вигідність входження банків в страховий бізнес. Так, на Citibank,
який був створений у Нью-Йорку в 1812 р., за даними за 1985 р. приходилось 40% вартості всіх
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фінансових послуг у світі. Але відсутність власного страхового підрозділу не дозволяла створити
комплексну систему фінансових послуг для всіх видів споживачів, бо законодавство США забо-
роняло американським банкам займатися страховим бізнесом усередині країни. В результаті ана-
лізу ринку фінансових послуг для населення Великобританії фахівці Citibank дійшли висновку,
що він поділяється на п’ять сегментів: ведення поточних рахунків, прийом депозитів, фінансуван-
ня будівництва або купівлі житла, надання позичок, страхування. У 1986 р. Citibank отримав дозвіл
на створення страхового бізнесу у Великобританії, що у подальшому значно зміцнило його фінан-
сове становище. У 1998 р. відбулось зливання комерційного банку Citicorp з компанією Trevelers
(материнською компанією Salmon Smith Barney — провідною міжнародною інвестиційною
фірмою), що зумовило створення відомої світової фінансової корпорації Cirigroup [6, с. 119].

Незважаючи на об’єктивні світові процеси глобалізації і, здавалося б, необхідність і доцільність
об’єднання банків і страховиків, ці процеси не завжди відбуваються ефективно. Так, в 2001 р.
сталося поглинання провідною німецькою страховою компанією «Allianz» одного з найбільших
німецьких банків «Dresdner Bank», що створило четверту у світі за величиною фінансову групу.
Під час поглинання це було найрентабельніше і показове злиття страхової компанії і банку. Проте
через рік компанію «Allianz» перестала задовольняти робота банку, який отримав збитки по бан-
ківських операціях у розмірі 1 млрд. євро [5, с. 19].

Однією з причин цього стала проблема корпоративних стосунків усередині фінансової групи,
яка характерна і для українського ринку. Страховими компаніями в основному володіють банки і
великі промислові підприємства, які і визначають їх стратегію, управляють і перерозподіляють їх
грошовий капітал. Взаємне інвестування капіталу в акції один одного відбувається, але в малих
масштабах. Можна спрогнозувати, що в майбутньому страхові компанії в Україні, маючи найбільш
пільгові умови функціонування і найбільший потенціал для розвитку, зможуть виступати не лише
рівноправними партнерами корпоративного злиття і поглинань, але і гратимуть в них провідну роль.

Головна мета банку і страхової компанії при купівлі акцій один в одного — розширення клієнтської
бази. Але не всі клієнти, які обслуговуються, наприклад, в банку, погодяться купувати страхові по-
ліси іншого страховика, якого їм рекомендує банк (якщо, наприклад, вони вже не один рік працю-
ють з іншою страховою компанією). Крім того, розподіл капіталів на капітал банку і капітал страхо-
вика є недоречним, оскільки в умовах ринку клієнти самі вибирають і банк, і страховика.

Важливою складовою взаємин сторін є вирішення проблеми клієнтів, зменшення витрат і
відплив капіталу інвесторів з банківських установ на страховий ринок. Прагнення скоротити ви-
трати на ведення справи є основною економічною передумовою концентрації у будь-якій галузі
економіки. Оцінки фахівців показують, що в США при збільшенні обсягів надходжень страхової
премії до 10 млн. дол. США рівень витрат на ведення справи зменшується з 30% до 10% [5, с. 20].

При реалізації банками страхових послуг виникають питання: хто відшкодовуватиме банку
його витрати і хто нестиме відповідальність за реалізований страховий продукт? Як показує вітчиз-
няний досвід, страховики не хочуть платити великих комісійних банку за цю послугу, удаючись
більшою мірою до адміністративного впливу центрального апарату банку на філії. Проте потрібна
пряма зацікавленість філій з продажу цих послуг, причому комісія банку повинна складати не
менше 20-25% від базового тарифу.

При реалізації страхових продуктів через філії банків необхідно враховувати і іншу сторону
страхування — відповідальність страховика за продану послугу, проведення швидкого розсліду-
вання страхового випадку і виплату страхового відшкодування без затримок. Оптимальний варі-
ант рішення полягає в розширенні агентської і філіальної мереж страхових компаній.

Процеси співпраці банків і страхових компаній активно проходять на українському ринку фінан-
сових послуг, і найбільш розвинутою їх організаційною формою є створення фінансових супер-
маркетів, що передбачає надання клієнтові максимального набору товарів і послуг в одному місці.
На першому етапі учасниками цього об’єднання можуть стати банк, страхова компанія, інвести-
ційна компанія, юридична фірма, а надалі можуть вливатися туристичні, риелторські, консалтин-
гові, автомобільні, будівельні та ін. компанії. Побудова взаємовигідних оптимізованих моделей
взаємодії усередині холдингу дозволить:

 здешевити послуги, що надаються кожним з учасників, наприклад, реалізація страхових по-
слуг через «банківське віконце» здешевлює ці послуги на 15-20%;

 залучити «нових» і утримати «старих» клієнтів за рахунок реалізації індивідуального підхо-
ду до запитів клієнтів при мінімальних витратах зусиль і часу;

 зформувати імідж групи, яка може вирішити усі проблеми клієнта;
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 створити якісно нові продукти, поєднуючи позитивні характеристики цілого ряду товарів
(послуг) в єдине ціле;

 зменшити ризик і підвищити контроль над грошовими потоками усередині групи.
Створення подібних об’єднань базується на відповідних правових передумовах, що містяться

у вітчизняному фінансовому і банківському праві.
Згідно ч.1 ст. 16 «Об’єднання фінансових установ» Закону України «Про фінансові послуги та

державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансові установи мають право на добро-
вільних засадах об’єднувати свою діяльність, якщо це не суперечить законодавству про захист
економічної конкуренції та вимогам законів з питань регулювання окремих ринків фінансових
послуг. Правовий статус, види, порядок створення, правовий режим функціонування та припи-
нення діяльності об’єднань визначається згідно з законами України.

Об’єднання господарської діяльності фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансо-
вими установами, але мають право надавати фінансові послуги (у будь якій комбінації) може бути
здійснено шляхом:

1) створення об’єднання підприємств, як юридичної особи;
2) здійснення спільної діяльності:
а) укладення договору про спільну діяльність;
б) укладення договору простого товариства;
в) утворення промислово-фінансової групи;
3) створення холдингу [3, с. 18].
Банки мають право створювати банківські об’єднання таких типів: банківська корпорація, бан-

ківська холдингова група, фінансова холдингова група (табл. 1). Банки можуть бути учасниками
промислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України (стат-
тя 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Таблиця 1. Визначення типів банківських об’єднань *
Типи банківських об’єднань

Банківська корпорація — це
юридична особа (банк), засно-
вниками та акціонерами якої
можуть бути виключно банки.
Банківська корпорація створю-
ється з метою концентрації ка-
піталів банків — учасників ко-
рпорації, підвищення їх загаль-
ної ліквідності та платоспро-
можності, а також забезпечен-
ня координації та нагляду за їх
діяльністю

Банківська холдингова група
— це банківське об’єднання,
до складу якого входять ви-
ключно банки

Фінансова холдингова група
— складається переважно або
виключно з установ, що на-
дають фінансові послуги,
причому серед них має бути
щонайменше один банк, і ма-
теринська компанія має бути
фінансовою установою

Банківське об’єднання створюється за попередньої згодою Національного банку України та
підлягає державної реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Порядок отримання дозволу на створення банківського об’єднання та порядок його державної
реєстрації встановлюються Національним банком України.

Банк може бути учасником лише одного банківського об’єднання. Учасники банківського
об’єднання перед своєю власною назвою вказують назву банківського об’єднання.

Учасники банківського об’єднання можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобо-
в’язань та дотримання умов укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання.

Банківське об’єднання зобов’язано публікувати в офіційних друкованих виданнях — газеті
«Урядовий кур’єр» або «Голос України» інформацію про створення банківського об’єднання за
визначеною Національним банком України формою, про зміни в ньому та про припинення його
діяльності, а також консолідовану звітність за обсягами та за формою, встановленими Національ-
ним банком України.

Учасники банківського об’єднання несуть відповідальність за зобов’язаннями інших його учас-
ників відповідно до укладеного між ними договору.

* Складено автором за даними [1]
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Банківське об’єднання ліквідується за рішенням його учасників або з ініціативи Національно-
го банку України за рішенням суду у разі, якщо діяльність такого банківського об’єднання супере-
чить антимонопольному законодавству України або загрожує інтересам вкладників банків чи ста-
більності банківської системи. Ліквідація банківського об’єднання не припиняє діяльності банків
— його учасників.

Згідно зі статтею 10 «Банківська корпорація» Закону України «Про банки і банківську діяльність»
банківська корпорація — це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть
бути виключно банки.

Банківська корпорація підлягає реєстрації у Національному банку України і заноситься до
Державного реєстру банків. Статутний капітал банківської корпорації повинен відповідати за-
гальним вимогам Національного банку України щодо статутного капіталу новостворюваного ко-
мерційного банку.

Вимоги Національного банку України щодо надання банківської корпорації ліцензії на вико-
нання окремих операцій встановлюються на рівні загальних вимог для комерційних банків вихо-
дячи з розміру консолідованого капіталу.

Установчий договір та статут корпорації мають включати положення щодо забезпечення вико-
нання корпорацією та її членами своїх фінансових зобов’язань і відповідальності за результати
сумісної діяльності з метою забезпечення інтересів кредиторів та вкладників.

Банки, що увійшли до банківської корпорації, передають корпорації повноваження на здійснення
окремих операцій та забезпечують централізацію виконання окремих функцій. Централізації в
межах банківської корпорації підлягають:

 виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за її межами;
 операції на ринках грошей та капіталів;
 встановлення та ведення кореспондентських рахунків (у національній та іноземній валютах);
 моніторинг кредитних ризиків;
 розробка та прийняття загальних для членів банківської корпорації правил і процедур вико-

нання операцій та внутрішньої звітності;
 формування зовнішньої звітності;
 внутрішній аудит.
Перелік централізованих функцій може бути розширений за згодою банків-членів корпорації.

Передача повноважень щодо централізованого виконання зазначених вище функцій від банків-
членів до банківської корпорації повинна бути зафіксована як у статутах банків-членів корпо-
рації, так і в статуті самої корпорації.

Банківська корпорація виконує функції розрахункового центру для банків — членів корпорації
і не веде безпосереднього обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб, крім банків та
інших фінансових установ). Усі банки — члени корпорацій виконують свої розрахунки та платежі
(як у національній, так і в іноземних валютах) виключно через свої кореспондентські рахунки,
відкрити в Національному банку України або безпосередньо у банківській корпорації.

Банки, що увійшли до банківської корпорації, зберігають свою юридичну самостійність у ме-
жах, обумовлених їх статутами та статутом банківської корпорації. Банки, що увійшли у банків-
ську корпорацію, не можуть входити до інших банківських об’єднань, крім як за згодою корпо-
рації (виняток — участь у професійних асоціаціях, створених не на комерційних засадах). Банки,
що увійшли до банківської корпорації, повинні в усіх своїх документах, укладених угодах тощо
вказувати свою належність до корпорації.

Назва банківської корпорації встановлюється засновниками довільно з дотриманням вимог
законодавства.

Згідно із ст. 11 «Банківська холдингова група» Закону України «Про банки і банківську
діяльність» банківська холдингова група — це банківське об’єднання, до складу якого входять
виключно банки.

Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50 відсотків ак-
ціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми
банками.

Дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку. У разі, якщо дочірній банк
набув право власності на акції материнського банку, він зобов’язаний відчужити їх протягом місяця.

Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створен-
ня передбачає покладання на головний банк групи додаткових організаційних функцій стосовно
банків-членів групи, а також створення системи управління спільною діяльністю.
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Банківських нагляд за діяльністю банківської холдингової групи здійснюється на індивіду-
альній та консолідованій основі. Материнський банк зобов’язаний подавати консолідовано-фінан-
совий та статистичний звіти групи відповідно до вимог законодавства.

Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов’язаннями своїх членів
у межах свого внеску в капіталі кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між
ними [4, с. 20].

Згідно із статтею 12 «Фінансова холдингова група» Закону України «Про банки і банківську
діяльність» фінансова холдингова група має складатися переважно або виключно з установ, що
надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська
компанія має бути фінансовою установою. Фактично таке об’єднання не можна вважати об’єднан-
ням банківським і до нагляду за таким об’єднанням мають бути допущені Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Слід зазначити, що Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг має повнова-
ження розробляти і затверджувати нормативно-правові акти, обов’язкові до виконання не тільки
фінансовими установами, а й всіма учасниками ринків фінансових послуг, їх об’єднаннями та
контролювати їх виконання (пункт 1 частини 1 статті 28 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Материнській компанії має належати більше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу
кожного з учасників фінансової холдингової групи.

Материнська компанія фінансової холдингової групи зобов’язана подавати наглядовим орга-
нам консолідовано-фінансовий та статистичний звіти групи відповідно до вимог законодавства.

Материнська компанія фінансової холдингової групи при здійсненні своєї діяльності з управ-
ління та координації діяльності її членів на виконання законодавчих і нормативно-правових актів
Національного банку України має право встановлювати правила, що є обов’язковими для членів
фінансової холдингової групи.

Материнська компанія фінансової холдингової групи відповідає за зобов’язаннями своїх членів
у межах свого внеску в капітал кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між
ними.

Законом України «Про банки і банківську діяльність» (стаття 13) з метою захисту та представ-
лення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення
наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо бан-
ківської діяльності банкам дозволено створювати неприбуткові спілки чи асоціації. Банківські
спілки та асоціації не мають права займатися банківською чи підприємницькою діяльністю і не
можуть бути створені з метою отримання прибутку.

Страховики також можуть утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації
своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворен-
ня не суперечить законодавству України. Ці об’єднання не можуть займатися страховою діяльні-
стю (Стаття 13 Закону України «Про страхування»).

Тому, такі об’єднання недоцільно розглядати як суб’єктів господарювання та здійснювати за їх
діяльністю наглядові функції.

ВИСНОВКИ
Таким чином, головне завдання фінансового супермаркету полягає в наданні клієнтам повного

пакету високоякісних фінансових послуг і, як результат, — отриманні від цього максимального
прибутку. Для створення такого об’єднання існують як економічні засади (здешевлення послуг,
що надаються кожним з учасників; залучення нових і утримання старих клієнтів за рахунок реа-
лізації індивідуального підходу до запитів клієнтів при мінімальних витратах зусиль і часу; фор-
мування іміджу групи, яка може вирішити усі проблеми клієнта; створення якісно нових про-
дуктів, поєднуючи позитивні характеристики цілого ряду товарів (послуг) в єдине ціле; зменшен-
ня ризику і підвищення контролю над грошовими потоками усередині групи), так і правові
засади (в Україні об’єднання господарської діяльності фінансових установ і юридичних осіб,
які не є фінансовими установами, але мають право надавати фінансові послуги, перспективно
шляхом створення холдингу, що найбільше підходить під визначення «фінансового супермар-
кету» за законодавством ЄС).

Органи нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг мають обмежені повноваження з
нагляду за всіма видами об’єднання учасників ринків фінансових послуг. Найбільші повноважен-
ня з нагляду за концентрацією ринків фінансових послуг має Національний банк України.
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