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дуктів, підвищення рівня професіоналізму страхових послуг,
збільшення облігаторних місткостей, формування ринку пере-
страхування.
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BANCASSURANCE ЯК ШАНС ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Kінець XX i початок XXI століття ознаменувалися в рамках
світової економіки прогресуючими глобалізаційними та інтег-
раційними процесами. За цих умов і лібералізації, що з ними
була зв’язана, а також дерегуляції фінансових ринків — націо-
нальні ринки у великій мірі залежні від зовнішніх факторів.
Спостерігаючи за їх розвитком на протязі останніх десятиліть
слід вказати, що під впливом цих процесів на світових фінан-
сових ринках кінця XX століття почала формуватися тенденція
для утворення капітальних груп, що об’єднують банки і стра-
хові компанії. Відносини, що з’єднують страховий і банківсь-
кий сектор, є особливими. Причиною є подібний характер про-
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понованих фінансових послуг і вимоги ринку, на якому обидва
типи установ діють і вимогам якого повинні підпорядкуватися.
Це призводить до того, що дані установи у багатьох сферах на-
лагоджують співробітництво, яке в основному полягає на вза-
ємному доповненні послуг, пов’язаних з предметом їх діяльно-
сті і результатом утворення нових ділових відносин, що
спрямовані на більш широкий доступ до клієнта і отримання
додаткових фінансових надходжень. Фінансові послуги, що
пропонуються банками і страховими компаніями у рамках
bancassurance, вміщають усе більший діапазон, а співробітниц-
тво цих суб’єктів дуже ефективне, особливо у секторі страху-
вання життя. Головну роль тут відіграє утворення нових рі-
шень, диференціювання продуктів, введення інноваційних
стратегій, спрощення процедур, які підпорядковані швидкості
обслуговування, низьким витратам і задоволенню клієнта.

Koнцепцію bancassurance ми можемо представити у двох
площинах: суб’єктному і предметному. У предметній площи-
ні — це модель функціонування банківсько-страхових груп,
що означає «стійке поєднання банківської установи з страхо-
вою компанією з ціллю пропозиції банківських і страхових
продуктів у рамках діючих банківських структур»1. У предмет-
ній площині bancassurance — це «використання банківських
відділень і послуг для надавання послуг по страхуванню жит-
тя»2. У даному випадку до банківські структури розглядають-
ся в постаті каналу розподілу страховок, які пропонуються
страховиком, що спрямовані головним чином до роздрібного
клієнта.

Розвиток банківсько-страхових послуг, що спостерігається на
протязі останніх десятиліть, є вираженою структурною зміною,
що має місце на більшості фінансових ринків світу. Даний про-
цес спричинений конкуренцією, яка збільшується і яка примушує
банки та страхові компанії приймати дії спрямовані на підвищен-
ня рентабельності, а цим самим необхідності диверсифікувати
ропозицію продуктів, щоб попасти до як найбільшої групи клієн-
тів. Процес bancassurance в рамках якого предметом діяльності є
дистрибуція і пропонування інтегрованих фінансових послуг має
багато обмежень, найважливіші серед яких є юридичні обмежен-
ня, що стосуються ступені об’єднання банківської і страхової ді-
                     

1 Kowalewski O., Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju,
przyczyny powstania, «Bank i Kredyt», 1999, nr 10, str. 42.

2 Śliperski M., Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, Fundacja
«WARTA», Warszawa, 2002, str. 11.
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яльності в рамках однієї організації. Об’єднанні структури банку
і страховика можуть бути також надмірно вразливими до
кон’юнктурних коливань, що циклічно відбуваються у світовій і
національній економіці. Слід брати до уваги також факт, що проб-
леми, які можуть виникнути з ліквідністю однієї фінансової уста-
нови можуть спричинити подібні проблеми у інших учасників
відносин bancassurance. Незважаючи на загрози, співробітництво
в рамках цієї моделі дає можливість досягнути багато користей
усім учасникам фінансового ринку, що беруть участь у цьому
процесі:

• клієнтам — завдяки комплексному обслуговуванню в одно-
му пункті, краще пристосування пропозиції до потреб і потенціаль-
ного зменшення ціни продукту,

• страховим компаніям — завдяки збільшенню оборотів і
зниженню витрат дистрибуції і продажу, нижчі витрати відносно
традиційної мережі агентів,

• банкам — завдяки збільшення лояльності клієнтів і змен-
шенню ризику надавання кредитів завдяки поручительству їх
сплати за допомогою страхового полісу, а також у вигляді додат-
кового джерела прибутків.

Всі ці аспекти безсумнівно є позитивним імпульсом для даль-
шого, динамічного розвитку bancassurance у рамках світових фі-
нансових ринків.
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СУТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ:
НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД

Проблеми сутності та елементів страхової системи належать
до актуальних, маловивчених як у вітчизняній, так і у зарубіжній
фінансово-економічній науці. Більше того, нерідко поняття
«страхова система» ототожнюється із поняттям «система страху-
вання», хоча вони за своїм змістом є різними. Часто у наукових
публікаціях поняття «страхова система» визначається просто так
без жодного пояснення його змісту та сутності. На нашу думку,
для з’ясування сутності та елементів страхової системи, доцільно
застосувати методологію простого (короткого), розгорнутого і
повного визначення [1, с. 77].

В.Г. Баранова пояснює страхову систему як «організаційно
та юридично оформлену систему економічних відносин, що
мають специфічний замкнений характер, з перерозподілу гро-
шових ресурсів з метою надання страхового захисту за ризи-
ками, які визначені суспільством як такі» [2, с. 54]. Отже,
страхова система — це система економічних відносин і таке
просте визначення своє коріння має в ортодоксальній (класич-
ній) політекономії. Це один із традиційних підходів. За другим
традиційним підходом страхова система — це «сукупність
страхових компаній, які функціонують у даному економічному
середовищі, в тій чи іншій країні в певний історичний період
часу» [3, с. 28]. Це визначення належить до простих визначень,
які є ніби калькою традиційного визначення банківської сис-


