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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з середини минулого сторіччя, у багатьох

розвинених країнах світу значного поширення набувають
процеси співробітництва та інтеграції банків і страхових
компаній. Такі об'єднання, як правило, відбуваються у виг-
ляді угод злиття/поглинання, а їх результатом стає утво-
рення фінансового супермаркету (найвища ступінь інтег-
рації банків та страхових компаній) з унікальним набором
фінансових послуг, що містять як банківські, так і страхові
характеристики. Реагуючи на виклики сучасності та зважа-
ючи на ефективність такого співробітництва, вітчизняні бан-
ки та страховики також стають на шлях взаємодії. Однак,
зважаючи на недостатній ступінь розвиненості та невизна-
ченість умов національної економіки, процеси взаємодії заз-
начених фінансових посередників значно ускладнюються, і
виникає об'єктивна необхідність їх державного регулюван-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пошук шляхів ефективного регулювання банківсько-

страхової взаємодії є досить актуальним питанням сього-
дення для вітчизняних науковців. Проблемам державного
регулювання банківської та страхової діяльності присвяти-
ли свої дослідження такі видатні вітчизняні науковці, як: Ва-
сильченко З.М., Єрмошенко А.М., Лютий І.О., Пікус Р.В. та
інші.
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НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Не дивлячись на велику кількість наукових робіт з пи-

тань регулювання страхового та банківського секторів еко-
номіки, не висвітленими залишаються проблеми законодав-
чого управління сферою взаємодії банків та страхових ком-
паній.

Метою статті є визначення основ державного регулю-
вання співробітництва банків та страхових компаній.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки банки та страхові компанії є потужними фінан-

совими посередниками, кожен з цих інститутів потребує на-
явності законодавчої нормативно-правової бази, що регулює
саме його професійну діяльність. Отже, розглянемо основи
державного регулювання банків та страховиків окремо.

Споконвіку банки виконують суспільно важливі
функції: зберігання заощаджень населення та юридичних
осіб, надання кредитів, розрахунково-касове обслуговуван-
ня тощо. Державне регулювання банківської діяльності,
перш за все, обумовлене тим, що в умовах жорсткої конку-
ренції та в боротьбі за клієнтів банки здатні підвищувати
ризиковість своїх операцій, що може спричинити значні
втрати або навіть банкрутство банківської установи. А це, у
свою чергу, несе шкоду не тільки власникам банку та його
персоналу, а й усім його вкладникам і банківській системі
зокрема.
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Державне регулювання банківської діяльності — це си-
стема заходів, за допомогою яких держава в особі Централь-
ного банку та інших наглядових органів, контролює та за-
безпечує стабільне і безперебійне функціонування банків,
а також попереджає деструктивні процеси у банківській
сфері.

Банківська система, у межах якої відбувається держав-
не регулювання, підпорядковується наступним законам та
підзаконним актам:

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 p.
(статті 334—351);

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 p. (глави 71—
74);

— Закон України від 20.05.1999 р. "Про Національний
банк України";

— Закон України від 07.12.2000 р. "Про банки і банкі-
вську діяльність";

— підзаконні нормативно-правові акти Національного
банку України.

Основними завданнями регулювання банківської сфе-
ри економіки є підвищення рівня її стабільності та ефектив-
ності, а також захист інтересів як вкладників, так і банкі-
вських структур загалом [12, с. 267]. Серед основних інстру-
ментів, що використовуються органами державної влади для
контролю за ліквідністю банківської системи, — економічні
нормативи та нагляд за їх дотриманням.

Розглядаючи страхування в контексті державного ре-
гулювання, можна зазначити, що вітчизняна страхова спра-
ва знаходиться тільки на початку великого шляху. Страху-
вання на Україні ще не є достатньо розповсюдженим і не
користується значною довірою у населення. Тому питання
про доцільність державного регулювання вітчизняної стра-
хової діяльності практично не постає.

Державне регулювання страхової діяльності — це сис-
тема заходів держави, спрямованих на контроль за дотри-
манням законодавчих актів у сфері страхування, платосп-
роможністю страховика та величиною його страхових ре-
зервів, якістю страхових послуг та захисту споживачів.

Страхова діяльність підпорядковується правовому ре-
жиму, який включає наступні закони та підзаконні акти:

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 p.
(статті 252, 353, 355);

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 p. (глава 67,
статті 979—999);

— Закон України від 07.03.1996 р. "Про страхування" (в
редакції Закону від 04.10.2001 p.);

— Акти Кабінету Міністрів України;
— Інші відомчі нормативно-правові акти.
Треба зазначити, що згідно з чинним законодавством,

на кожний окремий вид страхування страхова компанія по-
винна отримати ліцензію. Також у перелічених законах та
підзаконних актах чітко регулюється питання платоспро-
можності страховиків: розмір статутного капіталу, порядок
формування, використання та дозволені напрями розміщен-
ня страхових резервів.

Підтримуючи засади ринкової конкуренції у страхово-
му секторі, держава не втручається у встановлення розмірів
страхових тарифів (окрім страхування життя та обов'язко-
вих видів страхування), страхових сум та страхових виплат.
Органи державної влади не мають права втручатись у ро-
боту страхової компанії, окрім перевірок органами держав-
ного нагляду [11, с. 156].

Оскільки дана стаття присвячена саме взаємодії банків
та страхових компаній, то перейдемо до розгляду наявної
законодавчої бази, що покликана регулювати їх відносини.

Як було зазначено раніше, слідуючи світовим тенденці-
ям, банки та страховики починають активно співпрацювати.
Найчастіше ініціаторами такої співпраці стають саме бан-
ки, однак за браком законодавчих та правових норм, їх інтег-
рація не може достатньо поглибитися, і відповідно змен-
шується ефективність від такої співпраці.

На сьогоднішній день законодавче регулювання банківсь-
ко-страхової взаємодії зводиться до наступних положень:

— страхова компанія здатна передати частину свої по-
вноважень банку на основі агентського договору ("Агентські
відносини виникають у разі надання суб'єктом господарю-
вання на підставі договору повноважень комерційному аген-
тові на вчинення відповідних дій") [1];

— страховик здатен надавати банку необхідну інфор-
мацію для здійснення страхової діяльності ("допоміжні по-
слуги із страхування, такі як консультаційні послуги, оцін-
ка актуарного ризику та задоволення претензій") [5];

— банк також має право укладати агентські угоди ("Банк
має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові
послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними осо-
бами (комерційними агентами) агентських договорів");

— згідно з Законом України "Про банки і банківську
діяльність" банк має право виконувати функції страхового
посередника ("Банкам забороняється діяльність у сфері
страхування, крім виконання функцій страхового посеред-
ника);

— як і страхова компанія, банк має право надавати кон-
сультаційні та інформаційні послуги ("…надання консуль-
таційних та інформаційних послуг щодо банківських та
інших фінансових послуг");

— банк має право встановлювати комісію (винагороду)
за виконання посередницьких функцій ("Банк самостійно
встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за
надані послуги") [3];

Для розширення повноважень банків та страхових ком-
паній у сфері їх співпраці Українська федерація убезпечен-
ня (УФУ), яка була заснована у 2008 році та об'єднала
провідні вітчизняні страхові компанії з метою сприяння
розвитку класичного страхування на Україні, запропону-
вала ряд змін та доповнень до Законів України "Про стра-
хування" та "Про банки і банківську діяльність". Однак
відповідні зміни в Законах прийняті не були.

Як реакція на недостатність регулятивних положень
щодо відносин страховиків та банків, УФУ було запропо-
новано проект "Кодексу професійної етики у сфері відно-
син страховиків та банків", який було втілено в життя у виг-
ляді Правил співробітництва банків та страховиків, пов'я-
заного з кредитуванням. Даний документ було створено в
результаті інтенсивних переговорів між представниками
банківської та страхової справи, а також з урахуванням дію-
чого законодавства та рекомендацій Антимонопольного
комітету України.

Як зрозуміло із назви Правил, цей документ стосується
в основному взаємодії банків та страхових компаній в кон-
тексті банківського кредитування. Отже, мова йде виключ-
но про можливість агентських взаємовідносин, за яких банк
пропонує своїм клієнтам страхові послуги однієї з акреди-
тованих у ньому страхових компаній.

Правила співробітництва банків та страховиків, пов'я-
заного з кредитуванням, були підписані 12 квітня 2011 року
УФУ, Лігою страхових організацій та низкою найуспішні-
ших вітчизняних банків та страхових компаній, серед яких:
ЗАТ "ОТП Банк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ
АКБ "Укрсоцбанк", АКІБ "УкрСиббанк", ЗАТ КБ "Приват-
банк", ПАТ СК "Універсальна", ПАТ "СК "АХА Страхуван-
ня", ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" тощо. 20 липня 2011 року
Антимонопольним комітетом України було надано дозвіл
на узгоджені дії строком на 5 років у вигляді укладення заз-
начених вище Правил.

Згідно зі змістом Правил співробітництва банків та стра-
ховиків, пов'язаного з кредитуванням, основною метою до-
кумента є:

— покращення якості страхових та банківських послуг;
— забезпечення справедливої та добросовісної конку-

ренції між банками та страховими компаніями при наданні
фінансових послуг;

— забезпечення споживачів повною інформацією щодо
діяльності фінансової установи;

— раціоналізація бізнес-процесів банків та страхових
компаній;

— підвищення рівня якості технологічного забезпечен-
ня та запровадження єдиних технічних умов у наданні
фінансових послуг;

— запобігання настання ризику неплатоспроможності
банку або страхової компанії;

— забезпечення стабільної та справедливої винагоро-
ди банкам та страховикам за надані фінансові послуги;

— отримання винагороди споживачами від співпраці
банків та страхових компаній.

Також у Правилах зазначені основні принципи взає-
модії банків і страхових компаній, серед яких:

— відкритість та прозорість банку і страхової компанії;
— дотримання правил вільної конкуренції на страхово-

му та банківському ринках;
— забезпечення права споживача фінансових послуг

вільного вибору страхової компанії з переліку акредитова-
них у банку.

Варто також відзначити, що Правила співробітництва
банків та страховиків, пов'язаного з кредитуванням, містять
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пункти, в яких викладені основні вимоги до поведінки банків
та страховиків щодо їх спільної діяльності.

З метою урегулювання можливих спорів між банками
та страховиками у доповнення до Правил у грудні 2011 року
були підписані Процедурні правила урегулювання спорів у
зв'язку недотриманням умов Правил співробітництва банків
та страховиків, пов'язаного з кредитуванням [14].

Розглянутий документ є дуже актуальним на сьогодні,
оскільки він запобігає грубим порушенням прав позичаль-
ників банками та доповнює антимонопольне і конкурентне
законодавство в цій сфері, основні положення якого зво-
дяться до наступного (табл. 1).

На основі наведеної таблиці можна зробити висновок,
що для збереження банком власної репутації, а також убез-
печення себе від ризиків звинувачення у нав'язуванні своїм
позичальникам страхової компанії, банківській структурі
бажано оговорювати з клієнтом та зазначати у кредитному
договорі положення про те, що клієнт вільний сам обирати
страховика для страхування ризиків по предмету застави
[13].

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки

державне регулювання співпраці банків та страхових ком-
паній виявляється недостатньо ефективним. Основними
проявами цього є недосконалість законодавчої бази, яка
гальмує розвиток інтеграційних процесів між банками та
страховиками, а також залишки проведення політики фінан-
сового тиску, що передбачає жорстке регулювання діяль-
ності фінансових посередників. Однак важливо зазначити,
що вітчизняний ринок банківського страхування тільки по-
чинає розвиватися, а отже є достатньо перспективним і го-
товим до перетворень.
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Таблиця 1. Законодавчі положення щодо регулювання відносин банків та страхових компаній

Джерело: розроблено автором на основі [2], [4], [7], [8], [10].


