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Останнім часом в Україні спостерігається підвищений інтерес до 

проблем впровадження бенкешуренсу (англ. Bancassurance) у діяльність 
банківських установ. Основою цього бізнес-напрямку є продаж 
банківськими установами страхових продуктів. 

Проблемі розвитку бенкешуренсу присвячені праці таких 
закордонних учених, як Дж. Бос, В. Коларі, М. Kepi, С. Шарп, Дж. Худобі. 
У своїх дослідженнях вони розглядають етапи становлення бенкешуренсу 
на світових фінансових ринках і переваги співробітництва банку та 
страхових компаній. 

В Україні бенкешуренс ще перебуває у стадії становлення, і тому 
йому присвячені окремі нечисленні публікації вітчизняних дослідників, 
таких як О. Лилик, В. Фурман. 

Спочатку дамо визначення поняттю «економічна безпека». За 
М. Бліновим, економічна безпека включає виробничо-технологічну, 
фінансову, валютну й митну безпеку, а також інфляцію [1, 47–51]. 
Економічна безпека – це певний рівень самодостатності, 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, вона є показником 
параметрів захищеності економічного простору від впливу несприятливих 
умов. 

Завдання щодо управління цими факторами економічної безпеки 
покладається на страховий менеджмент банку. Безпосередньо реалізація 
функцій страхового менеджменту здійснюється за допомогою чотирьох 
інструментів: 1) корпоративне управління; 2) ризик-менеджмент; 
3) бенкешуренс; 4) сек’юритизація активів. 

Найбільшу частку в загальних обсягах валових премій займають 
види добровільного майнового страхування (77 %), насамперед за рахунок 
обсягів страхування фінансових ризиків, кредитів та наземного 
транспорту. 

В Україні чинним законодавством банкам заборонено здійснювати 
діяльність у сфері страхування, але дозволено виконувати функції 
страхового посередника. 

Таким чином, банк як юридична особа може виконувати функції 
страхового агента. Згідно із законодавством України, страхові агенти діють 
від імені та за дорученням страховика и виконують частину його страхової 
діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові 
платежі, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням страхових виплат і 
страхових відшкодувань, надають консультаційні послуги тощо. 

Зазначимо, що першу спробу співпрацювати зі страховою компанією 



на основі агентської угоди в 2005 р. зробив Райффайзенбанк Україна (ЗАТ 
«OTP Bank»). Спочатку його основним партнером була страхова компанія 
«Інго-Україна». Згодом до програми долучилися страхові компанії «ПЗУ-
Україна», «Американська компанія страхування життя «АІГ життя» та 
компанія «Веско». 

Конкурентна боротьба на сучасному фінансовому ринку змушує 
банківські установи шукати альтернативні джерела доходів. 

Одним з таких джерел можуть стати програми бенкешуренс, в яких 
зацікавлені як банки, так і страхові установи. Впроваджуючи бенкешуренс, 
банки мають можливість зменшити фінансові ризики, диверсифікувати 
свої послуги, максимально завантажити наявну філіальну мережу. 

Для ефективного розвитку бенкешуренсу необхідно на 
законодавчому рівні забезпечити прийняття нормативно-правових актів, 
які б чітко регламентували умови співробітництва банків і страхових 
організацій, а також створити сприятливий податковий клімат для 
страхового ринку. 
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