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У статті досліджується особливість діяльності інтегрованих фінансових посередників як результат взаємодії банків з небанківськими устано-
вами. Проаналізовано наукові праці українських і російських учених, на основі яких здійснено систематизацію та уточнення термінів «фінансовий 
супермаркет» і «фінансовий конгломерат» відносно до терміну «інтегрований фінансовий посередник». Запропоновано авторське трактування 
терміну «інтегрований фінансовий посередник». Визначено головну відмінність інтегрованих фінансових посередників від традиційних спеціалі-
зованих фінансових посередників (банків і небанківських установ), яка полягає в наданні широкого спектра фінансових послуг в одному місці та 
в режимі non-stop, тобто цілодобово впродовж тижня. У результаті дослідження встановлено три форми співробітництва спеціалізованих фі-
нансових посередників у рамках інтегрованого фінансового посередника (bancassurance як об’єднання банків зі страховими компаніями; assurfinance 
як об’єднання страхових компаній з банками; allfinance як взаємодія фінансових посередників банківського, страхового та інвестиційного ринків). 
Розглянуто приклади діяльності інтегрованих фінансових посередників в Україні.
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посредники как форма взаимодействия банков и небанковских 
учреждений

В статье исследуется особенность деятельности интегрирован-
ных финансовых посредников как результат взаимодействия банков 
с небанковскими учреждениями. Проанализированы научные работы 
украинских и российских ученых, на основе которых осуществлены 
систематизация и уточнение терминов «финансовый супермаркет» 
и «финансовый конгломерат» по отношению к термину «интегриро-
ванный финансовый посредник». Предложена авторская трактовка 
термина «интегрированный финансовый посредник». Определено 
главное отличие интегрированных финансовых посредников от тра-
диционных специализированных финансовых посредников (банков 
и  небанковских учреждений), которая заключается в предоставлении 
широкого спектра финансовых услуг в одном месте и в режиме non-
stop, то есть круглосуточно в течение недели. В результате исследо-
вания установлено три формы сотрудничества специализированных 
финансовых посредников в рамках интегрированного финансового по-
средника (bancassurance как объединение банков со страховыми ком-
паниями; assurfinance как объединение страховых компаний с банками; 
allfinance как взаимодействие финансовых посредников банковского, 
страхового и инвестиционного рынков). Рассмотрены примеры дея-
тельности интегрированных финансовых посредников в Украине.
Ключевые слова: интегрированный финансовый посредник, фи-
нансовый супермаркет, финансовый конгломерат, bancassurance, 
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as a Form of Interaction between Banks and Nonbanks
The paper investigates the activity of the integrated feature of financial inter-
mediaries as a result of interaction between banks and non-bank institutions. 
The scientific works of Ukrainian and Russian scientists were analyzed, on 
the basis of which the ordering and clarification of the terms of “financial 
supermarket» and «financial conglomerate» in relation to the term «inte-
grated financial intermediary» were made. The author’s interpretation of the 
term «integrated financial intermediary» was suggested. The main difference 
between the integrated financial intermediaries from the traditional special-
ized financial intermediaries (banks and nonbanks) were defined, which is to 
provide a wide range of financial services in one place and in the mode of 
non-stop, that is, around the clock for weeks. The study identified three forms 
of co-specialized financial intermediaries in an integrated financial interme-
diary (bancassurance as an association of banks with insurance companies; 
assurfinance as an association of insurance companies with banks; allfinance 
as the interaction of financial intermediaries, the banking, insurance and 
investment markets). The examples of integrated financial intermediaries in 
Ukraine were considered.
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Вступ. У сучасних умовах глобалізації національних 
фінансових систем діяльність фінансових посередників 
характеризується доволі жорсткою конкурентною бороть-
бою, що змушує всіх учасників фінансового ринку шука-
ти нові шляхи завоювання прихильності клієнтів. Тому 
не дивно, що в таких умовах змінюється сама структура 
фінансових посередників: поруч із банками та небанків-
ськими фінансовими установами з’являються якісно нові 
уніфіковані та надпотужні гравці фінансової сфери – інте-
гровані фінансові посередники, які виникають у результаті 
взаємодії двох останніх.

Дослідження питання діяльності інтегрованих фі-
нансових посередників знаходиться у колі інтересів ви-
датних учених-економістів, серед яких добре відомими є 
прізвища українських науковців, зокрема, В. Базилевича,  
І. Школьник [16], Л. Кльоби [6], Р. Пікус [9] та російських – 
Ю. Власенкової [2] та Я. Міркіна. В їхніх працях увага при-
діляється переважно окремим аспектам діяльності інте-
грованих фінансових посередників, найчастіше таким, як 
bancassurance.

З огляду на це, метою написання нашої статті є дослі-
дження всіх аспектів діяльності інтегрованих фінансових 
посередників в Україні (bancassurance (банкострахування), 
assurfinance (взаємодія страхових компаній і банків), allfi-
nance (взаємодія банків з небанківськими установами)), 
розмежування та уточнення термінів «фінансовий супер-
маркет» і «фінансовий конгломерат» відносно до терміну 
«інтегрований фінансовий посередник».

Вважається, що намагання об’єднати власні конку-
рентні переваги для комплексного фінансового обслуго-
вування клієнтів на високому рівні та отримання високих 
прибутків є основною причиною виникнення інтегрованих 
фінансових посередників у рамках взаємодії банків і небан-
ківських фінансових установ.

Поряд із вищесказаним зазначимо, що в подальшому 
ми будемо розглядати інтегрованих фінансових посередни-
ків у двох аспектах: як фінансові супермаркети та як фінан-
сові конгломерати, адже у науковій економічній літературі 
ці два поняття рівною мірою використовуються відносно 
до терміну «інтегрований фінансовий посередник». Під-
твердженням цього є ствердження українського вченого  
І. Школьник [16, с. 182], яка вказує на те, що поняття «фі-
нансовий конгломерат» та «фінансовий супермаркет» є по-
няттями ідентичними, оскільки «це – інтегровані фінансові 
посередники, які мають можливості пропонувати клієнтам 
набір різноманітних фінансових продуктів і комплекс фінан-
сових послуг як виключно банківського характеру, так і не-
банківських фінансових продуктів і послуг». Також вона за-
значає, що конгломерат повинен містити в собі щонайменше 
два з наступних типів фінансових інститутів: банк, страхова 
компанія, інвестиційна компанія, лізингова компанія.

На жаль, в українському законодавстві відсутнє ви-
значення терміну «фінансовий конгломерат», що ускладнює 
вирішення даного питання, тому ми звернулися до еконо-
мічного енциклопедичного словника, згідно з яким конгло-
мерати (лат. сonglomeratus – зібраний, ущільнений) – одна 
з форм монополістичних (у т. ч. олігополістичних) об’єднань, 
за якої об’єднуються компанії різних галузей господарства, 
не пов’язаних між собою виробничою і технологічною 
спільністю (функціональною залежністю), внаслідок чого 

здійснюється насамперед об’єднання капіталів (власності) 
різних компаній, які перебувають під єдиним фінансовим 
контролем переважно великого банку. До конгломерату 
входять промислові компанії, підприємства сфери послуг, 
банки, страхові компанії [4, с. 338]. З цього визначення стає 
зрозумілим, що мова йде про об’єднання компаній під од-
ним керівництвом, а тому, на нашу думку, питання іденти-
фікації та приналежності фінансових посередників до фі-
нансових конгломератів є дуже важливим.

Разом із тим, у європейській практиці така система 
існує з часу прийняття Європейським Парламентом і Ра-
дою Директиви № 2002/87/ЄС від 16 грудня 2002 року про 
здійснення додаткового нагляду за кредитними установа-
ми, страховими та інвестиційними компаніями, що вхо-
дять до фінансового конгломерату. Так, згідно зі статтею 2 
пунктом 14 цієї Директиви, під фінансовим конгломератом 
розуміють групу, що відповідає наступним умовам:

регульований суб’єкт (банк, страхова або інвести- 
ційна компанія) очолює групу суб’єктів господа-
рювання (до якої входить материнська компанія, 
її дочірні компанії та суб’єкти, в яких материнська 
компанія та її дочірні компанії володіють часткою 
у розмірі не менше 20 % акцій чи капіталу мате-
ринської компанії) або принаймні одна з дочірніх 
компаній у групі є регульованим суб’єктом;
якщо регульований суб’єкт (банк, страхова або  
інвестиційна компанія), що очолює групу, є мате-
ринською компанією фінансового сектору, а хоча 
б одна з компаній, що входять до групи, пов’язана 
з компетентними органами нагляду за суб’єктами 
фінансового конгломерату;
якщо нерегульований суб’єкт очолює групу, а ді- 
яльність групи переважно належить до фінан-
сового сектору, тобто відношення балансової 
вартості активів регульованих і нерегульованих 
суб’єктів групи до загальної балансової вартості 
активів усієї групи перевищує 40 %;
принаймні один із суб’єктів групи належить до  
сектора страхування і принаймні один – до банків-
ського сектора чи сектора інвестиційних послуг;
консолідована та / або сукупна діяльність суб’єк- 
тів групи, що належить до сектора страхуван-
ня та консолідована та / або сукупна діяльність 
суб’єктів групи у банківському секторі чи секторі 
інвестиційних послуг є значними, тобто балансо-
ва вартість активів найменшого фінансового по-
середника перевищує позначку в 6 млрд євро [17].

Виходячи з вищерозглянутого, можна стверджувати, 
що фінансовий конгломерат – це об’єднання фінансових 
установ банківського, страхового та інвестиційного сек-
тору або ж, інакше кажучи, – об’єднання банків з небан-
ківськими фінансовими посередниками в універсальний 
фінансовий посередник (інтегрований), при побудові якого 
використовують концепцію фінансового супермаркету  – 
надання клієнту якомога більшої кількості фінансових по-
слуг у комфортабельних умовах, в одному місці та під од-
ним дахом.

Детально ознайомившись із сутністю терміну «фі-
нансовий супермаркет» (див. табл. 1), ми зробили висно-
вок, що ключовим для розуміння цього терміну, як і двох 
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інших взаємопов’язаних термінів – «фінансовий конгломе-
рат» та «інтегрований фінансовий посередник» – є поняття 
«об’єднання».

Відповідно, пропонуємо трактувати термін «фінан-
совий конгломерат» як форму історичної організації інте-
грованих фінансових посередників, а термін «фінансовий 
супермаркет» – як маркетингову концепцію їх побудови з 
метою залучення клієнтів.

Відтак, у нашому розумінні, інтегрований фінансовий 
посередник (фінансовий конгломерат і фінансовий супер-
маркет) – це універсальний фінансовий посередник, ство-
рений за допомогою трансформації банків і небанківських 
фінансових посередників у більш ефективне, кероване та 
конкурентне, юридично оформлене об’єднання з метою 

надання клієнтам широкого спектру фінансових послуг на 
основі інтегрованого фінансового продукту в одному місці 
та під одним дахом (див. рис. 1).

Таку позицію цілком розділяє відома дослідниця  
Ю. Власенкова [2, с. 27] і зазначає, що «сьогодні створення 
інтегрованих фінансових посередників, з одного боку, яв-
ляється світовою тенденцією, а з іншого – найбільш конку-
рентоспроможна та клієнтоорієнтована стратегія розвитку 
фінансових посередників». Вона наголошує, що інтегрова-
ний фінансовий посередник – це об’єднання (юридичне, 
маркетингове чи територіальне) банка з іншим професій-
ним учасником фінансового ринку (страховою, інвестицій-
ною, брокерською, управлінською, лізинговою, консалтин-
говою компаніями тощо).

Таблиця 1

Трактування сутності терміну «фінансовий супермаркет»

Визначення джерело

«Фінансовий супермаркет – це інтегрований фінансовий посередник, що надає комп-
лекс фінансових послуг від роздрібних банківських послуг до страхових та інвестицій-
них продуктів»

власенкова Ю. перспективи разви-
тия финансовых супермаркетов  
в россии

«Фінансовий супермаркет – це об’єднання (юридичне, маркетингове чи просто тери-
торіальне) банка з іншими професійними учасниками фінансового ринку (страховою, 
інвестиційною, брокерською, лізинговою, консалтинговою компаніями тощо), яке здатне 
запропонувати не окремий продукт чи послугу, а комплексне вирішення проблем, які 
відповідають специфіці бізнесу клієнта чи складним запитам приватних осіб».

«...фінансовий супермаркет – це місце, де люба особа чи юридична особа може опера-
тивно та якісно отримати повний набір фінансових та супутніх послуг»

духовный а. Финансовый супермар-
кет как эффективный способ увели-
чения продаж банками и страховыми 
компаниями

«Фінансовий супермаркет – це концепція інноваційного перспективного розвитку ді-
яльності комерційного банку, згідно з якою клієнт повинен не тільки задовольнити в 
банку потреби в банківському обслуговуванні, але й отримати широкий спектр послуг, 
зокрема послуги страхових, консалтингових, інвестиційних, лізингових, маркетингових, 
аудиторських, юридичних, брокерських, ріелторських та інших компаній»

кльоба л. г. Фінансовий супермар-
кет – інноваційна модель розвитку 
комерційного банку

«Фінансовий супермаркет – це територіальне, маркетингове об’єднання банків з іншими 
учасниками фінансового ринку – страховими, лізинговими, туристичними, нотаріальни-
ми, аудиторськими компаніями»

костогриз в. г. Фінансовий супер-
маркет як перспективний напрямок 
дистрибуції фінансових послуг

«Фінансовий супермаркет – це територіальне, маркетингове об’єднання банків з іншими 
учасниками фінансового ринку – страховими, лізинговими, туристичними, нотаріальни-
ми, аудиторськими компаніями»

пікус р. в. Фінансовий супермаркет 
як форма інтеграції банків і страхо-
вих компаній

«Фінансовий супермаркет – це установа, що надає клієнтам широкий спектр фінансових 
послуг».

«Фінансовий супермаркет – це структура, яка пропонує клієнтам в одному і тому ж місці 
під одним брендом широкий набір банківських, страхових та інвестиційних послуг».

«Фінансовий супермаркет – це об’єднання стійких і прибуткових компаній, що являє со-
бою стабільну фінансову структуру з надання різних послуг, яку дуже важко похитнути, 
навіть у період гострих економічних криз»

рисін м. в. Фінансовий супермаркет

«Фінансовий супермаркет – це об’єднання (юридичне, маркетингове або просто терито-
ріальне) банку з іншим професійним учасником фінансового ринку (страховою, інвести-
ційною, брокерською, ріелторською, лізинговою, консалтинговою компаніями тощо), а 
також нотаріальною конторою, авіагенством, туроператором тощо»

Улановський о. Фінансові супермар-
кети: маркетинговий хід чи ефектив-
ний канал продажу?

«Фінансовий супермаркет – це висококонвергентний інтегрований фінансовий посеред-
ник, що здатен забезпечити пропозицію інтегрованих фінансових продуктів з метою 
комплексного обслуговування своїх клієнтів – фізичних та юридичних осіб»

Школьник і. о. Фінансовий ринок 
України: сучасний стан і стратегія 
розвитку

Джерело:[6, с. 104; 16, с. 182; 12, с. 13; 2, с. 18; 9, с. 87; 7, с. 244; 3, с. 33; 13, с.6]
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Загалом, головною відмінністю інтегрованих фінан-
сових посередників від традиційних фінансових посередни-
ків (банків і небанківських установ), які характеризуються 
чіткою спеціалізацією, є те, що клієнт з «одних рук» отримує 
широкий спектр фінансових послуг (наприклад, оформлен-
ня депозитного вкладу відбувається з перехресним страху-
ванням машини, інколи здійснюється надання туристич-
них, консалтингових, лізингових, аудиторських і юридич-
них послуг) в режимі non-stop, тобто цілодобово і сім днів 
на тиждень. Звичайно, що процес самого обслуговування 
клієнтів проходить у формі дружньої бесіди з усміхненими 
працівниками, які роз’яснюють особливості тієї чи іншої 
фінансової послуги, надають консультації та поради. При 
обслуговуванні клієнтів метою працівників (прекрасних 
маркетологів та психологів) такої установи є не просто 
продаж фінансового продукту, а орієнтація на довготрива-
лі партнерські відносини.

Дуже часто в боротьбі за клієнта інтегровані фі-
нансові посередники вражають своєю оригінальністю та 
креативністю, відкриваючи свої офіси навіть на терито-
рії кав’ярень. Тому й не дивно, що в таких «фінансових 
кав’ярнях» звичним є діалог: «Офіціанте, чи можу я отри-
мати споживчий кредит на замовлення філіжанки кави?». 
«Так, якщо оформите заставу та застрахуєте ваш костюм» 
[3, с. 36].

Слід зазначити, що інтеграція фінансових посеред-
ників здійснюється з метою консолідації фінансових акти-
вів і розширення клієнтських баз даних, економії на масш-
табі діяльності за рахунок доступу до нових точок збуту 
та уникнення дублювання кадрових функцій, мінімізації 
витрат на рекламу та маркетинг за рахунок використання 
спільних рекламних матеріалів. На сьогодні розрізняють 

такі форми співробітництва спеціалізованих фінансових 
посередників (банків і небанківських фінансових установ) 
в рамках інтегрованого фінансового посередника:

bancassurance – об’єднання банків і страхових  
компаній з метою координації продажів продук-
тів та їхньої інтеграції, налагодження спільних ка-
налів реалізації, використання єдиної клієнтської 
бази з метою розширення діяльності та зростання 
прибутку [5, с. 111]. Іншими словами, банківське 
страхування – це стратегія продажу страхових 
продуктів через мережу банківських відділень. 
Реалізація цієї стратегії здійснюється на основі 
банківської установи;
assurfinance – це стратегія, за якої страхова ком- 
панія продає фінансові продукти разом із банком. 
Мається на увазі, що ця стратегія реалізується на 
основі страхової компанії;
allfinance – фінансові конгломерати, сформовані  
з фінансових посередників, що працюють на бан-
ківському, страховому та інвестиційному ринках 
[5, с. 127].

Як свідчить практика побудови інтегрованих фінан-
сових посередників у світі, найчастіше вони виникають в ре-
зультаті взаємодії банків зі страховими компаніями, тобто 
йдеться про співробітництво в рамках bancassurance, при-
кладом цього може слугувати досвід Західної і Централь-
ної Європи, а також Росії. Це пояснюється досить просто, 
адже банківська діяльність супроводжується ризиками, які 
банки самостійно покрити не можуть. Тому певною мірою 
банки навіть «приречені» на співробітництво зі страхови-
ми компаніями, оскільки страхові компанії (страховики) 
захищають банки від ризиків як під час безпосереднього 

Рис. 1. Інтегровані фінансові посередники як результат взаємодії банків і небанківських фінансових посередників

Джерело: побудовано авторами за даними [2, с. 28; 15, с.33]

Фінансові посередники

Спільний 
бренд

Повна
 інтеграція

 бізнес-
процесів

Єдина спільна 
стратегія 

діяльності 
учасників

Єдиний власник 
або взаємна 

участь у капіталі

Єдині система 
управління 
і стандарти 

обслуговування

Універсалізація та 
розширення 

спектра 
фінансових послуг 

Інтегровані фінансові посередники: 
фінансові конгломерати (фінансові супермаркети)

Спеціалізовані фінансові посередники

Небанківські фінансові посередники: 
 Страхові компанії
 Недержавні пенсійні фонди
 Факторингові та лізингові компанії
 ІСІ
 Ломбарди
 Кредитні спілки

Банки:
 Універсальні
 Спеціалізовані



316 Проблеми економіки № 3, 2014

Фінанси та банківська справа

здійснення банківською установою своєї діяльності (стра-
хування банківських депозитів), так і під час обслуговуван-
ня клієнтів банку (страхування застави, життя та здоров’я 
клієнта-позичальника).

Очевидними є й переваги для страхових компаній від 
співробітництва з банками. Так, ні для кого не є секретом, 

що в Україні банки користуються більшою популярністю 
та довірою у населення порівняно зі страховими компані-
ями. Досить часто працівники відділення банку делікатно 
радять відвідувачам звернутися до страхової компанії-
партнера банку, тобто здійснюється «розкрутка» бренду 
страхової компанії через банк (рис. 2).

Рис. 2. Переваги і недоліки взаємодії банків зі страховими компаніями в рамках bancassurance

Джерело: побудовано авторами за даними [3, с. 35 – 39; 13, с. 8]

Страхові компанії (СК)

Переваги bancassurance:

Банки

 Комісійна винагорода від розміщення фінансових ресурсів страхової 
компанії на банківському депозиті та від покупки валюти у касі банку 
для формування валютних резервів
 Створення позитивного іміджу банку внаслідок розширення продук-

тової лінійки для корпоративних клієнтів і фізичних. осіб (продажу 
платіжної картки для VIP-клієнтів і страхового полісу на захист життя 
і здоров’я без додаткової плати
 Можливість кредитування фізичних та юридичних осіб під заставу 

полісів страхування життя
 Доступ до дешевих фінансових ресурсів

Загальні переваги bancassurance: 
 Обмін досвідом за рахунок вертикальної і горизонтальної ротації персоналу в межах формату «bancassurance».
 Доступ до спільної клієнтської бази даних
 Економія на рекламі, оскільки просування нових продуктів здійснюється через партнерів

Загальні недоліки bancassurance: 
 Кадрова проблема (необхідність підготовки висококваліфікованого універсального працівника зі знаннями психології, 

маркетингу та продуктового ряду як банку, так і страхової компанії)
 Значні інвестиції в автоматизацію бізнес-процесів з метою синхронізації каналів надходження оперативної інформації

 Використання добре розвинутої мережі 
банківських філіалів банку на всій терито-
рії країни, тобто розширення присутності 
страхової компанії без додаткових фінан-
сових витрат
 Альтернативні канали продажу страхових 

полісів, тобто використання банку як агента
 Використання консалтингово-супроводжу-

вальних послуг банків при придбанні акцій 
та облігацій

В Україні в рамках інтегрованого фінансового посе-
редника відбувається співпраця банків не тільки зі стра-
ховими компаніями, але й з лізинговими компаніями. Така 
взаємодія здійснюється у формі allfinance. Як ми бачимо 
з табл. 2, найчастіше банки створюють власні лізингові 
компанії і відповідно здійснюють їхнє стабільне, довго-
термінове та безперебійне фінансування шляхом надання 
кредитів. За рахунок цього банки отримують додаткове 
джерело прибутків (кредит повертається з %), а лізингова 
компанія отримує конкурентну перевагу, оскільки не по-
трібно витрачати час на пошук джерел фінансування для 
реалізації проектів.

Іншою превагою від співпраці банку (кредитора) з лі-
зинговою компанією (лізингодавцем) є захист від ризику 
неповернення кредиту, адже партнери використовують 
єдину клієнтську базу даних, тобто банк може детально 
й заздалегідь ознайомитися з кредитною історією клієнта 
(лізингоодержувача).

Варто зазначити загальні переваги для банку від 
створення власної лізингової компанії, що передбачають 

можливість збільшити доходи, розширити інфраструктуру 
та отримати партнера, вкладника і позичальника в одній 
особі на довготривалий термін. З іншого боку, банк надає 
лізинговій компанії фінансову підтримку, може здійсню-
вати юридичний супровід, розрахунково-касове обслуго-
вування та перевіряти потенційних лізингоодержувачів – 
в  даному випадку вже йдеться про переваги для лізингової 
компанії [1, с. 54].

Загалом, думки фахівців щодо майбутнього інтегро-
ваних фінансових посередників, створених в результаті 
взаємодії банків з небанківськими фінансовими посеред-
никами є суперечливими. Все частіше звучать аргументи 
проти, з якими не можливо не погодитись. За даними сайту 
Prostobank.ua, одне з відділень VAB банку, офіційно пред-
ставлене як фінансовий магазин, відрізняється від інших 
відділень цього ж банку лише більш вишуканим інтер’єром 
і відсутністю черг [14]. Тобто фінансові установи позиціо-
нують себе як інтегровані фінансові посередники, хоча на-
справді такими не є (це всього лиш вдалий маркетинговий 
хід для заохочення клієнтів).
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До активних критиків інтегрованих фінансових по-
середників належить колишній заступник Міністра фінан-
сів РФ (січень 2010 – січень 2013 р) Олексій Заватюгін [8]. 
Він указує на виникнення грандіозної проблеми ризик-
менеджменту у разі створення такого фінансового посе-
редника та зауважує, що «це не більше, ніж красива ідея, 
яка потребує досить ретельного нагляду та побудови всере-
дині компанії своєрідних «китайських стін». Тобто, зі слів 
О. Заватюгіна, йдеться про необхідність уважного вивчен-
ня сукупних ризиків, які бере на себе подібна універсальна 
компанія, адже якщо страховик (це ще й юридична особа, 
яка здійснює зберігання пенсійних накопичень) застрахує 
сільськогосподарські угіддя та будинки, наприклад, на Да-
лекому Сході, і там станеться повінь, то це означатиме, що 
гігантські виплати страховика супроводжуватимуться ви-
веденням капіталу з кредитної організації; а якщо до описа-
них вище процесів додати ще й можливе масове звернення 
вкладників до даної кредитної установи з вимогою повер-
нути депозити, то стає зрозумілим, що така цілком гіпоте-
тична ситуація може становити серйозну загрозу фінансо-
вій безпеці будь-якої країни.

Ще одним аргументом проти побудови інтегрованих 
фінансових посередників є надмірна їх стандартизація. На 
думку скептично налаштованих фахівців таких, як О. Ула-
новський [13, с. 8] набір послуг, які пропонують фінансові 
супермаркети, не здатні задовольнити всіх потреб клієнтів. 
Означений дослідник змальовує нестандартну ситуацію, 
в якій клієнт бажає застрахувати свій голос, частину тіла 
чи антикваріат і зазначає, що задовольнити потребу в стра-
хуванні такого незвичайного об’єкта може тільки вузько-
спеціалізована страхова компанія.

Таблиця 2

Інтегровані фінансові посередники, які здійснюють свою діяльність в Україні (умовно)

Форми інтеграції Назва інтегрованого фінансового посередника

bancassurance

пат «Банк київська русь» (Ск «київська русь»)

пат «кБ надра» (Ск «еталон», Ск «Скіфія»)

пат «акБ київ» (прат Ст «Страйполіс»)

дельта банк (пат Ск «дельта»)

assurfinance

Ск «аХа Страхування» та прат Ск «Уніка»

прат Ск «граве Україна» та прат Ск «кардіф».

прат Ск «Уніка життя» та пуат Ск «Універсальна»

прат Ск «пЗУ Україна»; прат Ск «пЗУ Україна страхування життя»

прат «аСко-донбас північний» та прат Ск «БУСін»

пуат УСк «гарант-авто» та прат Ск «гарант-Система»

Зат Ск «інгосстрах» та прат Страховий дім «Європейський світ»

наСк «оранта» та ат «просто-страхування» тощо

allfinance

група «таС» (Ск»таС», ат «таскомбанк»)

група «приват» (пао кБ «приватбанк», приват лізинг, Ск «кредо»)

VAB Банк (VAB лізинг)

отр група (кУа «отр капітал», отр «лізинг», «отр Факторинг Україна», отр Банк)

вNP PARIBAS (Укрсиббанк, Ск «кардіф», Cк «кардіф життя», Ск «аХа Страхування», Ск «аХа Україна»

тов «Українська лізингова компанія», Зат кУа «Укрсиб ессет менеджмент»

Джерело: складено авторами за даними [10; 11]

Висновок. Підводячи підсумок виконаного дослі-
дження, приходимо до наступних узагальнень:

виникненню інтегрованих фінансових посередни- 
ків як об’єднанню спеціалізованих фінансових по-
середників (банків і небанківських установ) спри-
яло не лише загострення конкурентної боротьби 
на фінансовому ринку за прихильність клієнта, 
але й бажання самого клієнта підвищити якість 
обслуговування, отримати доступ до якомога 
більшої кількості послуг не «відходячи від каси», 
тобто в даний момент і в даному місці;
найчастіше в Україні створення інтегрованого  
фінансового посередника відбувається на осно-
ві банківської установи (банк виступає або в ролі 
партнера, або засновника страхової та лізингової 
компанії).
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