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Дисертацiя присвячена інноваціям у діяльності cтрахових компаній в 

Україні, а саме поглибленню теоретичних підходів, а також розробці практичних 

рекомендацій щодо впровадження інновацій у діяльність страхових компаній для 

зниження ризиків діяльності суб’єктів господарювання та стабілізації 

українського фінансового ринку. 

З’ясовано, що  діяльність страхової компанії – це нормативно врегульовані 

економічні відносини між суб’єктами страхового ринку з приводу страхування, 

перестрахування (страхування одним страховиком ризику невиконання всіх або 

частини своїх обов'язків перед страхувальником в іншого страховика), 

співстрахування, фінансової, пов’язаної з формуванням і розміщенням страхових 

резервів, та інших видів діяльності з метою задоволення соціально-економічних 

інтересів страховика, страхувальників та інших суб’єктів страхового ринку. Тобто 

страхові компанії можуть провадити як основну діяльність, тобто страхову, 

пов’язану зі страховою, а також іншу діяльність, яка не заборонена 

законодавством. Відповідно основні бізнес-процеси страховика охоплюють 

головні бізнес-процеси різних видів діяльності, а допоміжні – уможливлюють 

виконання основних.  

Запропоновано класифікацію інновацій у діяльності страховиків за 

наступними ознаками: вид діяльності страхової компанії, а також основні та 

допоміжні бізнес-процеси. Дана класифікація надає можливість виявити сильні і 

слабкі сторони діяльності та зосередити впровадження інновацій у ті ланки, які 

будуть сприяти зміцненню конкурентних позицій страховика. 
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Ризик упровадження інновацій у бізнес-процеси діяльності страховика 

можна визначити як ймовірність втрат, що виникають при вкладенні страховиком 

коштів в удосконалення бізнес-процесів, наприклад, розробку нових послуг, 

технологій, управлінських інновацій, які можливо не призведуть до отримання 

очікуваного позитивного результату. 

Успішність впровадження інновацій у діяльності страхових компаній 

безпосередньо залежить від ризиків, що впливають на даний бізнес-процес. А 

відтак страховикам необхідно постійно визначати внутрішні (стратегія розвитку, 

рівень капіталізації, якість страхових послуг, корпоративна культура та ін.) і 

зовнішні (конкуренція, відносини з контрагентами, зміна законодавства, 

політична, демографічна та економічна ситуація та ін.) джерела ризиків на основі 

виокремлення та експертної оцінки факторів зовнішнього бізнес-середовища, що 

є підставою для розробки ефективних програм управління ризиками, які 

дозволять елімінувати ризики у процесі впровадження інновацій у діяльності 

страхових компаній.  

Визначено моделі поведінки вітчизняних страхових компаній  у процесі 

впровадження інновацій, а саме залежно від ступеня врахування внутрішніх і 

зовнішніх джерел ризиків, при цьому для кожної моделі поведінки характерне те, 

що страхові компанії з рівною імовірністю можуть впровадити Інтернет-

технології і мобільні технології та управлінсько-організаційні зміни і з рівною 

імовірністю використовувати як внутрішні, так і зовнішні джерела фінансування 

інновацій. Для іноземних страхових компаній характерні такі моделі їх поведінки: 

використання нових технологій і каналів збуту при наданні вже існуючих 

страхових послуг або створення нових страхових продуктів. Разом із тим, вказані 

моделі поведінки іноземних страхових компаній у процесі впровадження 

інновацій притаманні і страховим компаніям, які працюють в Україні, що 

проявляється в межах моделей їх поведінки щодо врахування внутрішніх і 

зовнішніх джерел ризиків.  

Виявлено тенденції впровадження інновацій у діяльності страховиків в 

Україні. Так, інновації у технологічній сфері страхового ринку призвели до змін у 

розподілі каналів продажу страхових продуктів, що користуються популярністю 
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серед страхувальників, серед яких онлайн-страхування, співпраця з нестраховими 

організаціями та ін.  

Аутсорсинг бізнес-процесів страховика уможливлює запровадження 

відповідних інновацій у бізнес-процеси діяльності  страхової компанії через 

аутсорсера. Узагальнення використання аутсорсингу в управлінні інноваціями 

страховика надало змогу визначити, що для активного запровадження інновацій у 

діяльність новостворених страховиків доцільним є тимчасовий повний аутсорсинг 

окремих бізнес-процесів; середніх страхових компаній – частковий аутсорсинг 

бізнес-процесів, а великим страховим компаніям – досить ускладнено передавати 

бізнес-процеси на аутсорсинг.  

Визначено можливі ефекти використання страхового скорингу в діяльності 

страхових компаній з огляду на важливість даного інструменту на етапі 

оцінювання ризику перед прийняттям його на страхування і застосування 

індивідуального підходу до встановлення страхового тарифу. Такий підхід 

сприятиме мінімізації ризиків діяльності страховика і, відповідно, підвищенню 

його конкурентоспроможності. 

Удосконалено класифікацію скорингу за предметом оцінки, підходом і 

сферою використання. Це надало можливість посилити оцінку рівня надійності 

страхової компанії, використовуючи рейтинг страховиків, який побудований на 

основі комплексного скорингового балу, що містить дані про кредитну історію та 

історію страхової діяльності страховика. Відповідно запровадження складання 

скорингових карт страхових компаній створює дієву інформаційну основу для 

потенційного страхувальника під час прийняття ним рішення про купівлю 

страхової послуги. 

В роботі запропоновано додатковий інструмент (відмінний від страхового 

скорингу) оцінювання ризику збитковості та безвідповідальності з боку 

страхувальника, а саме пошукові системи, що працюють за принципом 

розподілених баз даних і допомагають зберегти конфіденційність даних 

страховика-учасника такої системи інформаційного обміну. 

Розгляд нових способів фінансування інновацій у діяльності страховиків 

допоміг виокремити серед них традиційні та перспективні, узагальнити їх 
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переваги і недоліки, визначити найбільш прийнятні залежно від розмірів 

страхових компаній і видів інновацій, а також умов функціонування.  

Ключовi слова: інновація, діяльність страхових компаній, бізнес-процеси 

страховика, джерела ризиків діяльності страхових компаній, аутсорсинг, 

страховий скоринг, способи фінансування інновацій у діяльності страхових 

компаній. 

 

SUMMARY 

Zakonodiazhnyi V. O. Innovations in the Activities of Insurance Companies in 

Ukraine. – Qualification scientific work on the manuscript rights. 

Thesis for the Candidate Degree in Economics. Speciality: 08.00.04 – Economics 

and Enterprise Management (by economic activity). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the innovations in the activities of insurance companies 

in Ukraine, namely the deepening of theoretical approaches and the development of 

practical recommendations for innovations in the activities of insurance companies to 

reduce the risks of business entities and the stabilization of the Ukrainian financial 

market. 

The activities of the insurance company is the statutory regulated economic 

relations between the subjects of the insurance market concerning insurance, 

reinsurance (insurance of one insurer the risk of failure of all or part of its obligations to 

the insured from another insurer), coinsurance, financial activity, associated with the 

formation and placement of insurance reserves, and other activities to meet socio-

economic interests of the insurer, insured and other insurance market entities. In other 

words, the insurance company can undertake the core activity, i.e. the insurance or 

related to the insurance as well as other activity not prohibited by the legislation. 

Accordingly, the basic business processes of the insurer cover the main business 

processes of the various activities and subsidiary processes ensure the fulfillment of the 

major ones. 
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The innovations in the activities of the insurers are classified according to the 

following criteria: the activity of the insurance company, and the basic and subsidiary 

business processes. This classification provides with the opportunity to identify the 

strengths and weaknesses of the activities and focus of innovations in those units which 

will contribute to the strengthening of the competitive position of the insurer. 

The risk of introduction of innovations in business processes in the activities of 

the insurer can be defined as the probability of losses arising from the investment of 

insurer funds to the improvement of business processes, for instance the development of 

new services, technologies, managerial innovations, which may not lead to the expected 

positive result. 

The success of the introduction of the innovations in the activities of insurance 

companies directly depends on the risks affecting the business process. So, insurers 

need to constantly determine the internal (strategy development, level of capitalization, 

the quality of insurance services, corporate culture, etc.) and external (competition, 

relationships with contractors, changes in legislation, political, demographic and 

economic situation, etc.) sources of risk based on the allocation and assessment of 

factors in the external business environment, which is the basis for the development of 

effective risk management programs that will enable to eliminate risk in the process of 

introducing innovations in the activities of insurance companies. 

One of the results of our research is the identification of the patterns of behavior 

of domestic insurance companies in the process of innovations implementation, namely 

depending on the level of integration of internal and external sources of risks, and each 

behavior pattern is characterized by the fact that the insurance companies are just as 

likely to introduce Internet-technologies and mobile technologies and management-

organizational change as they can also use both internal and external sources of 

innovation financing. The following behavior patterns are typical for the foreign 

insurance companies: the use of new technologies and distribution channels in the 

provision of existing insurance services or the creation of new insurance products. 

Moreover, the above-mentioned behavior patterns of foreign insurance companies in the 

process of the implementation of innovations are typical also for the Ukrainian 
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insurance companies that are manifested in the patterns of their behavior related to the 

consideration of the internal and external sources of risks. 

The trends of the implementation of innovations in the activities of insurers in 

Ukraine are identified. For example, innovation in the technological sphere of the 

insurance market has led to changes in the distribution of sales channels of insurance 

products that are popular among the insured (on-line insurance, cooperation with non-

insurance organizations, etc).  

It is also determined that outsourcing of business processes of the insurer makes it 

possible to introduce relevant innovations in business processes of insurance companies 

through the outsourcer. The generalization of outsourcing in the innovation 

management of the insurer is provided with an opportunity to determine the fact that in 

order to introduce the innovations in the activity of the newly established insurers 

actively the temporary full outsourcing of individual business processes is appropriate; 

for medium-sized insurance companies – partial outsourcing of business processes is 

used, and for large insurance companies it is quite difficult to transfer business 

processes to outsource. 

Possible effects of the use of insurance scoring in the activities of the insurance 

companies are revealed, giving the importance of this tool on the stage of risk 

assessment before accepting it for insurance and the use the individual approach to 

determine the insurance rate. This approach will help to minimize the operational risks 

of the insurer and, accordingly, increase its competitiveness. 

The classification of the scoring for the assessment, approach and scope of use is 

improved. This gave the opportunity to strengthen the assessment of the level of 

reliability of the insurance company using the rating of insurers, which is built on the 

basis of a comprehensive scoring rate that includes the data about credit history and 

insurance activities of the insurer. Accordingly, the establishment of the compilation of 

the scorecard of insurance companies creates an effective information basis for a 

potential insured when they make a decision to purchase the insurance service. 

An additional instrument (other than insurance scoring) to evaluate the risk of 

loss and irresponsibility on the part of the insured is suggested, namely the search 
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engines, that work on the principle of distributed databases and help to preserve the 

privacy of an insurer-member of such system of information exchange. 

The review of the new ways of financing innovation of the activities of insurers 

helped to single out traditional and perspective ones, summarize their advantages and 

disadvantages, determine the most appropriate ones depending on the size of insurance 

companies and types of innovations as well as the modalities.  

Key words: innovation, activity of the insurance companies, the business 

processes of the insurer, the risk sources of the activities of insurance companies, 

outsourcing, insurance scoring, means of financing innovation activities of insurance 

companies. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Розвиток світової економіки в останні десятиріччя 

здійснюється шляхом інтенсивного впровадження інноваційної моделі росту 

національних економічних систем в розвинутих країнах світу. На тлі розгортання 

четвертої науково-технічної революції інновації інтенсивно впроваджуються в 

діяльність суб’єктів господарювання різноманітних ринків в тому числі, в значній 

мірі, і фінансових. Процес глобалізації, який проявляється у взаємопереплетінні 

та взаємозалежності країн з різним рівнем економічного розвитку вимагає 

перенесення закономірностей розвитку більш розвинутих економік на менш 

розвинуті. Тож, впровадження інновацій у діяльність суб’єктів господарювання є 

об’єктивною закономірністю їх сучасного розвитку. В повній мірі це стосується і 

розвитку української економіки. 

 Україна нині продовжує знаходитись у стані системної соціально-

економічної кризи, що ще в більшій мірі спонукає її перехід до інноваційної 

моделі розвитку. Стабільний і розвинутий фінансовий ринок, який є найбільш 

чутливим до наслідків глобалізаційних процесів, у той же час є запорукою 

розвитку економіки. В цьому плані страховий ринок, який є важливою і 

невід’ємною складовою фінансового ринку, багато в чому визначає розвиток 

економіки в умовах невизначеності і високого ступеню ризикованості ринкового 

середовища. 

Страховий ринок в Україні знаходиться на стадії формування, і відображає 

всі негативні риси фінансового ринку і економіки в цілому. Зокрема страхові 

компанії, які працюють на страховому ринку України стикаються з проблемами 

недосконалості страхового законодавства, високої конкуренції, низької 

платоспроможності споживачів, обмеженості фінансових ресурсів, відсутності 

кваліфікованих кадрів тощо.  

Одним із найбільш доцільних способів подолання вказаної ситуації, 

враховуючи досвід діяльності страхових компаній високорозвинених країн є 

впровадження інновацій у бізнес-процеси страховиків, пов’язаних із розробкою 
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нових страхових продуктів, оцінкою ризиків і розрахунком страхових тарифів на 

основі страхового скорингу, управління інноваціями через використання 

аутсорсингу, що в значній мірі буде сприяти зниженню ризиків діяльності, 

залученню іноземних інвестицій та стабілізації фінансового ринку України. 

Проблемам дослідження інноваційних процесів і ризиків їх впровадження 

присвятили свої роботи зарубіжні та вітчизняні вчені: Антонюк Л., Біловодська 

О., Ілляшенко С., Кобєлєва Т., Коваленко Я., Кравченко В., Ландік В., Мерріл П., 

Мюлер-Рейхарт М., Перерва П., Рейнор М., Решетілова Т., Старостіна А., Тєлєтов 

О. та інші.  

Дослідженню теоретичних основ та практичних аспектів діяльності 

страхових компаній у цілому присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчизняних 

вчених, серед яких: Гарт Д., Дулей М., Зав’ялов С., Зултовські В., Катков Н., 

Кисельова Л., Коксія Р., Ніколенко М., Платонов Ю., Смирнова А., Соломатіна А., 

Чупак М. та інші. 

Значний внесок у розвиток страхової науки та діяльності страхових 

компаній в Україні  зробили такі вітчизняні вчені, як: Базилевич В., Внукова Н., 

Временко Л., Гаманкова О., Говорушко Т., Дорошенко О., Забурмеха Є., Залєтов 

О., Карлова Н., Навроцький С., Нечипоренко В., Нечипорук Л., Осадець С., Пікус 

Р., Приказюк Н., Ротова Т., Свєшнікова К., Ткаченко Н., Філонюк О., Яворська Т. 

та інші. 

В роботах цих та інших вчених всебічно розглянуті методологічні, 

теоретичні та практичні засади формування ринку страхових послуг, розкрита 

сутність страхування та страхової діяльності, види та інструменти страхування. В 

економічній іноземній і вітчизняній літературі всебічно аналізуються проблеми 

інновацій, інноваційної діяльності та механізмів їх впровадження в діяльність 

суб’єктів господарювання, розкриваються проблеми пов’язані з інноваційними  

ризиками тощо. Разом з тим, окремі теоретичні та прикладні положення інновацій 

у діяльності страхових компаній залишаються недостатньо розкритими та 

потребують подальших наукових розвідок особливо в умовах специфіки бізнес-

середовища українського страхового ринку. Такий аспект діяльності страхових 
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компаній поки ще не знайшов достатнього висвітлення у вітчизняній і зарубіжній 

економічній літературі.  Особлива значущість розв’язання цих питань, недостатня 

їх наукова та прикладна розробка зумовили вибір теми дисертаційної роботи, 

визначили її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацiйна робота виконувалась у межах комплексної науково-дослідної 

держбюджетної теми економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Напрямки модернізації економіки України: 

секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

0111U006456), підрозділ «Модернізація економіки України на засадах сталого 

соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» 

(№11БФ040-01); комплексної науково-дослідної роботи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах держбюджетної теми кафедри 

страхування та ризик-менеджменту «Теоретико-методологічні засади страхування 

в сучасних соціально-економічних умовах» (2015 р.), а також у межах 

комплексної наукової програми університету «Модернізація суспільного розвитку 

України в умовах світових процесів глобалізації», теми кафедри страхування, 

банківської справи та ризик-менеджменту «Європейський вектор розвитку 

страхового ринку України» (2016-2017 рр.) №16КФ040-11. Особистий внесок 

автора в межах їх підготовки полягає у дослідженні інновацій у діяльності 

страхових компаній в Україні та розробці практичних рекомендацій щодо 

впровадження інновацій у діяльність страхових компаній для зниження ризиків 

діяльності суб’єктів господарювання та стабілізації українського фінансового 

ринку. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретичних підходів, а також розробка практичних рекомендацій щодо 

впровадження інновацій у діяльність страхових компаній для зниження ризиків 

діяльності суб’єктів господарювання та стабілізації українського фінансового 

ринку. 
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Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені та вирішені такі 

завдання: 

− виокремити бізнес-процеси в діяльності страхових компаній, як основи 

класифікації інновацій; 

−  поглибити сутність та запропонувати класифікацію інновацій у діяльності 

страхових компаній; 

− виявити ризики в управлінні бізнес-процесами страхових компаній; 

− визначити джерела ризиків упровадження інновацій у діяльності 

страхових компаній; 

− виявити моделі поведінки страхових компаній у процесі впровадження 

інновацій на українському страховому ринку; 

− розкрити тенденції впровадження інновацій у діяльності страхових 

компаній на українському страховому ринку; 

− запропонувати організаційні підходи до використання аутсорсингу в 

управлінні інноваціями в сфері страхування; 

− визначити ефекти впровадження страхового скорингу в діяльності 

страхових компаній; 

− розкрити нові способи фінансування інновацій у діяльності страховиків. 

Об’єктом дослідження є  ринкова діяльність страхових компаній в Україні.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

впровадження інновацій у діяльність страхових компаній. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань зумовило 

використання наступних методів дослідження: критичний аналіз літературних 

джерел – при поглибленні змісту діяльності страхових компаній; аналіз і синтез – 

при поглибленні сутності та розробці класифікації інновацій у діяльності 

страховиків; спостереження – при виявленні ризиків в управлінні бізнес-

процесами страхових компаній і визначенні джерел ризиків впровадження 

інновацій у діяльності страхових компаній; метод анкетування і методи обробки 

одержаної інформації (порівняння середніх, побудова частотних таблиць, 
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непараметричний критерій Манна-Уітні, крос-табуляція) – для виявлення моделей 

поведінки страхових компаній і в процесі впровадження інновацій; узагальнення 

та графічний метод – при розкритті тенденцій впровадження інновацій у 

діяльності страхових компаній; групування за розміром страхових компаній при 

розробці організаційних підходів до використання аутсорсингу в управлінні 

інноваціями в сфері страхування; аналогій з кредитним скорингом – для 

визначення ефектів впровадження страхового скорингу в діяльності страхових 

компаній; порівняння – для розкриття нових способів фінансування інновацій у 

діяльності страховиків. 

Інформаційною базою дослідження є періодичні видання, матеріали 

конференцій, монографії, навчальні посібники, дані страхових компаній України, 

статистична інформація Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, Інтернет-ресурси, а також результати збору 

первинної маркетингової інформації в ході вибіркових спостережень 52 страхових 

компаній, які працюють на українському страховому ринку. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

одержано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 

важливе науково-прикладне завдання, пов’язане з узагальненням теоретичних 

підходів, розробкою практичних рекомендацій щодо впровадження інновацій у 

діяльність страхових компаній для зниження ризиків діяльності суб’єктів 

господарювання та стабілізації українського фінансового ринку. До важливих 

результатів, що визначають наукову новизну дисертаційної роботи, та виносяться 

на захист, належать: 

вперше:  

− розроблені моделі поведінки страхових компаній у процесі впровадження 

інновацій сегментованих за критеріями: досвід роботи на ринку, тип ринку 

(споживчий чи бізнес-ринок) та участь іноземного капіталу в статутному капіталі, 

що дало змогу виявити ті бізнес-процеси, за якими інновації мають максимальний 

ефект для зміцнення ринкових позицій, найбільш перспективні види інновацій, 

переважні джерела фінансування, а також оцінити джерела ризиків у 
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впровадженні інновацій;    

удосконалено: 

− визначення сутності поняття «діяльність страхової компанії», як 

нормативно врегульовані економічні відносини між суб’єктами страхового ринку 

з приводу страхування, перестрахування, співстрахування, фінансової та інших 

видів діяльності з метою задоволення соціально-економічних інтересів 

страховика, страхувальників та інших суб’єктів страхового ринку, що на відміну 

від існуючих підходів, які звужено визначають дане поняття, дає можливість 

чітко класифікувати інновації за всіма видами діяльності і виокремити найбільш 

ефективні; 

− класифікаційні ознаки інновацій у діяльності страхових компаній, а саме 

за видом діяльності страховика і за основними та допоміжними бізнес-процесами, 

що на відміну від існуючих підходів класифікації дає можливість виявити сильні і 

слабкі сторони у діяльності та зосередити впровадження інновацій у ті ланки, які 

будуть сприяти зміцненню конкурентних позицій страховика; 

− теоретичні підходи до фінансування інновацій у діяльності страхових 

компаній через використання краудфандингу, який може здійснюватися як 

резидентами, так і нерезидентами, що на відміну від існуючих підходів вказує на 

перспективні способи фінансування інновацій і є проявом стратегії партнерських 

відносин у діяльності страховиків;  

− класифікацію скорингу за предметом оцінки, підходом і сферою 

використання, що надало можливість посилити оцінку рівня надійності страхової 

компанії, використовуючи рейтинг страховиків, який побудований на основі 

комплексного скорингового балу, що містить дані про кредитну історію та 

історію страхової діяльності страховика, для прийняття рішення про купівлю 

страхової послуги потенційними страхувальниками, що дасть можливість 

підвести дієву інформаційну основу під процес прийняття рішень. 

набули подальшого розвитку: 

− теоретичні підходи до визначення джерел ризиків впровадження 

інновацій у діяльності страхових компаній на основі виокремлення та експертної 
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оцінки факторів зовнішнього бізнес-середовища, що є підставою для розробки 

ефективних програм управління ризиками, які дозволять елімінувати ризики у 

процесі впровадження інновацій у діяльності страхових компаній; 

− пропозиції щодо використання перспективних джерел фінансування 

інновацій у діяльності страховиків, до яких віднесено первинне публічне 

розміщення акцій (Initial Public Offering, IPO), ресурси приватних, інституційних і 

народних інвесторів, бізнес інкубаторів і акселераторів, поєднання використання 

яких залежить від розміру страхової компанії, масштабів інновацій і потреби в 

ресурсах для їх запровадження; 

− організаційні підходи до використання аутсорсингу в управлінні 

інноваціями в сфері страхування, зокрема для активного запровадження інновацій 

у діяльність новостворених страховиків доцільним є тимчасовий повний 

аутсорсинг окремих бізнес-процесів; середніх страхових компаній – частковий 

аутсорсинг бізнес-процесів, а великим страховим компаніям – досить ускладнено 

передавати бізнес-процеси на аутсорсинг; 

− пропозиції щодо використання додаткового (відмінного від страхового 

скорингу) інструменту оцінювання ризику збитковості та безвідповідальності з 

боку страхувальника, яким визначено пошукові системи, що працюють за 

принципом розподілених баз даних, і допомагають зберегти конфіденційність 

даних страховика-учасника такої системи інформаційного обміну. 

Практичне значення одержаних результатiв. Практичне значення 

результатів дослідження полягає в застосуванні пропозицій щодо впровадження 

інновацій у діяльність страхових компаній України для зниження ризиків 

діяльності суб’єктів господарювання та стабілізації українського фінансового 

ринку. 

Пропозиції щодо формування стратегії інноваційного розвитку страхової 

діяльності в Україні враховано в діяльності Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Довідка від 27.05.2016 

р. № 4318/03). 

Наукові результати дисертаційної роботи щодо впровадження інновацій у 
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страхову діяльність використані у діяльності ТДВ «СК Київ Ре» (Довідка від 

12.05.2016 р.). 

Теоретичні результати дослідження також використовуються у навчальному 

процесі на економічному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка при викладанні дисципліни «Страхування» (Довідка від 

14.07.2016 р. №013/450). 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що висвітлені у 

дисертацiї, одержанi автором особисто. Із публікацій, написаних у спiвавторствi, 

до дисертацiї включено лише авторські результати. 

Апробація результатів дисертації.   Результати дисертаційної роботи 

пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні виклики розвитку 

світової економіки» (м. Київ, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління 

проектами» (м. Львів, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейські студії в університетах України» (м. Київ, 2016 р.), XIV Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна 2016: Економіка» (м. Київ, 2016 р.), XVІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність національної  

економіки» (м. Київ, 2016 р.), XІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейський вектор розвитку страхового ринку України» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли своє 

відображення у 16 наукових працях (з них 6 – у фахових наукових виданнях, з 

яких 6 входить до міжнародних наукометричних баз даних, 4 – в іноземних 

виданнях, 6 – публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій). 

Загальний обсяг публікацій – 6,86 друк. арк., з яких особисто автору належить 

5,86 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зi вступу, 

трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків до розділів, висновків до роботи, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 203 
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сторінки комп’ютерного тексту. Основний зміст викладено на 162 сторінках 

тексту, який містить 24 рисунки та 37 таблиць, з них 1 таблиця займає всю площу 

сторінки. Список використаних джерел із 211 найменувань викладено на 22 

сторінках і 3 додатки розміщено на 8 сторінках.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 

 

 

1.1. Бізнес-процеси в діяльності страхових компаній 

 

У сучасних умовах економічної та політичної нестабільності, посилення 

конкурентної боротьби в усіх сегментах фінансово ринку, обмеженості ресурсів,  

важливості швидкого реагування на зміни умов функціонування ринків 

дослідження діяльності страхових компаній та імплементації інновацій у їх 

бізнес-процеси стає надзвичайно актуальним і є необхідною умовою ефективного 

функціонування компаній та запорукою їх конкурентопроможності. 

Розвиток діяльності страхових компаній і бізнес-процесів, з яких вона 

складається, є одним з визначальних аспектів стабілізації економіки країни в 

цілому. Нині діяльність страховиків розглядається як передумова розвитку 

окремих галузей національної економіки, підтримки економічної стабільності, 

забезпечення захищеності громадян. 

Закон України «Про страхування» не містить визначення страхової 

діяльності, однак ознака того, що діяльність є страховою пішла від поняття 

«страхування», яке вказаний Закон розглядає як «… вид вид цивільно-правових 

відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування 

або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються 

шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих 

фондів» [106, ст. 1]. У статті 2 Закону конкретизується, що «Предметом 

безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, 

перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням 

страхових резервів та їх управлінням» [106, ст. 2].  
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Проект Закону України «Про страхування» дещо розширює розуміння 

діяльності страховиків, зокрема ст. 3.1 вказує на те, що «Страховик може 

здійснювати страхову діяльність та діяльність іншу, ніж страхову з урахуванням 

положень цієї статті» [107, ст. 3.1], а саме: «До страхової діяльності належать 

страхові операції та операції, безпосередньо пов’язані зі страхуванням» [107, ст. 

3.3] (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Зміст діяльності страхових компаній 
Страхові операції Операції, безпосередньо пов’язані зі страхуванням 

1) укладення та виконання 
договорів страхування, 
перестрахування; 
2) визначення розміру 
страхових премій, 
аквізиційніх та інших витрат 
на ведення справи; 
3) обслуговування заяв про 
здійснення страхової 
виплати на підставі 
укладених договорів; 
4) проведення оцінки ризику 
щодо договорів страхування 
(перестрахування); 
5) здійснення страхових 
(перестрахових) виплат 
відповідно до укладених 
договорів страхування 
(перестрахування); 
6) формування технічних 
резервів у порядку, 
визначеному 
Уповноваженим органом; 
7) розміщення та управління 
коштами технічних резервів 

1) посередництво страховика в укладанні договорів 
страхування (перестрахування) на користь іншого страховика; 
2) надання кредитів (позик) страховиками, які здійснюють 
страхування життя, страхувальникам, які уклали договори, що 
належать до класів страхування життя відповідно до вимог 
Закону; 
3) здача в оренду майна, включеного до складу активів, 
призначених для покриття технічних резервів; 
4) набуття та відчуження прав, отримання та продаж об’єктів, 
набутих страховиком (перестраховиком) у зв'язку з 
виконанням договору страхування (перестрахування); 
5) здійснення контролю за дотриманням страхувальниками 
або застрахованими особами їхніх обов'язків та правил 
безпеки щодо об'єкту, який перебуває під страховим 
захистом, передбачених договором або загальними умовами 
страхування; 
6) надання консультаційних послуг, навчання з метою 
підвищення кваліфікації, розроблення спеціалізованого 
програмного забезпечення, пов’язані зі страховими 
операціями; 
7) проведення регресних процедур та процедур звернення 
стягнення за зобов'язаннями страхувальника; 
8) визначення причин та обставин випадкових подій, що 
мають ознаки страхового випадку; 
9) визначення суми шкоди та обсягу відшкодувань й інших 
виплат за договорами страхування; 
10) визначення вартості об'єкту страхування; 
11) операції, спрямовані на запобігання зростанню або 
зменшенню наслідків страхових випадків або фінансування 
цих операцій із фондів, визначених у Законом; 
12) управління активами, що приймаються до розрахунку 
наявного регулятивного капіталу 

Джерело: складено на основі [107, ст. 3.4-3.5] 
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Що ж стосується іншої діяльності страховика, ніж страхова, то вона 

включає: 

«1) управління активами, іншими, ніж активи, якими представлені технічні 

резерви та які приймаються до розрахунку наявного регулятивного капіталу; 

2) здачу в оренду майна, …; 

3) операції для забезпечення власних господарських потреб страховика» 

[107, ст. 3.6]. 

Отже, страхові компанії можуть провадити як основну діяльність, тобто 

страхову, пов’язану зі страховою, а також іншу діяльність, яка не заборонена 

законодавством. Варто зауважити, що вчені мають різні погляди на трактування 

поняття «страхова діяльність». Розглянемо деякі з них.  

Так, Жила А.С. підкреслює, що «зміст страхової діяльності полягає в 

прийнятті страховиком на себе обов’язку по відшкодуванню втрат 

страхувальника, що виникли внаслідок настання непередбаченої події за 

допомогою відшкодування збитку в рамках розподілу ризиків» [22, с. 169]. 

Яворська Т. вважає, що «Страхова діяльність є видом господарської 

діяльності, оскільки це – діяльність страхових компаній, що спрямована на 

надання за плату страхових послуг юридичним особам та громадянам для захисту 

їх майнових інтересів» [153].  

Щербина В.С., розглядаючи правову основу питання наголошує, що 

«Страхова діяльність – це врегульована нормами права господарська дiяльнiсть 

страхових органiзацiй з надання страхових послуг за рахунок сформованих 

страхових фондiв, що здiйснюється на пiдставi лiцензiї, як правило, з метою 

отримання прибутку» [152, с. 513].  

Однак Пацурія Н. ділить  страхову діяльність залежно від її мети на такі «… 

види: 

1) страхова комерційна діяльність (підприємництво), яка здійснюється для 

досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку; 

2) страхова некомерційна діяльність, що може здійснюватися і без 

зазначеної мети» [97, с. 20]. 
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Разом із тим, в умовах ринкової економіки страхова діяльність переважно 

розглядається як підприємницька, що здійснюється страховими компаніями з 

метою одержання прибутку. Близьким до цього є визначення Забурмехи Є.М.: 

«страхова діяльність – це вид комерційно-господарської діяльності спрямованої 

на створення попиту та надання за плату страхових послуг із перерозподілу 

ризику, які надаються спеціалізованими компаніями, та отримання прибутку 

через максимальне задоволення споживачів» [23, с. 175]. 

Проте Базилевич В.Д. зауважує, що «… власне страхова діяльність не 

зорієнтована за своєю метою на отримання великих прибутків, її інвестиційна 

діяльність великою мірою впливає на механізм утримання страховика в 

низькоприбуткових видах страхування, на фінансову стійкість страхової 

компенсації та інвестиційний процес національної економіки в цілому» [134, с. 

35]. При цьому «Якщо страхова діяльність страховика з урахуванням його 

інвестиційної діяльності буде забезпечувати рівень прибутку, який страховик 

вважатиме достатнім для того, щоб залишитись у цій галузі, він буде продов-

жувати страхову діяльність, якщо ні – залишить її й перейде в іншу» [134, с. 42]. 

Більш широке визначення страхової діяльності представлено в 

енциклопедії, а саме: це «… діяльність страхових організацій і товариств 

взаємного страхування – страховиків, пов'язана з формуванням спеціальних 

грошових фондів – страхових резервів, необхідних для майбутніх страхових 

виплат, здійснювана на основі ліцензій» [130]. 

Однак наступне визначення доповнює попереднє перерахуванням інших 

видів діяльності страховика і пов’язаних із нею: «Страхова діяльність (страхова 

справа) – сфера діяльності страховиків із страхування, перестрахування, 

взаємного страхування, а також страхових брокерів, страхових актуаріїв з надання 

послуг, пов'язаних зі страхуванням, з перестрахуванням» [131]. 

Але всі попередні визначення не враховують спеціалізацію страхових 

компаній на відміну від даного: «Страхова діяльність включає укладання та 

виконання договорів з ризикового страхування  та страхування життя або 

перестрахування, за винятком обов'язкового соціального страхування» [189]. Слід 
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зазначити, що як компаніям зі страхування життя, так і компаніям із ризикового 

страхування притаманні такі види діяльності, як: формування та розміщення 

страховох резервів, перестрахування, співстрахування. 

З огляду на вказане та критичний аналіз визначень поняття «страхова 

діяльність» і «діяльність страхової компанії» вдалося з’ясувати, що це нормативно 

врегульовані економічні відносини між суб’єктами страхового ринку з приводу 

страхування, перестрахування (страхування одним страховиком ризику 

невиконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником в іншого 

страховика), співстрахування, фінансової, пов’язаної з формуванням і 

розміщенням страхових резервів, та інших видів діяльності з метою задоволення 

соціально-економічних інтересів страховика, страхувальників та інших суб’єктів 

страхового ринку. 

Із даного визначення випливає, що страхову діяльність здійснюють 

спеціалізовані компанії, тобто страхові компанії (страховики), що надають 

страхові послуги, споживачами яких є фізичні та юридичні особи – 

страхувальники, основні вимоги до яких представлено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Вимоги до страховиків і страхувальників 
Страхувальники-фізичні особи Страховики 

Фізичні особи повинні бути дієздатними Організаційна форма підприємництва – 
акціонерні, повні, командитні товариства або 
товариства з додатковою відповідальністю 

Фізичні особи повинні бути повнолітніми Засновників страхової компанії повинно бути не 
менше трьох 

При страхуванні життя встановлюється 
верхня вікова межа, при досягненні якої 
страховик може відмовити в укладенні 
договору страхування життя 

Мінімальний розмір статутного капіталу 
страховика, що здійснює страхування життя – 10 
млн. євро, а страховика, що здійснює страхування 
інше, ніж страхування життя – 1 млн. євро 

Джерело: складено на основі [106] 

 

Як і будь-який вид господарської діяльності, страхова діяльність передбачає 

комплекс бізнес-процесів, що її формують і дозволяють зробити прибутковою та 

ефективною. В цілому бізнес-процес визначають як «комплекс дій, в якому на 

основі одного або кількох видів вхідних даних створюється цінний для клієнта 
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результат» [144]. Також процес можна можна визначити як «… логічний, 

послідовний, взаємозалежний набір заходів, що споживає ресурси постачальника, 

створює цінність і видає результат споживачеві» [145]. 

Завдяки інформаційним технологіям бізнес-процеси компанії, система 

документообігу нині стали автоматизованими, реалізується обслуговування по 

типу Вusiness to clients орієнтація (B2C), Вusiness to business  (B2В). У страховій 

діяльності інтеграція з ІТ сектором є необхідною для ефективної реалізації бізнес-

процесів, значно знижуються операційні витрати страховика. Ефективність від 

впровадження автоматизованих систем управління бізнес-процесами складає 40-

50%, підвищується швидкість обробки інформації [54]. 

Існують різні підходи до класифікації бізнес-процесів у сфері страхування: 

1. За порядком здійснення (послідовні та паралельні бізнес-процеси); 

2. За управлінським підходом (бізнес-процеси, управління якими 

здійснюється вертикально, горизонтально або з елементами вертикального та 

горизонтального підходів); 

3. За результатами бізнес-процесів (бізнес-процеси з зовнішніми та 

внутрішніми результатами, якісними і кількісними, екстенсивними та 

інтенсивними, еволюційними та революційними, конструктивними і 

деструктивними, традиційними та інноваційними); 

4. За необхідністю удосконалення бізнес-процесів (застарілі бізнес-процеси, 

що потребують оновлення та оновлені бізнес-процеси, що за необхідності можуть 

бути удосконалені) [151, с. 59]. 

5. За функціональною спрямованістю бізнес-процесів (виробничі, 

адміністративні) [145]. 

Однак традиційно бізнес-процеси поділяють на основні та допоміжні (не 

основні). Основний процес – це «… процес, що зазвичай включає в себе кілька 

функцій в рамках організаційної структури та виконання якого робить значний 

вплив па функціонування організації. У разі, якщо основний процес виявляється 

занадто складним, … він часто розбивається на підпроцеси» [145]. 
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Вважаємо, що до основних бізнес-процесів у діяльності страхової компанії 

належать процеси страхової діяльності і процеси діяльності, що пов’язані зі 

страховою, тобто: андерайтинг, розрахунок страхових тарифів, розробка та 

реалізація страхових послуг, врегулювання і відшкодування збитків, 

перестрахування, управління страховими резервами, інвестування. Допоміжними 

бізнес-процесами є бухгалтерський облік, юридичне обслуговування, підбір 

кадрів, ІТ-обслуговування, охорона праці та ін. 

Тобто весь процес страхування можна представити як такий, що 

складається з окремих технологічних операцій або бізнес-процесів: спочатку 

маркетинг та формування страхових послуг, потім продаж та андерайтинг, 

супровід договору, та в кінцевому підсумку – врегулювання збитків і виплата 

страхового відшкодування. При безсумнівно тісному взаємозв'язку цих бізнес-

процесів їх цілі та вплив на фінансовий результат різні. На практиці страховики 

не завжди можуть розмежувати окремі бізнес-процеси, як, наприклад, 

андерайтинг і продаж страхових послуг, окремі бізнес-процеси можуть 

змішуватися, повторюватися, але тим не менше можна виділити їх чітку 

послідовність і представити стислу характеристику кожго з них [88]. 

Так, просування та продаж страхових послуг повинен забезпечувати 

можливість тісного та активного контакту страховика і страхувальника, а також 

страхувальника з фахівцями з розгляду і врегулювання страхових збитків, 

експертами, бухгалтерами. Така взаємодія є ефективнішою з точки зору 

можливості продажу більшої кількості послуг, оскільки страхувальник відчуває 

наближеність до страхової компанії, можливість звернутися до фахівця у будь-

який час. При цьому продавці страхових послуг часто перетворюються в 

персональних страхових консультантів. Всі ці фахівці, взаємодіючи забезпечують 

конкретні споживчі якості страхової послуги. Брокерські компанії, приймаючи на 

себе врегулювання збитків і розмір виплати в переговорах зі страховиками від 

імені клієнтів, також беруть активну участь у формуванні споживчих якостей 

страхової послуги в межах клієнтоорієнтованого підходу [17].  
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Слід зазначити, що для запровадження клієнтоорієнтованого підходу 

страховим компаніям необхідно змінювати свою організаційну структуру. 

Більшість страхових організацій мають лінійно-функціональну структуру, що є 

неефективною при реалізації клієнтоорієнтованої стратегії, оскільки всі команди 

й розпорядження йдуть зверху до низу і слабко сприймаються потреби клієнтів 

[78].  

Особливе місце при реалізації клієнтоорієнтованого підходу має 

відводитися відділу маркетингу. Проте, слід зауважити, що в Україні більшість 

страхових компаній не мають у своїй організаційній структурі окремий відділ 

маркетингу, як правило він вбудований у відділи збуту, управління продажів [119] 

(рис. 1.1). 

 
 
 
 

 
Рис. 1.1. Організаційна структура страховика на прикладі СК «Еталон» 

Джерело: побудовано автором на основі даних офіційного сайту СК 

«Еталон» 

 

Як видно з рис. 1.1, завдання стратегічного маркетингу покладено на 

департамент регіональних продажів. 

Оперативний маркетинг Стратегічний маркетинг  

Організаційний маркетинг  
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При реалізації клієнтоорієнтованого підходу відділ маркетингу фактично 

виступає в ролі центру збирання інформації про клієнтів та ринок, конкурентів 

(рис. 1.2).  

В результаті обробки інформації, отриманої від відділу маркетингу, стає 

можливим системний підхід до аналізу зовнішнього середовища, клієнтів, 

створення страхових продуктів, які є актуальними в конкретний момент часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Особливості взаємодії відділу маркетингу з іншими підрозділами 

страховика 

Джерело: побудовано автором 

 

Перехід від традиційної організаційної структури до клієнтоорієнтованої не 

є одномоментним і реалізується в середньостроковій перспективі, протягом 1,5 
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років, оскільки це потребує перебудови бізнес-процесів та інтеграції в них CRM-

технологій, підготовку кадрів  [78]. 

Маркетинг, виходячи із вищенаведеного та специфіки страхової діяльності, 

відіграє важливу роль на сучасному етапі розвитку страхового бізнесу, здійснює 

вплив на канали продажу страхових послуг, бізнес-процеси, взаємодію із 

зовнішнім середовищем [54]. 

Хоча продажі страхових послуг спрямовані на збільшення вхідних 

фінансових потоків за допомогою отриманих страхових премій (основного 

джерела доходів страхової компанії), але неконтрольований, з точки зору оцінки 

прийнятих на страхування ризиків, продаж може призвести не до збільшення, а, 

навпаки, до зниження фінансових результатів страховика за рахунок зростання 

страхових виплат понад середній рівень значень, закладених у страховий тариф 

[17]. 

Контроль прийнятих на страхування ризиків, що передує укладенню 

договору страхування (що власне є фактом продажу страхової послуги), 

здійснюваний у процесі андерайтингу, відхиляє неприйнятні ризики, що неминуче 

знижує обсяг продажів, проте підвищує ефективність та прибутковість діяльності 

компанії [132]. 

Андерайтинг є процедурою прийняття на відповідальність страховика або 

відхилення заявлених ризиків за певним об’єктом страхування зі встановленням 

(погодженням) страхового тарифу і франшизи з метою пропозиції страхової 

послуги з умовами, що задовольняють страховика і страхувальника, а також 

захисту страхового портфеля за видом страхування. Роль андерайтингу у 

формуванні фінансового результату страхування можна пояснити наступним 

чином. При правильному розрахунку базових страхових тарифів  і відборі на 

страхування ризиків, відповідних за своїми параметрами умовам цих тарифних 

розрахунків, сумарний збиток по страховому портфелю з довірчою ймовірністю 

не повинен перевищувати величину, виходячи з якої розраховувався страховий 

тариф (так званий сумарний тарифний збиток). При цьому сума страхової премії 
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буде достатньою для покриття прогнозованих збитків за всіма страховими 

договорами, де відбулися страхові випадки [132]. 

Однак для отримання позитивного фінансового результату від страхування 

необхідно не тільки правильно розрахувати вартість страхової послуги виходячи з 

об'єктивної оцінки пропонованого на страхування ризику, але відібрати на 

страхування такі об'єкти (ризики), для яких сумарний збиток по страховому 

портфелю буде нижче сумарного тарифного збитку, наприклад, прийом на 

автострахування автомобілів не старше певного року випуску. Відібрані таким 

чином об'єкти ризику можна назвати якісними або рентабельними, а відповідні їм 

сумарні страхові збитки – сумарним рентабельним збитками [132, с. 78]. 

 Позитивна різниця між тарифними і рентабельним збитками здатна 

забезпечити позитивний фінансовий результат страховика.  

На додаток до відбору рентабельних ризиків андерайтер повинен 

спробувати знизити ймовірність настання страхових випадків і зменшити 

величину збитку при настанні страхових випадків за прийнятими на страхування 

ризиками. 

Зниження ймовірності настання страхових випадків можливе за наступних 

умов: 

- селекція прийнятих на страховий захист ризиків для конкретних об'єктів 

страхування; 

- розробка певних превентивних заходів щодо зниження ймовірності 

настання конкретних ризиків (наприклад, установка на автомобілі системи 

запобігання його викраденню) [132, с. 351]. 

Зменшення сумарних збитків можливе за наступних умов: 

- відбір об'єктів, найбільш стійких до проявів ризиків (наприклад, 

пожежостійкість будівель при страхуванні майна від вогню); 

- обмеження лімітів відповідальності страховика; 

- реалізація превентивних заходів щодо підвищення стійкості об'єкта до 

впливу; 

- розробка і реалізація ефективної системи перестрахування [132, с. 352]. 
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Виконання вказаних умов вимагає від андерайтера належних знань, інтуїції 

та вміння передбачати результат страхування. На практиці ці умови неминуче 

знижують рівні продажу страхових послуг, і мета андерайтингу вступає в 

протиріччя з цілями продавців послуг, тобто страхових агентів. Вирішення цієї 

суперечності на практиці реалізується шляхом поділу пропонованих страховиком 

послуг на масові види страхування, що є однорідними і відносно простими, які не 

потребують ретельного індивідуального андерайтингу, і страхування складних 

об'єктів з індивідуальним андерайтингом. У масових продажах умови страхування 

стандартизуються, що спрощує андерайтинг і дозволяє виконувати його 

продавцеві безпосередньо під час оформлення угоди. 

Надання страхової послуги починається з продажу поліса що є першим 

бізнес-процесом у системі бізнес-процесів просування страхових продуктів, що 

передбачає підписання договору та отримання страхової премії і триває весь 

період його дії. Супровід та обслуговування договору, що також є важливим 

бізнес-процесом страховика зазвичай включає наступні операції: 

- введення і зберігання договору в базі даних; 

- відображення операцій в бухгалтерському обліку; 

- контроль за своєчасністю та повнотою надходження страхових внесків при 

сплаті їх у розстрочку; 

- розрахунок та інвестування страхових резервів відповідно до діючих 

вимог законодавства; 

- контроль за станом застрахованого об'єкта (умови експлуатації, зберігання, 

наявність або відсутність модернізації, ремонту, тощо, при особистому 

страхуванні – умови життя і роботи) з метою своєчасного обліку зміни ступеня 

застрахованих ризиків; 

- внесення при необхідності змін в договір страхування; 

- відстеження термінів закінчення договору для своєчасної пропозиції 

страхувальнику його продовження; 

- надання клієнтам додаткових послуг, передбачених договором [88]. 
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Найважливішою завершальною стадією послідовності бізнес-процесів з 

надання страхової послуги є виплата страхового відшкодування після страхового 

випадку. Якість обслуговування страхувальника на цій стадії багато в чому 

визначає успіх розвитку страхової діяльності компанії, оскільки є визначальним 

фактором лояльності клієнта [134].  

Для страхувальника страхова послуга матеріалізується при настанні 

страхового випадку у вигляді страхового відшкодування, що компенсує його 

матеріальні, фінансові втрати. Основним завданням врегулювання страхових 

збитків є виконання договору страхування, тобто врегулювання, відшкодування 

збитків і шкоди, заподіяних майновим інтересам страхувальника (застрахованої 

особи) при настанні страхових випадків, а в широкому сенсі – реалізація захисної 

функції страхування. Врегулювання збитків має неоднозначний вплив на кінцевий 

фінансовий результат страхування в цілому [134]. 

Затримка термінів або зменшення суми страхового відшкодування, 

безсумнівно, підвищує поточний фінансовий результат страхування, і дуже багато 

страхових компаній цим користуються. Однак через деякий час це викликає 

помітне незадоволення страхувальників, що призводить до поширення негативної 

інформації про страхову компанію і в кінцевому підсумку відтоку значної 

кількості страхувальників, зниження страхових премій і фінансового результату 

компанії в цілому [134]. 

З усіх бізнес-процесів саме андерайтинг і врегулювання збитків є виключно 

страховими, при цьому врегулювання збитків має більший вплив на діяльність 

страховика з точки зору іміджу і маркетингових міркувань. 

Як і будь-яка господарська діяльність, страхова діяльність та її бізнес-

процеси мають свої специфічні риси [20, c. 31]. До специфіки бізнес-процесів 

страховика можна віднести наступне:  

- довгий термін життя страхового продукту; 

- невіддільність страхової послуги від страховика; 

- значна державна регламентація страхової діяльності в Україні; 

- відсутність патентування страхових послуг; 
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- залежність від макроекономічних чинників тощо [20, c. 31].  

Довгий строк життя страхового продукту передбачає довгострокову 

взаємодію страхувальника зі страховиком. «Термін дії договору за багатьма 

полісами ризикового страхування і термін пред'явлення претензій не обмежений і 

може розтягнутися на роки і десятиліття від моменту закінчення терміну його дії» 

[119, с. 26]. Страхова компанія реалізує специфічний продукт – страхову послугу, 

якій притаманні такі особливості як відсутність матеріально-речового змісту та 

неналежність страхових послуг до послуг першої необхідності, внаслідок чого 

ускладнюється їх реалізація. 

«Невіддільність страхової послуги від страховика, який приймає на себе 

довгострокові зобов'язання з відшкодування понесеного збитку. Внаслідок цього 

можлива зміна якості страхової послуги із суб'єктивних причин,  наприклад, 

внаслідок погіршення фінансового стану компанії» [119, c. 26].  

Відсутність патентування страхових послуг призводить до того, що будь-

яких страховик має змогу копіювання вдалих страхових продуктів конкурентів та 

використовувати їх у своїй діяльності.  Науково доведено, що для копіювання 

страхових продуктів конкурентам вистачить 6 місяців. Проте для формування 

позитивного іміджу необхідно мінімум 5 років [101, с.136].  

Значне регулювання діяльності страхових компаній, що проявляє себе  у 

вимогах до платоспроможності страхових компаній, розміщення страхових 

резервів, встановлення страхових тарифів (якщо мова йде про обов’язкові види 

страхування). 

Як і інші види діяльності страхова діяльність «… вимагає економічної та 

політичної стабільності, достатнього рівня купівельної спроможності населення 

високого рівня довіри населення до фінансово-кредитних  інститутів» [119, c. 26].   

Слід також враховувати низьку страхову культуру та недостатню 

поінформованість щодо переваг і можливостей страхування більшості 

потенційних страхувальників-фізичних осіб.  

Як вже зазначалося, збільшення конкуренції на страховому ринку України, 

збільшення присутності представництв та філій іноземних страхових компаній, 
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які приносять з собою нову якість здійснення страхової діяльності, вимагає від 

вітчизняних страховиків більшої гнучкості до динамічних умов зовнішнього 

середовища та інтеграції інновацій у свою діяльність. Всі ці заходи мають 

реалізуватися через: 

- впровадження новітніх технологій в обслуговування страхувальників; 

- використання альтернативних каналів продажу для максимального 

охоплення потенційних страхувальників; 

- впровадження автоматизованих систем прийняття управлінських 

рішень, сучасних інформаційних технологій у процесі взаємодії із учасниками 

страхового ринку; 

- розробку довгострокових програм із впровадження інновацій та їх 

поетапна реалізація [24, c. 109]. 

Таким чином, визначення сутності діяльності страхових компаній  і 

характеристика їх бізнес-процесів уможливила визначити наступне. Діяльність 

страхових компаній – це нормативно врегульовані економічні відносини між 

суб’єктами страхового ринку з приводу страхування, перестрахування 

(страхування одним страховиком ризику невиконання всіх або частини своїх 

обов'язків перед страхувальником в іншого страховика), співстрахування, 

фінансової, пов’язаної з формуванням і розміщенням страхових резервів, та інших 

видів діяльності з метою задоволення соціально-економічних інтересів 

страховика, страхувальників та інших суб’єктів страхового ринку. Тобто страхові 

компанії можуть провадити як основну діяльність, тобто страхову, пов’язану зі 

страховою, а також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством. 

Відповідно основні бізнес-процеси страховика охоплюють головні бізнес-процеси 

різних видів діяльності, а допоміжні – уможливлюють виконання основних. 

Наведені особливості бізнес-процесів діяльності страхової компанії, 

визначають специфіку необхідних для впровадження інновацій. Для того, щоб 

страхові компанії були конкурентоспроможними на ринку вони повинні постійно 

вдосконалювати свою діяльність, основні бізнес-процеси у сфері виробництва, 

маркетингу, реалізації послуг, тобто оновлювати асортимент страхових послуг, 
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вдосконалювати систему взаємодії із клієнтами, освоювати нові канали збуту. 

Відсутність практики патентування страхових послуг підштовхує до цього.  

 

 

1.2. Cутність та класифікація інновацій у діяльності страховиків 

 

Страхова компанія має миттєво реагувати на кон’юнктуру ринку, відчувати 

потреби потенційних страхувальників у страховому захисті і якісно задовольняти 

їх, що позитивно впливає на імідж страхової компанії. Таким чином, страхова 

діяльність та бізнес-процеси страховика з самого початку повинні базуватися на 

впровадженні інновацій. 

Більшість сучасних керівників все ж визнають важливість інновацій у 

діяльності страхової компанії. Проте не всі усвідомлюють процес впровадження 

інновацій, їх використання в тій бізнес-моделі, що є. Тому для розкриття ролі 

інновацій у підвищенні ефективності страхової діяльності необхідним, в першу 

чергу, є визначення поняття «інновація» та її основних елементів. 

Інновація – це ключова конкурентна перевага компанії, оскільки за умов 

мінливого ринкового середовища, усвідомлення потреб клієнтів та реагування на 

зміни попиту є запорукою успіху діяльності страхової компанії. Потрібно не 

тільки надавати зручний та зрозумілий сервіс, але й пропонувати нові 

нестандартні рішення, які відрізняються від послуг конкурентів. Необхідно 

передбачати майбутні потреби споживачів, створювати для них індивідуальні 

страхові послуги [29]. 

Економічна категорія «інновація» походить від лат. «novatio», що означає 

«оновлення, зміни» та префіксу «in», що означає «в напрямку до чогось». Таким 

чином, термін «innovation» можна визначити  як «в напрямку до змін» [53]. 

В економіці вперше даний термін був введений у ХХ ст. в наукових роботах 

Шумпетера Й.А. визначено інновації як будь-які можливі зміни, що виникають в 

результаті застосування нових та вдосконалених рішень технічного, 
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технологічного, організаційного характеру в сфері виробництва, збуту, 

управління тощо. Відповідно було виділено 5 основних типів нововведень:  

1) виробництво принципово нових товарів та послуг;  

2) застосування нової техніки та технологій, що передбачає впровадження 

нових методів виробництва та транспортування;  

3) завоювання нових ринків збуту продукції;  

4) поліпшення ресурсної бази шляхом відкриття нових джерел сировини;  

5) впровадження раціональніших форм організації виробництва й 

управління [58, с. 316-317] (рис.1.3).  

 
Рис.1.3. Основні типи нововведень 

Джерело: побудовано автором на основі [58] 

 

Джерелом інноваційного розвитку кожного підприємства слугують 

внутрішні процеси, нові поєднання ресурсів, що призводять до впровадження 

інновацій. Ці інновації і забезпечують вдосконалення внутрішніх процесів, 
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імплементацію нових технік та технологій, що дозволяють підвищити 

ефективність діяльності підприємства [58, с. 316-317]. 

Технологічні ж інновації спричинюють нестабільність, виводячи 

економічну систему із рівноважного стану і є фактором «конструктивного 

руйнування», що забезпечує структурну перебудову суспільства [21, с.174]. 

Рейнор М. (Michael Raynor), почесний член DeloitteResearch та провідний 

дослідник в сфері інновацій, у своїй праці «Маніфест інноватора» обґрунтував 

теорію руйнування в сучасному бізнесі, визначаючи, що «… всі інновації 

спрямовані на порушення певних компромісів, що склалися в суспільстві» [194, 

с.5-8].  

Порушення компромісів за рахунок інновацій дозволяє страховим 

компаніям досягнути певних стратегічних цілей, які не можуть досягти 

конкуренти, дозволяючи компанії надавати послуги, які за ціною чи якістю 

неспівставні з пропозицією конкурентів. 

Фатхутдінов Р.А. визначає інновації як кінцевий результат впровадження 

нововведень з метою впливу на об’єкт управління та отримання економічного, 

соціального, науково-технічного та інших ефектів [141, с. 16].  

Канторович Л.В. визначає інновації як наукові відкриття чи винаходи, що 

мають практичне застосування та задовольняють соціальні, економічні, політичні 

потреби, які дають ефекти у відповідній сфері діяльності [24, с.150]. 

Зултовські В. (PhD Walt Zultowski) та Мартін Ж. (PhD John Martin) у 

спільній роботі «Необхідність інновацій» визначають інновації як процес 

генерації ідей, їх вибору та втілення в конкретних матеріальних об’єктах, що 

краще задовольняють існуючі потреби [211]. Відповідно, інновації з одного боку 

задовольняють потреби споживачів (втілюючись e конкретних товарах, послугах, 

інформації тощо), а з іншого – забезпечують ефективність страхової діяльності 

(шляхом оптимізації організаційної структури, бізнес-процесів, аквізиційної 

діяльності тощо). 

Джобс С. (Steve Jobs), засновник корпорації Apple, вважає, що інновації не 

залежать від того, скільки грошей витрачається на  науково-дослідні роботи 
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(R&D). Наприклад, коли Apple вийшов на ринок з Mac, IBM витрачало в 100 разів 

більше на R&D. Вся справа в людях, які працюють на компанію [186].  

Балабанов І.Т. визначає інновації як матеріалізований результат, отриманий 

від вкладення капіталу в нову техніку чи технологію, нові форми організації 

виробництва, праці, обслуговування та управління, включаючи нові форми 

контролю, обліку, методи планування, аналізу тощо  [24, с. 148]. 

Нині також існує міжнародний стандарт визначення поняття «інновація» як: 

- впровадження нових чи удосконалених продуктів (товарів чи послуг) 

чи процесу, нового методу маркетингу чи нового організаційного методу в діловій 

практиці, організації робочих місць чи зовнішніх зв’язків (відповідно до 

визначення Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

«Керівництво Осло: Рекомендації зі збору та аналізу даних по інноваціях») [117]. 

- кінцевий результат інноваційної діяльності, що проявляється у формі 

нового чи вдосконаленого продукту, що впроваджений на ринку; нового чи 

вдосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній 

діяльності, або в новому підході до соціальних послуг (відповідно до визначення 

ОЕСР, «Керівництво Фраскаті») [171]. 

Наведені підходи до визначення інновацій вказують на те, що будь-яка ідея 

стає інновацією тоді, коли вона практично втілена в конкретному продукті, 

технологічному процесі. 

Отже, інновації в діяльності страхових компаній можна визначити як 

результат використання нових ідей для розробки чи вдосконалення страхових 

продуктів, оптимізації каналів збуту, удосконалення взаємодії між структурними 

та інфраструктурними елементами страхового ринку, що мають на меті 

підвищити ефективність діяльності страховика.  

Варто зазначити, що у кінцевому підсумку, інноваціями вважаються 

вкладення акумульованого інвестиційного капіталу у нововведення, що за 

успішної імплементації призводять до кількісних або якісних змін у 

підприємницькій, виробничій або збутовій діяльності компанії.  
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Як правило, інноваціям передує значна науково-технічна діяльність, що 

прямо пов'язана з появою інновацій. Ідея нововведення може виникнути у 

вигляді: 

− інвенції – це ідея, пропозиція або проект, які після опрацювання стануть 

інновацією; 

− ініціації – це рекомендації щодо вдосконалення науково-технічної, 

організаційної, виробничої або комерційної діяльності, метою яких є початок 

інноваційного процесу або його продовження (розвиток); 

− дифузії – пропозиція щодо використання ідеї інновації, яку вже було 

обґрунтовано і впроваджено [125, c. 145]. 

Інновації необхідно відрізняти від несуттєвих видозмін у продуктах та 

технологічних процесах (естетичні зміни). Незначні технічні або зовнішні зміни в 

продуктах, які залишаються незмінними, та не впливають на параметри якості, 

вартість виробу, не є інноваціями [53].  

Новизну інновацій оцінюють за технологічними параметрами та з ринкової 

позиції. За технологічними параметрами розрізняють інновації продуктові і 

процесні [53]. 

Варто зазначити, що більшість визначень поняття «інновації» можна 

віднести до трьох великих груп:  

− інновації як результат – інновації є результатом інноваційної діяльності, 

що реалізується у формі нового чи удосконаленого страхового продукту, або 

технологічного процесу. 

− інновації як система, що являє собою нову споживчу вартість, яка 

ефективніше задовольняє суспільні потреби. 

− інновації як процес – перетворення ідей, потенційного науково-

технічного прогресу в реальний, що проявляється у наданні нових товарів та 

послуг, використанні нових технологій та підходів в управлінні бізнес-процесами 

[125, c. 144]. 

Узагальнення підходів до розкриття сутності поняття «інновації» дали 

можливість удосконалити його визначення як результат від інвестицій у новітні 
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розробки, впровадження яких дозволяє вдосконалити маркетингову, 

організаційну, ресурсну або технологічну складову бізнес-процесів страховика та 

забезпечує  підвищення прибутковості його діяльності, забезпечує стійкість 

фінансового стану страховика. 

Кларк К. і Крістенсен К. (Kim B. Clark, Clayton M. Christensen), викладачі 

Гарвардської бізнес школи, виділяють три типи інновацій: 

1) ті, що розширюють існуючі можливості – ці інновації розширюють 

ринок, дають можливість ширшому колу споживачів користуватися послугами, 

які раніше були доступними лише для незначної частини (як приклад можна 

навести один з сучасних напрямків інноваційного розвитку страхування – 

мікрострахування, або використання хмарних та Інтернет-технологій у страховій 

діяльності); 

2) підтримуючі інновації – проявляються в удосконаленні існуючих 

страхових продуктів і характерні для більшості сучасних інновацій; 

3) ті, що спрямовані на підвищення ефективності страхової діяльності – 

проявляються в зниженні адміністративних чи виробничих витрат, затрат на 

просування страхового продукту (в якості прикладу також можна навести 

використання Інтернет-технологій, спеціалізованих програмних комплексів для 

страхових компаній, що автоматизують бізнес-процеси страховика) [163]. 

Вчені С. Вілрайт (S. Wheelwright) та К. Кларк (K. Clark) у своїй праці 

«Революційний продуктовий розвиток» визначають 3 рівні інновацій, залежно від 

їх стратегічного бачення: 

1) прорив («breakthrough») – абсолютно нові для світу чи бізнесу, 

призначені на довгострокову перспективу, вимагають значних змін; 

2) базові («platform») – базові інновації для наступних, призначені на 

середньострокову перспективу та реалізуються на основі вже наявних ресурсів; 

3) додаткові («incremental») – вдосконалення певних процесів, товарів, 

послуг з метою збільшення ефективності діяльності (рис. 1.4) [207]. 

Згідно з документом ОЕСР «Інструкція Осло» виділяються наступні 4 типи 

інновацій (у будь-якій галузі): продуктові; процесні; маркетингові; організаційні. 
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Рис.1.4. Рівні інновацій за Вілрайтом С. та Кларком К.  

Джерело: побудовано автором на основі [207] 
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обсягів страхових премій. Прикладами маркетингових інновацій у страховій 

діяльності можуть бути: 

− використання системи Інтернет-продажів і демонстрація та 

популяризація страхових продуктів у рекламних роликах чи фільмах; 

− зміна бренду, шляхом створення нового символу з метою 

позиціонування страхового продукту на новому ринку чи формування для нього 

певного іміджу; 

− впровадження персоніфікованих інформаційних систем, завдяки яким 

стає можливим підбір страхових продуктів, що задовольняють потреби 

конкретного клієнта; 

− використання методів диференціації ціни на страховий продукт, 

дозволяючи страхувальнику обирати бажані характеристики продукту на 

Інтернет-сайті компанії, визнаючи на ньому за допомогою страхового 

калькулятора ціну страхового продукту відповідно до обраних опцій [117]. 

Під організаційною інновацією розуміють впровадження нових 

організаційних  методів у діловій практиці страхової компанії, в організації 

робочих місць та зовнішніх зв’язків. Прикладами організаційних інновацій у 

страховій діяльності можуть бути:  

− введення нових методів навчання співробітників, шляхом організації баз 

даних про передові методи діяльності компанії, підбір навчального матеріалу та 

іншої інформації, роблячи її доступною для працівників; 

− впровадження методів підвищення кваліфікації, через систему навчання 

та підвищення кваліфікації; 

− використання автоматизованих систем управління бек- та фронт-

офісними задачами [117]. 

На сучасному етапі розвитку страхового ринку спостерігається активний 

розвиток програмних комплексів для управління бек- та фронт-офісними 

задачами страховика, автоматизація бізнес-процесів, перехід на хмарні та 

Інтернет-технології. Використання Інтернету як каналу збуту призводить до 

значного розширення страхового поля та зменшення аквізиційних витрат 
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страховика. Ці процеси зумовлені зростанням кількості Інтернет-користувачів, 

зміною поведінки споживачів у сфері страхування, що вимагало гнучкості у 

діяльності страховиків відповідно до змін зовнішнього середовища [179]. 

Слід зазначити, що ініціатива щодо інновацій має виходити не тільки від 

безпосередніх учасників ринку (страховика та страхувальників), визначаючи 

певні преференції чи зобов’язання, які необхідно виконувати (наприклад, 

впровадження нових стандартів діяльності). 

Дослідження сутності діяльності страховика та видів інновацій дозволило 

запропонувати наступну класифікацію інновацій (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Класифікація інновацій у діяльності страхових компаній 
Джерело: розроблено автором 
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врегулювання страхових випадків 

Підбір кадрів, бухгалтерський облік, 
юридичне обслуговування, охорона праці 

Формування та розміщення страхових 
резервів 

Підбір кадрів, бухгалтерський облік, 
юридичне обслуговування, охорона праці 

Управління іншими активами, купівля-
продаж робіт, послуг тощо 

Підбір кадрів, бухгалтерський облік, 
юридичне обслуговування, охорона праці 

За бізнес-процесами 
страхової компанії 
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Дана класифікація інновацій у діяльності страхових компаній дає 

можливість виявити сильні і слабкі сторони діяльності та зосередити 

впровадження інновацій у ті ланки, які будуть сприяти зміцненню конкурентних 

позицій страховика.   

Варто зауважити, що інновації слід розглядати не тільки як результат чи 

процес, але й як культуру. На думку Б. Волтера (Benjamin A. Walter), виконавчого 

директора HiscoxUSA, ключовим в страховій діяльності є інноваційно-

орієнтована культура страховика, навколо якої будуються всі бізнес-процеси. 

Інноваційна культура складається з трьох складових: 

− відкритість до змін – менеджмент компанії має впроваджувати у 

діяльність страхової компанії те, що вони вважають підвищить її ефективність, 

незалежно від усталених моделей ведення бізнесу і ця поведінка має 

заохочуватися керівництвом; 

− спокійне сприйняття можливого провалу – впровадження будь-яких 

інновацій завжди супроводжується ризиком невідповідності кінцевих результатів 

бажаним. Процес введення інновацій це ітеративний процес, який неможливо 

реалізувати шаблонно, тому страхова компанія повинна прикладати зусилля для 

того, щоб інтегрувати його в свою діяльність; 

− організаційна еластичність – компанія має пристосовувати свою 

діяльність до реальної ситуації, зовнішнього середовища [179, с. 5-6]. 

Інноваційна складова має бути вбудована в корпоративну культуру 

страховика і починатися зверху до низу. Керівництво компанії формує та розвиває 

корпоративну культуру, в основі якої лежить інноваційність страхової діяльності; 

наймає працівників, які розділяють дану корпоративну культуру і, які можуть 

розвивати її в подальшому. Бізнес-процеси мають будуватися вже навколо цієї 

культури. 

Synectics Inc. визначає дві фази інноваційного процесу: 

1) креативний рівень – продукування ідей; 

2) інноваційний – відбір ідей та їх ефективне впровадження [207]. 

У страховій діяльності можна виділи такі види інноваційного процесу: 
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1) простий внутрішньоорганізаційний інноваційний процес, який передбачає 

створення та використання інновацій в рамках однієї страхової компанії; 

2) простий міжорганізаційний процес, який передбачає формування нового 

страхового продукту, призначеного для просування на ринку як нової послуги; 

3) розширений інноваційний процес, який пов'язаний з формуванням 

комплексного страхового продукту, в процесі створення якого страхова компанія 

взаємодіє з партнерами, перерозподіляючи інноваційний процес між декількома 

учасниками [101, с.135-136]. 

Основними особливостями інноваційного процесу є його циклічність та 

етапність. На основі досліджень, можна виділити наступні етапи інноваційного 

процесу в страховій діяльності: 

1) перший етап – виникнення нових ідей, виявлення нереалізованих 

можливостей, які здатні підвищити ефективність страхової діяльності; 

2) другий етап – підготовка до впровадження результатів дослідження, що 

були отримані на першому етапі; створення умов, необхідних для інновацій; 

3) третій етап – реалізація інновацій на практиці; 

4) четвертий етап – фізичне та моральне зношення використовуваних 

підходів та технологій, що спричинюють повернення на перший етап  (рис. 1.6) 

[178, с. 18; 102, с. 21-23]. 

Таким чином, процес здійснення інновацій у страховій діяльності є 

циклічним та повинен охоплювати три обов’язкові стадії: продукування ідей, 

підготовка до впровадження, комерціалізація [178].   

Генерація та відбір ідей, проведення брейн-штормів, оцінка різних варіантів 

та пропозиції щодо можливості реалізації проводиться на першому етапі. На 

другому етапі проводиться оцінка ідей, для визначення рівня їх життєздатності на 

ринку, визначення методів та способів впровадження в страхову діяльність, 

визначення цільової групи споживачів і цілей, які будуть досягнуті. На 

останньому етапі здійснюється комерціалізація. Відбувається наймання 

працівників відповідної кваліфікації на роботу, розвиток каналів збуту, систем 

управління бізнес-процесами. В результаті здійснення таких заходів відбувається 
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відхід від старих схем діяльності, перехід на якісно новий етап розвитку страхової 

діяльності, створюються нові можливості для страхувальників та страховиків 

[178].  

 
Рис.1.6. Етапи інноваційного процесу в страховій діяльності  

Джерело: побудовано автором на основі [178] 

 

Як і кожний економічний процес чи явище впровадження інновацій у 

діяльності страховика має свої принципи:  

- принцип комплексності впровадження: необхідність єдності технічних, 

інформаційних, економічних, організаційних елементів інновацій та їх 

впровадження у діяльності компанії; 

- принцип врахування фактору часу: існування часового лагу між 

впровадженням інновацій у страхову діяльність та отриманням фінансових 

результатів, що вимагає створення довгострокових планів впровадження 

інновацій; 

- принцип гнучкості: необхідність пристосовуватися до змін зовнішнього 

середовища; 

І Етап Виникнення ідей 
інновацій 

ІІ Етап Підготовка до 
впровадження 

ІІІ Етап Реалізація 
інновацій 

ІV Етап Фізичне та моральне 
зношення інновацій 
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- принцип невизначеності: впровадження інновацій завжди супроводжується 

ризиком їх провалу чи  несприйняття суспільством; 

- творчий характер інноваційної складової діяльності страховика: 

необхідність підбору відповідного типу працівників. 

Інновації у діяльності страховика повинні узгоджуватися із стратегією 

страховика, бути основою його корпоративної культури; здійснюватися зверху 

вниз, тобто повинна бути зацікавленість передусім керівництва у змінах.  

Об’єктом інновацій у бізнес-процесах діяльності страховиків виступають 

страхові продукти та їх супровід, система аквізиції, управлінські процеси, 

процеси взаємодії з зовнішнім середовищем (табл. 1.3). 

Таблиця1.3 

Інновації в діяльності страхових компаній 
Об’єкт інновацій Вид інновації Характеристика 

Страховий продукт та 
його супровід 

Продуктова,  
процесна 

Розробка нових страхових продуктів чи їх 
вдосконалення 

Система аквізиції 
Продуктова, 
процесна, 

маркетингова 

Створення нових каналів збуту, 
автоматизація процесів збуту 

Управлінські процеси Процесна, 
організаційна 

Використання автоматизованих систем 
управління бізнес-процесами страхової 
організації 

Процеси взаємодії Процесна, 
організаційна 

Використання нових методів PR, взаємодії 
з зовнішнім середовищем 
 

Джерело: побудовано автором за даними [117; 125, с.143; 126, с. 94; 61, с.10] 

 

Розглянемо більш детально кожен із видів інновацій, що може бути 

здійснений у страховій діяльності та бізнес-процесах страховика: продуктові, 

маркетингові, процесні, організаційні. 

На думку німецького вченого Віелрейчера П., страховий продукт є 

інноваційним тоді, коли він створює нову сферу страхування, яка складається із 

визначених показників ризику (несумлінність, незадовільний технічний стан), 

об’єктів страхування, форми інциденту [205, с. 37]. 
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Також новизну страхового продукту можна розглядати з різних позицій: 

1) новий страховий продукт для галузі, тобто створення принципово нового 

страхового продукту, який не використовувався раніше в зарубіжній та 

вітчизняній практиці; 

2) використання нового страхового продукту для страховика, тобто 

розробка страхового продукту якого немає у страховика, але є у конкурентів; 

3) вдосконалення страхового продукту, який вже використовується на 

ринку, шляхом надання йому нових споживчих якостей; 

4) використання страхового продукту, який використовується на інших 

ринках, проте новий для вітчизняних страхувальників [126, с. 93]. 

На основі аналізу досвіду міжнародної страхової групи  Generali Group, 

Мюллер-Рейхартом М. було здійснено класифікацію продуктових інновацій в 

страхуванні на 6 груп: 

1. Інновації у сфері основних ризиків («primary risk innovations»). Це 

початкові інновації, інколи в науковій літературі даний тип інновацій є 

інноваціями у вузькому сенсі. Даний тип інновацій включає в себе: 

− страхове покриття раніше невідомих ризиків; 

− страхове покриття ризиків, які відомі, але не були охоплені. 

Прикладом таких інновацій можуть бути страхові продукти із покриття 

шкоди від впливу ГМО чи лікування засобами нетрадиційної медицини. 

2. Інновації у сфері вторинних ризиків («secondary risk innovations»). Даний 

тип інновацій являє собою доповнення до вже існуючих страхових продуктів, 

шляхом розширення страхового покриття новими ризиками, які раніше не були 

включені. Прикладом таких інновацій можуть бути: страхування на випадок 

безробіття як додаткова опція до вже існуючих договорів страхування; вільний 

вибір медичних закладів при медичному страхуванні тощо. 

3. Пакетні інновації («bundle innovations»). Даний тип інновацій являє собою 

поєднання існуючих страхових продуктів в єдиному, комплексному, який би 

задовольняв специфічні потреби конкретного страхувальника. Наприклад, 

пропонування єдиних страхових продуктів для студентів, пенсіонерів [193]. 
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4. Тарифні інновації («tariff innovations»). Реалізуються через: 

− надання знижок постійним клієнтам; 

− надання знижок співробітникам, при купівлі страхових продуктів; 

− використання інших програм лояльності. 

5. Сервісні інновації («service innovations»). Даний тип інновацій полягає у 

наданні розширеного сервісу для клієнтів з метою забезпечення максимальної 

зручності для них у процесі співпраці із страховою компанією. Можуть бути 

представлені у формі: 

− послуг асистансу: цілодобове отримання необхідної інформації, 

медичний асистанс;  бронювання білетів на концерти, подорожі, послуги няні; 

− подання заяв про відшкодування збитків через мережу Інтернет тощо. 

6. Інновації, що впливають на ефективність та якість страхового продукту 

[193]. 

Можна виділити наступні причини здійснення продуктової інновації для 

страхової компанії: 

− бажання охопити певний сегмент ринку; 

− якщо страховик виходить на новий ринок, а досвід роботи місцевих 

страхових компаній є неприйнятним для нього; 

− бажання привернути увагу до страхової компанії, шляхом пропонування 

неординарних страхових продуктів (наприклад, страхування від падіння 

метеориту, від викрадення інопланетянами, тобто настання яких є 

малоймовірним) [126, с. 94]. 

Враховуючи той факт, що страховий продукт має нематеріальну форму, 

досить важко визначити його якість. Вона залежить від таких суб’єктивних 

факторів як ступінь задоволеності чи незадоволеності страхувальника 

обслуговуванням, а також швидкістю врегулювання страховиком страхових 

випадків. Відповідно для того, щоб забезпечити високу якість страхових послуг, 

необхідно проводити політику стійких партнерських відносин між страховиком та 

страхувальником, або як зазначив в одній із своїх статей Косія Р. (Regis Coccia), 

директор з маркетингу та комунікацій в AonRiskSolutions, «інновації в 
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страхуванні потребують клієнтоорієнтованої стратегії – client-centricity». В 

даному випадку мова йде про інновації у супроводженні страхового продукту, 

формуванні стійких партнерських відносин між страховиком та страхувальником 

[165].  

− Прикладом таких інновацій є використання CRM-технологій (client 

relationship management), завдяки яким стає можливим управління 

взаємовідносинами із клієнтами, збирання та аналіз інформації про клієнтів, 

вивчення їх потреб. Завдяки таким новітнім інформаційними рішенням стає 

реальною розробка нових страхових продуктів, які б найбільш повно 

задовольняли потреби клієнтів [126]. 

У рамках процесної та маркетингової інновацій доцільним для 

впровадження у бізнес-процеси страхової компанії є: 

− вихід на альтернативні канали збуту, наприклад, використання онлайн-

продажів; 

− розвиток взаємодії із фінансовими, банківськими та іншими 

структурами чи партнерами з метою об’єднання зусиль у процесі збуту страхових 

послуг (bancassurance, співпраця с автодилерами, туристичними агентствами 

тощо) [126]. 

Організаційні інновації сприяють підвищенню ефективності діяльності 

страховика через вплив на його бізнес-процеси. Специфіка страхової діяльності 

полягає у тому, що страхова компанія постійно працює з великою кількістю 

клієнтів, клієнтська база даних страхової організації є найважливішим її 

елементом.  

Відповідно, систематизація та уніфікація баз даних є життєво важливим для 

забезпечення ефективної роботи страховика. Якщо працівники компанії не вміють 

працювати з нею, відповідно затягують час, необхідний для виконання того чи 

іншого бізнес-процесу, знижується лояльність клієнтів, в результаті чого, 

компанія їх втрачає. Тому страхова компанія повинна повинна тримати під 

контролем інформаційну систему. 
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Зултовські В. у своїй роботі «Десять бар’єрів для успішного впровадження 

інновацій у страхуванні життя» зазначає, що для успішного впровадження 

інновацій в страховій діяльності для кожної компанії необхідний власний підхід, 

тобто формула «one-size-fits-all» є неприйнятною в даному процесі. Існує ряд 

бар’єрів, які заважають страховим компаніям будувати свою діяльність на 

інноваційній основі, які в своїй сукупності притаманні й для вітчизняних 

страховиків:  

1. Нездатність визначити інноваційний менеджмент як функції компанії – як 

правило, компанії вважають, що інновації можуть бути досягнені в результаті 

найму креативних працівників, які б генерували нові ідеї чи створюючи 

«культуру інновацій», яка б стимулювала працівників експериментувати. Проте ці 

заходи є неефективними, якщо компанія не визначає інноваційний менеджмент в 

якості постійної змінної в діяльності компанії. 

2. Більшість страховиків ототожнюють інноваційний розвиток із 

удосконаленням страхових послуг. Цей підхід до інновацій значно звужує їх, 

оскільки інновації можуть бути не тільки продуктовими, а й у сфері маркетингу, 

аквізиції, андерайтингу, обслуговування клієнтів тощо. Такий підхід не 

призводить до виникнення принципово нових ідей, а лише оновлює вже існуючі. 

3. Ототожнення інноваційного менеджменту із вдосконаленням якогось 

процесу не завжди призводить до справжніх інновацій [211]. 

4. Нерозуміння страховиками того, що представляють собою інновації, з 

якого моменту нова ідея може називатися інновацією. Необхідно застосовувати 

широкий підхід до з’ясування змісту інновацій. Можна виділити наступні рівні 

інновацій: 

I. Оновлення, зміна, доповнення вже існуючих страхових продуктів та 

способів ведення бізнесу. 

II. Реалізація ідей, що є новими для конкретної страхової компанії, але не 

для інших, які працюють на ринку. 

III. Реалізація ідей, нових на вітчизняному ринку, але не на зарубіжних. 

IV. Втілення на практиці абсолютно нових ідей [211]. 
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Обмеженість розуміння страховими компаніями інновацій у формі лише 

вдосконалення страхових продуктів (вузький підхід) веде до того, що, як правило, 

реалізуються лише І та ІІ рівні інновацій [211]. 

5. Страховиками значна увага при здійсненні інноваційного менеджменту 

відводиться відділу продажу. З однієї сторони, відділ продажу є дуже важливим в 

інноваційному процесі, оскільки він безпосередньо працює з ринком та 

споживачами. Але з іншої сторони, якщо компанія буде надавати відділу продажу 

вирішальне значення при прийняті тих чи інших рішень в сфері інновацій, далі І 

та ІІ рівнів інновацій компанія реалізуватися не зможе. Це пояснюється тим, що 

відділ продажу має прямий інтерес до обсягів реалізації страхових продуктів, 

відповідно при прийнятті рішення про вдосконалення широко відомого, вже 

розкрученого товару чи запуску на ринок абсолютного нового, буде обрано 

перший варіант. Таким чином, не потрібно надавати відділу продажів ключову 

роль при прийнятті рішень щодо інноваційного розвитку страхової компанії. 

6. Страхові компанії не залучають широкого кола працівників, учасників 

ринку до процесу генерації нових ідей. Проте такий підхід є більш ефективним в 

інноваційному процесі, оскільки стає можливим обговорення широкого кола тем, 

визначення потенційних можливостей для інновацій. 

7. Наступною перепоною у здійсненні інноваційної діяльності у бізнес-

процеси страховика можна виділити некомпетентність осіб, які реалізують вже 

прийняті рішення. З однієї сторони, це повинні бути особи зі штату компанії, 

проте їх обмеженість у розумінні інноваційного процесу, відсутність власного 

бачення в реалізації певного проекту веде до невдач у впровадженні інновацій.  У 

такому випадку доцільним є використання незалежних консультантів, які 

розуміють специфіку страхової діяльності, вже співпрацювали з іншими 

компаніями, здатних пропонувати власні шляхи реалізації певних рішень [211]. 

8. Більшість вітчизняних страховиків не створюють відділу з інноваційного 

розвитку. Крім того, наявність такого відділу, не замикає на ньому інноваційний 

процес: всі структурні підрозділи компанії повинні працювати у напрямку 
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інновацій, а відповідальними за стратегію інноваційного розвитку повинне бути 

вище керівництво компанії. 

9. Деякі страхові компанії розглядають інновації лише з позиції генерування 

нових ідей. Проте головною задачею інноваційного процесу є впровадження на 

практиці даних ідей у найважливіші бізнес-процеси, які були б прийнятні з точки 

зору законодавства, фінансових можливостей компанії, технічних можливостей 

тощо. 

10. Страхові компанії не завжди мають чітку систему оцінювання 

ефективності реалізації інноваційних проектів [211].  

Таким чином, у сучасному інформаційному суспільстві діяльність 

страхових компаній повинна базуватися на впровадженні інновацій. 

Конкурентоздатність страховиків нині вимірюється саме розвитком інноваційної 

складової діяльності, що визначає якість управління компанією, рівень 

компетентності  працівників, вміння швидко адаптуватися до змін зовнішнього 

середовища.  

Отже, інновації у страхуванні можна визначити як результат нових ідей для 

розробки чи вдосконалення страхових продуктів, вдосконалення каналів збуту, 

системи взаємодії між елементами страхового ринку, що мають на меті 

підвищення ефективності страхової діяльності. Тобто, інновації в страхуванні 

спрямовані на підвищення якості страхових послуг, максимальне наближення їх 

до потреб споживачів, розширення страхового поля, вдосконалення каналів збуту 

страхових послуг, процесів управління страховою діяльністю, підвищення 

прибутковості страхової компанії. Також запропоновано ознаку класифікації 

інновацій за видом діяльності страховика і за бізнес-процесами, за якою слід 

виділити: інновації в основні та допоміжні бізнес-процеси. 

Однак одним із факторів, що стримує розвиток інноваційного процесу в  

страховій діяльності, є надмірно високий рівень ризику впровадження інновацій, 

що породжує необхідність визначення шляхів його зниження різними методами, в 

тому числі і шляхом створення системи попередження таких ризиків, як умови, 
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без якої не можна забезпечити інноваційний прорив. Тому доцільним є розгляд 

ризиків в управлінні бізнес-процесами страхових компаній. 

   

 

1.3. Ризики в управлінні бізнес-процесами страхових компаній 

 

Інновації у бізнес-процеси страховика більшою мірою, ніж інші види 

діяльності, пов'язані з ризиком, так як повна гарантія позитивного результату 

практично відсутня у більшості випадків. У великих страхових компаніях цей 

ризик нівелюється значними масштабами звичайної господарської діяльності 

(налагодженої і найчастіше диверсифікованої).  

На відміну від великих компаній малі та середні страхові організації за 

рівнем капіталізації більш схильні до ризику. Такий стан зумовлений, окрім 

особливостей інновацій у діяльності страховиків, високою залежністю малих 

організацій від коливань страхового ринку. Ризик впровадження інновацій тим 

вище, чим більш локалізований інноваційний проект, якщо ж таких проектів 

багато, і вони в галузевому плані розосереджені, ризик мінімізується, і 

ймовірність успіху зростає. При цьому прибуток від реалізації успішних 

інноваційних проектів може бути настільки великим, що знатний покривати 

витрати на  всі інші менш вдалі розробки та нововведення [42]. 

Кожна організація у своїй діяльності вирішує завдання економічно 

обґрунтованого використання матеріальних ресурсів, ефективного кадрового 

забезпечення, використання високопродуктивної техніки і технологій, 

налагодження випуску конкурентоздатної продукції. Усе це вимагає ефективного 

управління бізнес-процесами у діяльності компанії, впровадження інновацій, які у 

свою чергу несуть надзвичайний рівень ризику. Координація усіх робіт із 

впровадження інновацій у бізнес-процеси компанії чи їх створення здійснюється 

налагодженою системою управління [42]. 

Досвід функціонування страхових компаній вказує на те, що ефективність 

страхової діяльності забезпечується завдяки формуванню в страховій компанії 
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цілісної системи управління її бізнес-процесами та запобігання ризикам 

імплементації інновацій.  

Управління інноваціями як одним із бізнес-процесів компанії – може бути 

визначене як цілісна система економічно обґрунтованих, організаційних та 

мотиваційних інструментів,  методів, форм та засобів управління інноваціями у 

діяльності компанії з метою підвищення її ефективності та оптимізації 

економічних результатів діяльності [42].  

Отже, управління інноваціями у бізнес-процеси як система є сукупністю 

чітких дій, що стосуються обґрунтування, прийняття, реалізації управлінських 

рішень щодо створення та впровадження інновацій в організації і спрямовані на 

визначення стратегічних інноваційних цілей, адекватних загальнокорпоративній 

стратегії; формування інноваційної стратегії та інноваційної політики; 

оптимізацію організаційно-структурних форм управління інноваціями; 

розроблення технології обґрунтування і прийняття інноваційних рішень; вибір 

методів впливу на поведінку учасників інноваційного процесу з метою 

формування взаємовигідних економічних відносин [42]. 

Характерною рисою сучасної страхової діяльності є глобалізація 

конкуренції та кооперації, підвищення ролі автоматизованих систем управління, 

висока волатильність зовнішнього середовища. Виходячи з цього, для досягнення 

ефективної страхової діяльності, необхідним є використання системного підходу 

до управління бізнес-процесами страховика та інноваціями у діяльності компанії 

[119, с. 29-30]. 

Однак не багато страхових компаній у даний момент готові інвестувати 

кошти в інновації, оскільки вітчизняний ринок не досить розвинений і 

конкуренція, хоча і посилюється, все ж ще не на достатньому рівні, страховикам 

більш комфортно та вигідно працювати у вже звичних сегментах ринку. До того ж 

немає чітко вираженого та більш-менш уніфікованого алгоритму впровадження 

інновацій і проведення інноваційних процесів. Розробка такого алгоритму 

повинна бути всебічно вивчена і науково обґрунтована. Вона складається з таких 

пунктів: 
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1. Обґрунтування потреби ринку в новому інноваційному продукті, 

технології; 

2. Наявність науково-матеріальної бази для розробки інноваційного 

проекту; 

3. Наявність висококваліфікованого персоналу здатного вирішити 

поставлені завдання, в тому числі і серед топ менеджерів; 

4. Рівень ризиків, що виникають при впровадженні проекту [5, с.124]. 

Вдале впровадження будь-яких інновацій у бізнес-процеси потребує 

системного підходу. Системний підхід представляє собою методологію 

дослідження об’єктів як системи. Будь-яка система формується на основі 5 

ключових факторів:  

1) наявність спільної цілі; 

2) наявність взаємопов’язаних елементів, що формують її внутрішню 

структуру; 

3) взаємодія із зовнішнім середовищем, що формує певні обмеження для 

організації; 

4) наявність ресурсів для ефективного функціонування; 

5) наявність керівного центру [5, с.124]. 

Для подальшої характеристики системного підходу в управлінні 

інноваціями у бізнес-процеси, визначимо основні принципи, на яких він 

будується: 

1) принцип основної, генеральної мети – розвиток системи має бути 

спрямований на досягнення єдиної мети і всі зміни в системі мають будуватися 

навколо цього; 

2) принцип розвитку – здатність до вдосконалення системи. Однією з 

характеристик відкритих систем є інноваційний характер розвитку; 

3) принцип невизначеності – будь-яка система діє в динамічному 

зовнішньому середовищі; 

4) принцип децентралізації; 

5) принцип ієрархії; 
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6) принцип зворотного зв’язку – будь-яка відкрита система взаємодіє з 

зовнішнім середовищем, тому їй необхідно постійно адаптовуватися до змін в 

ньому [5, с. 124-125; 70, с. 10-12]. 

Однією з найбільш відомих концепцій системного підходу є теорія «7С», 

яка була розроблена в консалтинговій фірмі «McKinsey» американськими 

вченими-економістами Пітером Т. та Уотерманом Р. («В пошуках ефективного 

управління») і Паскалем Р. та Атосом Е. («Мистецтво японського управління: 

керівництво для американських керівників»). Дана концепція вказує на 

взаємозв’язок між виробничими процесами в організації та тими, хто їх виконує 

[42]. 

Зміни в організації також пов’язані з організаційною структурою, 

взаємодією структурних складових і стратегії компанії. Ефективні зміни в бізнес-

процесах організації це питання взаємодії структури, стратегії, системи 

управління, стилю управління, складу працівників, сукупності їх вмінь та 

навичок, а також системи цінностей, навколо якої все це будується (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

Рис.1.7. Фактори ефективності організації згідно з концепцією «7С» 

Джерело: [206, с. 18] 
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Вищенаведений рис. 1.7 показує, що для досягнення певних змін хоча б по 

одному з факторів, необхідними є зміни в інших. Кожен елемент системи відіграє 

суттєву роль щодо інноваційного розвитку організації. 

Так, під таким фактором ефективності організації як стратегія розуміють всі 

дії компанії, які плануються у відповідь на очікувані зміни зовнішніх факторів: 

потреб споживачів, поведінки конкурентів тощо. Через стратегію компанія 

реалізує свої конкурентні переваги, забезпечуючи кращу споживчу вартість 

товарів своїм споживачам, пропонуючи нову якість обслуговування, освоєння 

нових каналів збуту тощо. Стратегія визначає вектор руху компанії і, виходячи з 

неї, формується організаційна структура компанії [162]. Дане твердження було 

обґрунтоване Чандлером А. (Alfred D. Chandler) в праці «Стратегія та структура: 

віхи історії американських промислових підприємств» в 1962 році та є 

актуальним і нині. Сучасними тенденціями в страховій діяльності є перехід до 

клієнтоорієнтованого підходу, проте більшість страхових компаній, 

використовуючи лінійно-функціональну структуру, не можуть ефективно її 

реалізувати. Це вимагає від страхових компаній змінювати організаційну 

структуру, враховуючи виклики сучасності. 

Система управління бізнес-процесами компанії відображає всі процеси, які 

здійснюються щоденно в організації (наприклад, андерайтинг, бюджетування, 

система підвищення кваліфікації кадрів, планування тощо). Система управління 

впливає і на інноваційні процеси. Наприклад, реалізовуючи клієнтоорієнтовану 

стратегію із вдало побудованою організаційною структурою, але не змінивши 

систему управління (наприклад, не автоматизувавши свої бізнес-процеси, збір та 

аналіз інформації про клієнтів) страхова компанія може втратити конкурентні 

позиції на ринку [42]. 

Наступним елементом, що впливає на ефективність діяльності страхової 

компанії є стиль управління бізнес-процесами та персоналом компанії. Страхова 

компанія повинна наймати такий штат працівників, які б володіли необхідним 

рівнем кваліфікації і розділяли із керівництвом страхової компанії спільну 

систему цінностей – корпоративну культуру. Таким чином, відповідно до 
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концепції «7С» ефективно здатні функціонувати лише ті організації, в яких 

керівники можуть узгоджувати всі вищенаведені компоненти [42]. 

Страхова організація належить до організацій відкритого типу, яка повинна 

постійно пристосовуватися до умов зовнішнього середовища для належного 

функціонування. Відповідно впровадження інновацій у бізнес-процеси страхової 

компанії зумовлене необхідністю бути гнучкими та готовими до змін зовнішнього 

середовища. В цьому аспекті логіку впровадження інновацій у діяльність 

страховика можна представити у вигляді трьох послідовних процесів: входу, 

перетворення та виходу [142, с. 33-35]. Наприклад, на основі аналізу ринку відділ 

маркетингу прийняв рішення про необхідність створення нового страхового 

продукту, в якому відчувають потребу страхувальники. Спочатку визначаються 

основні характеристики даного продукту (страхові ризики, об’єкти страхування, 

цільова аудиторія, обсяги потенційних страхових премій тощо). Далі 

визначаються вхідні параметри, тобто визначається, чим компанія володіє для 

створення нового страхового продукту, а в чому відчуває нестачу. Після 

проведених досліджень та підготовки проводиться процес створення нового 

страхового продукту та його просування на страховому ринку [142, с. 33-35]. 

Подібне твердження щодо здійснення інноваційних змін у бізнес-процесах 

страховика відображено також в працях Мюлера-Рейхарта М. Інновації, на його 

думку, це продукт чи процес, виникнення яких пов’язане з вимогою страхового 

ринку в них. Вказане вимагає пошуку шляхів для їх задоволення з боку 

страховиків. Інновації виступають ланкою у бізнес-процесах компаній, що 

враховує інтереси страховиків і страхувальників через. Потреба у нових 

страхових продуктах виникає в результаті появи певних нових ризиків, що 

зумовлюють неперервність інноваційних процесів у діяльності страхових 

компаній [193, с. 3] (рис. 1.8).  

Інноваційний процес є невід’ємною частиною управління бізнес-процесами 

страхової компанії і для успішного впровадження інновацій необхідне правильне 

оцінювання ризиків, пов’язаних із таким рішенням. 
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Рис.1.8. Неперервність інноваційних процесів у діяльності страхових 

компаній 

Джерело: побудовано автором на основі вивчених джерел 

 

У загальному вигляді, ризик притаманний управлінню бізнес-процесами 

страховика. Страхова діяльність характеризується як загальними ризиками, які є 

спільними для багатьох компаній, так і специфічними, що проявляються 

виключно в страховій діяльності.  

Специфічні ризики на відміну від загальних конкретним чином прив'язані 

до тих чи інших бізнес-процесів страхової компанії, окремі складові ризиків 

притаманні відповідно ключовим аспектам діяльності страховиків. 

Ризик впровадження інновацій у бізнес-процеси діяльності страховика 

можна визначити як ймовірність втрат, що виникають при вкладенні страховиком 

коштів в удосконалення бізнес-процесів, наприклад, розробку нових послуг, 

технологій, управлінських інновацій, які можливо не призведуть до отримання 

очікуваного позитивного результату [42].  

Ризик виникає у наступних ситуаціях:  

- при впровадженні більш дешевого методу просування страхового 

продукту в порівнянні із вже існуючими. Подібні інвестиції у бізнес-процеси 
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принесуть організації тимчасово збільшений прибуток до тих пір, поки страховик 

є одним із на багатьох учасників страхового ринку, що використовують дану 

технологію. У такій ситуації компанія стикається з одним видом ризику – 

можливою некоректною  оцінкою попиту на товар;  

- при створенні нової страхової послуги. У даному випадку до ризику 

неправильної оцінки попиту на новий продукт додається ризик невідповідності 

рівня якості у зв'язку із застосуванням нових умов;  

- при наданні страхової послуги за допомогою нової техніки і 

технології. У даній ситуації виникає ризик того, що нова послуга може не знайти 

покупця, ризик невідповідності очікуваному результату, ризик неможливості 

просування створеного продукту тощо [42].  

Ризик у діяльності страхової компанії має особливе значення, що випливає 

зі специфіки роботи страховика, наприклад, наявністю функціонального ризику. 

Для оцінки ризиків управління бізнес-процесами, що пов’язані із впровадженням 

в них інновацій, використовуються методи експертних оцінок, SWOT-аналіз, 

метод аналогій, метод «дерева рішень», статистичні методи тощо [42, с. 61]. 

У зв’язку з обмеженістю статистичної інформації при впровадженні 

інновацій доцільним є використання методу експертних оцінок, завдяки якому 

можна оцінити вплив якісних параметрів. Подібні переваги характерні й для 

інших методів, крім статистичних [42, с. 61]. 

Однією з найпростіших форм аналізу ризиків є SWOT-аналіз, методологія 

якого передбачає спочатку виявлення сильних та слабких сторін страхової 

компанії, можливостей та загроз, які виникають у зовнішньому середовищі, після 

чого встановлюється зв’язок між цими елементами [42, с. 61]. 

 Висновки, отримані внаслідок проведеного SWOT-аналізу, можуть бути 

використані для формулювання стратегії організації, дозволивши обрати 

оптимальні шляхи розвитку, мінімізуючи загрози та максимально ефективно 

використовуючи наявні конкурентні переваги [42, с. 61]. 

Особливе значення при впровадженні інновацій у діяльність страховика має 

внутрішнє середовище страхових компаній, до якого відноситься: 
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- система маркетингу – система заходів, через які забезпечується 

максимізація прибутку страхової компанії за рахунок більш глибшого аналізу 

потреб страхувальників;  

- фінанси – фінансові ресурси страховика, управління його грошовими 

потоками; 

- корпоративна культура – ключові пріоритети функціонування страхової 

компанії, система цінностей, яку повинні розділяти всі члени організації; 

- система управління – принципи, механізми управління, організаційна 

структура компанії; внутрішні бізнес-процеси компанії; 

- персонал страхової компанії;  

- менеджмент страхової компанії; 

- рівень інформаційних технологій, завдяки яким оптимізуються бізнес-

процеси страхової компанії [102, c. 63]. 

Для успішного управління факторами внутрішнього середовища страхової 

компанії, необхідно керуватися наступними кількісними показниками їх оцінки 

(табл. 1.4). 

Враховуючи вищезазначене та виходячи із системного підходу до 

управління бізнес-процесами страхової компанії, з якими пов’язане впровадження 

в них інновацій, було визначено особливості управління інноваційними 

процесами в діяльності страховика (рис 1.9). 

Системний підхід до управління ризиками бізнес-процесів діяльності 

страховика та впровадження інновацій у сучасних умовах розвитку ринку 

обов’язково передбачає інтеграцію новітніх інформаційних технологій у всі 

бізнес-процеси страховика. Глобалізація та інформатизація всіх сфер життя та 

всіх ланок економічної системи призвела до необхідності посилення 

технологічної складової діяльності компанії. Це вплинуло на всі бізнес-процеси, 

починаючи з розробки страхових продуктів та закінчуючи каналами збуту [178, 

c.18; 24; 179, с. 5-6; 102; 136].  
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Таблиця 1.4 

Показники оцінки факторів внутрішнього середовища страхової компанії 
Фактор Характеристика Показники оцінки 

1 2 3 

Система 
маркетингу 

Маркетингова 
стратегія; система 
продажів страхових 
продуктів; система PR 

- приріст укладених договорів страхування; 
- задоволеність послугами страхової компанії; 
- відсоток клієнтів, які переуклали договори 

страхування; 
- дохід від нових страхових послуг 

Фінанси 

Система управління 
та контролю 
фінансового стану 
компанії  

- динаміка обсягу зібраних страхових премій; 
- сумарна вартість активів; 
- рентабельність; 
- ринкова вартість акцій 

Корпоративна 
культура 

Система цінностей у 
страховій компанії 

- психологічний клімат у трудовому колективі; 
- імідж страховика 

Інформаційна 
система 

Рівень інформаційних 
технологій, які 
використовує 
страхова компанія 

- швидкість обробки інформації; 
- швидкість отримання інформації для 

прийняття управлінських рішень; 
- швидкість здійснення бізнес-процесів; 
- операційні витрати в процентному відношенні 

до доходу від продажів 

Персонал  

Кваліфікація 
працівників, їх 
особисті 
характеристики 

- плинність кадрів; 
- розмір страхових премій на одного працівника 

страхової компанії 

Клієнти Страхувальники 

- частка нових договорів страхування у 
динаміці; 

- обсяг клієнтської бази; 
- кількість пролонгованих договорів 

Джерело: побудовано автором на основі [102, с. 64; 126, с.165-180] 

 

Варто зазначити, що використання інноваційних інформаційних технологій 

для оптимізації каналів збуту є одним із найважливіших напрямів управління 

ризиками бізнес-процесів страховика. Адже найефективніший з точки зору 

прибутковості для компанії та найпривабливіший з точки зору корисності для 

споживача страховий продукт без належної системи збуту може бути ризиковим, 

адже не принесе вигоди жодній зі сторін страхових відносин.  

Одним із основних заходів щодо управління бізнес-процесами збуту, що 

знижують ризиковість страхової діяльності є посилення ролі електронної 

комерції. Інтернет окрім виконання комунікаційної функції є інноваційним 

каналом збуту страхових продуктів. Використовуючи мережу Інтернет, 
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страховики можуть збільшувати свою частину у відповідних сегментах 

страхового ринку, які є для них потенційно прибутковими, минаючи тривалий і 

дорогий процес створення традиційної системи каналів збуту [180].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Особливості управління інноваційними процесами в діяльності 

страховика 

Джерело: побудовано автором на основі [178, c.18; 24; 179, с. 5-6; 102; 136] 

 

Участь керівництва 

А) на макрорівні:  
- механізм державної підтримки інноваційних процесів;  
- прийняття стратегії інноваційного розвитку страхового ринку 

Б) на мікрорівні:  
- прийняття стратегії інноваційного розвитку конкретного страховика; 
- інтеграція керівництвом інновацій як елементу корпоративної культури 
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 продукування ідей 
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Супровід 
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Система 
аквізиції 

 

Управлінські 
процеси 

Взаємодія із 
зовнішнім 

середовищем

 підготовка до впровадження інновацій

 комерціалізація інновацій  
(отримання фінансового ефекту)

Підтримуюча інфраструктура 

- формування в страховій компанії підрозділу, що займається інноваційним розвитком, 
формування в його рамках групи, відповідальної за інновації  

- («innovation team»); 
- визначення механізму інвестування інновацій; 
- аутсорсинг; 
- кількісне визначення результатів від впровадження інновацій 
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Особливістю страхового бізнесу є те, що страховик може отримати значний 

прибуток лише від пролонгації контрактів впродовж декількох термінів, тому 

прихильність та лояльність страхувальників має велике значення.  

Повноцінний віртуальний офіс страхової компанії може виконувати 

наступні функції: 

- комунікація з клієнтом (он-лайн чат, скайп-зв’язок); 

- інформування клієнта про загальний і фінансовий стан компанії; 

- надання клієнту інформації про послуги компанії і можливості 

детального ознайомлення з ними; 

- розрахунок величини страхової премії; 

- визначення умов страхової виплати для кожного виду страхування і в 

залежності від конкретних параметрів; 

- заповнення форми заяви на страхування; 

- замовлення і оплата поліса страхування безпосередньо через Інтернет; 

- передача поліса, завіреного електронно-цифровим підписом страховика; 

- можливість комунікації між страхувальником і страховиком під час дії 

договору (наприклад, для отримання клієнтом звітів від страхової компанії); 

- інформаційний обмін між сторонами при настанні страхового випадку; 

- оплата страхової премії [8]. 

Що стосується страхових послуг, що можуть бути реалізовані за допомогою 

інструментів електронної комерції, то це страхування життя та здоров'я, майнове 

страхування, автострахування, страхування будівництва, страхування 

відповідальності (цивільної, професійної) тощо. Досвід електронної комерції у 

країнах Європи та у США свідчить про те, що найбільш затребуваним видом 

страхування  в Інтернеті є автострахування. Страхуванням життя цікавиться в два 

рази менше страхувальників [54].  

Варто зазначити, що існують страхові послуги, які не можна 

автоматизувати, а тому і організувати їх онлайн-продаж. Наприклад, страховик 

повинен обов'язково оглянути і реально оцінити великі промислові об'єкти, 

будинки до укладення контракту.  
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Проте є такі об’єкти страхування, оцінку ризиків за якими можна 

стандартизувати та розробити певні алгоритми розрахунку ризику, як це роблять, 

наприклад, комерційні банки, використовуючи скорингові моделі. Банки 

розраховують кредитний ризик за допомогою методики оцінки ймовірності 

дефолту потенційного позичальника у майбутньому за допомогою врахування 

значної кількості вже відомих факторів.  

Скорингові моделі можуть також бути використані у страхуванні, як метод 

управління ризиками бізнес-процесів діяльності страховика, оскільки збитковість 

поліса, тобто відношення виплат до премій, що є цільовою змінною ризику в 

страхуванні і, дефолт позичальника мають одну природу – нехтування власними 

зобов'язаннями з боку суб'єкта або неможливість виконання таких зобов’язань. 

Скорингові моделі дозволяють ефективно вирішувати бізнес-задачі 

страховика такі як: прийняття рішень про суму страхового платежу для різних 

категорій клієнтів; сегментування  та диверсифікація страхового портфеля для 

оцінки майбутніх збитків тощо. 

Використання скорингу у страховій діяльності має безліч переваг, оскільки 

він легко інтегрується у систему прийняття рішень в актуарних моделях; зазвичай 

вартість використання таких моделей, що вже розроблені провідними фахівцями 

ІТ-ринку дуже низька порівняно  з підвищенням прибутковості діяльності 

компанії у результаті використання таких моделей. До того  ж скорингові моделі в 

страхуванні регулярно вдосконалюються і актуалізуються з огляду на виклики 

ринку [37]. 

В цілому ефективні зміни в страховій компанії можливі лише при взаємодії 

всіх елементів страхової організації: організаційної структури, стратегії розвитку, 

системи управління, стилю управління, сукупності вмінь та навичок працівників, 

а також системи корпоративної культури, навколо якої все це будується. Страхова 

компанія повинна володіти організаційною гнучкістю для того, щоб швидко 

пристосовуватися до кон’юнктури ринку. 

Отже, для успішного подолання ризиків в управлінні бізнес-процесами 

діяльності страховика та впровадження інновацій страхові компанії повинні мати 
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штат висококваліфікованих фахівців, розвинений інформаційний відділ. Деякі 

види інновацій, такі як впровадження автоматизованих систем управління, 

страховики не можуть самостійно реалізувати, оскільки це потребує значних 

фінансових затрат на розробку самого програмного продукту. Тому деякі 

інновації доцільно впроваджувати через систему аутсорсингу, тобто 

використовувати послуги сторонніх організацій, що спеціалізуються на чомусь 

конкретному.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 
 

1. З’ясовано, що  діяльність страхової компанії може бути визначена як 

нормативно врегульовані економічні відносини між суб’єктами страхового ринку 

з приводу страхування, перестрахування (страхування одним страховиком ризику 

невиконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником в іншого 

страховика), співстрахування, фінансової, пов’язаної з формуванням і 

розміщенням страхових резервів, та інших видів діяльності з метою задоволення 

соціально-економічних інтересів страховика, страхувальників та інших суб’єктів 

страхового ринку. Звідси страхові компанії можуть провадити як основну 

діяльність, тобто страхову, пов’язану зі страховою, а також іншу діяльність, яка 

не заборонена законодавством. Відповідно було охарактеризовано основні бізнес-

процеси страховика охоплюють головні бізнес-процеси різних видів діяльності, а 

допоміжні – уможливлюють виконання основних. 

2. Основним рушійним чинником впровадженні інновацій у діяльність 

страхових компаній є об’єктивна необхідність досягнення підприємницьких цілей 

– максимізація прибутку, зниження витрат. Тоді як джерелом інновацій кожного 

підприємства слугують внутрішні процеси, зовнішні виклики ринку,  нові 

поєднання ресурсів, що призводять до впровадження інновацій. 

3. Поглиблено сутність інновацій у діяльності страхових компаній, а саме їх 

розглянуто як результат використання нових ідей для розробки чи вдосконалення 

нових страхових продуктів, вдосконалення каналів збуту, системи взаємодії між 

елементами страхового ринку, що мають на меті підвищення ефективності 

страхової діяльності. Запропоновано класифікацію інновацій у діяльності 

страховиків за наступними ознаками: вид діяльності страхової компанії, а також 

основні та допоміжні бізнес-процеси. Це надає можливість виявити сильні і слабкі 

сторони діяльності та зосередити впровадження інновацій у ті ланки, які будуть 

сприяти зміцненню конкурентних позицій страховика 

4. Основними особливостями інноваційного процесу є його циклічність та 

етапність. Кожна інновація, що впроваджується в окремий бізнес-процес має 
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поетапний цикл життя, що включає: етап виникнення нових ідей, етап виявлення 

нереалізованих можливостей; підготовку до впровадження результатів 

дослідження, що були отримані на першому етапі; створення умов, необхідних 

для інновацій; реалізацію інновацій на практиці;  фізичне та моральне зношення 

використовуваних підходів та технологій, що спричинюють повернення на 

перший етап. 

5. Визначено, що впровадження інновацій є одним із бізнес-процесів 

страхової компанії, яким слід управляти, а відповідно і ризиками, що 

супроводжують такий бізнес-процес. Ризик впровадження інновацій у бізнес-

процеси діяльності страховика можна визначити як імовірність втрат, що 

виникають при вкладенні страховиком коштів в удосконалення бізнес-процесів, 

наприклад, розробку нових послуг, технологій, управлінських інновацій, які 

можливо не призведуть до отримання очікуваного позитивного результату. В 

цілому ризики в управлінні бізнес-процесами діяльності страхових компаній, що 

можна поділити як на загальні ризики, які є спільними для багатьох компаній, так 

і специфічні, що проявляються виключно в страховій діяльності. 

6. Для нейтралізації ризиків в управлінні бізнес-процесами страховика 

необхідною є взаємодія всіх елементів страхової організації: організаційної 

структури, стратегії розвитку, системи управління, стилю управління, сукупності 

вмінь та навичок працівників, а також системи корпоративної культури, навколо 

якої все це будується. 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [30, 35, 41, 42, 45]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОЦЕС УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

 
 

2.1. Джерела ризиків упровадження інновацій у діяльності страхових 

компаній 

 

Успішність впровадження інновацій у діяльності страхових компаній 

безпосередньо залежить від ризиків, що впливають на даний бізнес процес. А 

відтак необхідно постійно вивчати як зовнішні (конкуренція, відносини з 

контрагентами, зміна законодавства, політична та економічна ситуація тощо), так 

і внутрішні (стратегія розвитку, рівень капіталізації, якість страхових послуг 

тощо) джерела ризиків. Якщо на внутрішні джерела ризиків і конкурентні позиції 

на ринку, що від них залежать, страхова компанія може напряму впливати, то на 

зовнішні – ні. Відповідно вважаємо за доцільне перш за все приділити увагу саме 

зовнішнім джерелам ризиків впровадження інновацій у діяльності страхових 

компаній, оскільки саме вони викликають необхідність пристосування до змін 

середовища функціонування. 

Дослідження зовнішніх умов і відповідних показників діяльності страхових 
компаній в Україні є необхідним для вивчення джерел ризику впровадження 
інновацій. Вказане також дозволить виявити перспективні вектори розвитку 
діяльності страхових компаній, приймаючи до уваги цілі, позицію на ринку, 
страховий портфель, політику конкурентів, інші чинники страхового ринку. 

До ризикових факторів зовнішнього бізнес-середовища страхової компанії 

можна віднести: політичні фактори, демографічні фактори, економічні фактори, 

законодавство, що регламентує страхову діяльність. Для успішного управління 

ними, необхідно використовувати наступні кількісні показники їх оцінки (табл. 

2.1). 
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Таблиця 2.1 

Показники оцінки основних факторів зовнішнього бізнес-середовища страхової 

компанії 
Фактори Характеристика факторів Показники оцінки 

1 2 3 

Політичні  

Стабільна політична 
ситуація в країні є 
позитивним сигналом для 
розвитку інноваційних 
процесів у страховій 
діяльності, оскільки 
забезпечує захист 
інтересів вітчизняних та 
зарубіжних інвесторів 

- частота страйків, громадських заворушень (є 
винятками зі страхових випадків і впливають на 
рівень страхових виплат) 

Демографічні  

Рівень життя населення, 
демографічна ситуація в 
країні («старіння нації», 
перевищення смертності 
над народжуваністю тощо) 

- щільність страхування; 
- рівень інфляції, що впливає на 

платоспроможність споживачів 

Економічні  

Оскільки страхові послуги 
не є послугами першої 
необхідності, в кризові 
періоди попит на них буде 
знижуватися 

- обсяг зібраних страхових платежів і 
здійснених страхових виплат; 

- проникнення страхування; 
- рівень монополізації; 
- коефіцієнт ринкової концентрації 

Законодавчі  

Законодавство накладає 
певні обмеження на 
страхову діяльність, 
наприклад, обмежує 
обсяги інвестування в різні 
фінансові інструменти, 
інвестиції в інші страхові 
компанії 

- внески страхової компанії до  статутних 
капіталів інших страхових компаній України не 
можуть бути більшими, ніж 10% та 30% її 
власного статутного капіталу відповідно до 
статутного капіталу одного страховика та в 
цілому [106]; 

- рівень врахування вимог до обов’язкових 
критеріїв та нормативів достатності, 
диверсифікованості та якості активів страховика 

Джерело: розроблено автором 

 

Представлена методика оцінювання основних факторів зовнішнього бізнес-
середовища страхової компанії є підставою для розробки ефективних програм 
управління ризиками, які дозволять елімінувати ризики у процесі впровадження 
інновацій у діяльності страхових компаній. 

Економічна та політична криза призвела до зменшення і так низького 
попиту фізичних і юридичних осіб на фінансові послуги в цілому та на страхові 
послуги, зокрема. Низький рівень  нерозвиненості страхового ринку створює 
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перешкоди для здатності страховика на оперативне реагування на зміни, що 
відбуваються під час кризи [119, с. 68]. 

Якщо позитивні аспекти динаміки діяльності страхових компаній України 
були характерні для докризового періоду, то з початком кризи та політичної 
нестабільності у країні кількість страхових компаній і їх активів знижується (рис. 
2.1).  

 
Рис. 2.1. Кількість страхових компаній та їх активи в Україні за 2008-

2016рр. 

Джерело: побудовано автором за даними Нацкомфінпослуг [56] 

 

Представлена на рис. 2.1 спадна тенденція в кількості страхових компаній за 

останні роки може свідчити з одного боку про високу ризиковість страхової 

діяльності як підприємницької і зростання конкуренції, а з іншого – про значну 

державну регламентацію страхового бізнесу. Вказана ситуація нестабільності 

становить загрозу для впровадження інновацій, які в свою чергу можуть бути і 

способом втримання конкурентних позицій на ринку. На фоні зменшення 

Активи Страхові компанії (СК) 
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кількості страхових компаній спостерігається збільшення обсягів загальних 

активів до 2014 р. (до 68120 млн. грн.), у тому числі активів, якими можуть бути 

представленні страхові резерви (до 38229 млн. грн.) та поступове зменшення 

активів страховиків починаючи з 2014 року, що пояснюється фінансово-

економічною кризою, загостренням політичної нестабільності,  припинення 

діяльності значної кількості страховиків у цей період, що зумовило зростання 

концентрації страхового ринку за надходженням валових страхових платежів 

(табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Концентрація страхового ринку Україні за 2009-2016 рр. 

Рік 

Ризикове страхування Страхування життя 
Кількість 
страховиків 

Доля 
перших 3 
страховиків

Доля 
перших 50 
страховиків

Кількість 
страховиків

Доля 
перших 3 
страховиків 

Доля 
перших 10 
страховиків

2009 378 11,2 75,2 72 54,3 80,9 
2010 389 13,6 76,6 67 49,7 83,7 
2011 378 13,7 76,8 64 51,3 87,1 
2012 352 11,5 77,8 62 43,8 89,8 
2013 345 13,5 77,5 62 51,7 90,9 
2014 325 15,6 78,8 57 44,8 91,2 
2015 312 14,7 85,0 49 42,8 87,9 
2016 271 18,9 85,9 39 43,0 89,4 
Джерело: складено автором за даними [56] 

 

Концентрація страхового ринку протягом 2009-2016 рр. вказує на те, що 

переважний обсяг валових страхових премій на ринку ризикового страхування 

акумулюють топ 50 компаній. Це свідчить про те, що кількість компаній, які 

дійсно працюють, вдвічі менша, ніж кількість компаній, що зареєстровані. При 

цьому регулятором проводились процеси ліквідації страхових компаній, що діють 

непрозоро та не є ефективними, проте ситуація, яка існує нині на страховому 

ринку все ж вимагає ще певних дій.   

Останнім часом відбувається і розширення діяльності іноземних страхових 

компаній на вітчизняному ринку, що є достатньо позитивним явищем. Це 

призводить до активізації інноваційних процесів, розробки інноваційних 

страхових продуктів,  оскільки іноземні страховики інвестують у розвиток 
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страхової діяльності в Україні з огляду на її можливості. При цьому іноземні 

страховики впроваджують інноваційні методики та інструменти, які в 

майбутньому будуть використовувати й вітчизняні страхові компанії, чим 

запровадять високі стандарти корпоративної культури [119, с. 129]. 

Для дослідження особливостей розвитку діяльності страхових компаній в 

Україні обрано класифікацію за спеціалізацією страховиків, а саме: страхові 

компанії, що здійснюють страхування життя та страхові компанії, що здійснюють 

ризикове страхування, тобто інше, ніж страхування життя [56]. Так, валові 

страхові платежі (ВСП) за 2012-2016 рр. представлені у табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Валові страхові платежі за спеціалізацією страховиків в Україні 

протягом 2012-2016 рр. 

Спеціалізація страховиків 
Рік Темп 

приросту, % 
2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 

І. Cтрахування життя 1809,5 2476,7 2159,8 2186,6 2756,1 52,31
ІІ. Ризикове страхування, 
а саме: 19698,7 26185,1 24607,5 27549,4 32414,2 64,55
Добровільне особисте 
страхування 2791,8 3627,1 3229 3224,9 4212,2 50,88
Добровільне майнове 
страхування 12253,6 16961,3 15960,6 17111,3 20221,5 65,02
Добровільне страхування 
відповідальності 1113,4 1933,5 1582,4 2290,8 2336,2 109,83
Недержавне обов'язкове 
страхування 3540 3663,2 3835,5 4922,4 5644,3 59,44
Державне обов'язкове 
страхування 0 0 0 0 0 -100,00
Всього 21508,3 28661,8 26667,3 29736,0 35170,3 63,52
Рівень проникнення 
страхування , % 1,5 2,0 1,7 1,5 1,5 Х
Щільність страхування, 
грн 471,7 629,2 589,6 693,1 822,5 174,4

Джерело: складено автором за даними [56] 
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Видом страхування, « … обсяги страхових платежів якого продовжували 

впевнено зростати навіть під час кризи, є недержавне обов'язкове страхування. 

Цей вид страхування був стабільним у здебільшому завдяки обов’язковому 

страхуванню цивільної відповідальності власників наземних транспортних 

засобів. У період значного зниження попиту населення на страхові послуги, попит 

на цей вид страхування стабільно зростав, оскільки він є обов’язковим і дозволив 

певній кількості страхових компаній стабільно працювати» [119, с. 74-75]. 

Найбільші темпи зростання в 2016 р. порівняно з 2012 р. показало 

добровільне страхування відповідальності (майже 110%) та майна (65%), що 

відбулося внаслідок поступового відновлення довіри споживачів страхових 

послуг до страховиків та усвідомлення необхідності захисту майнових інтересів 

від наслідків непередбачуваних обставин [56]. 

Що ж до динаміки валових страхових виплат за період від 2012 до 2016 рр., 

то вона представлена у табл. 2.4 

Таблиця 2.4 

Валові страхові виплати за спеціалізацією страховиків в Україні 

протягом 2012-2016 рр. 

Спеціалізація 
страховиків 

Рік Темп 
приросту, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 

І. Cтрахування життя 82,1 149,2 239,2 491,6 518,3 531,30
ІІ. Ризикове страхування, 
а саме: 5068,8 4502,6 4826,2 7608,9 8421,2 66,14
Добровільне особисте 
страхування 1113,5 1253,4 1356,7 1488,8 1718,3 54,32
Добровільне майнове 
страхування 2857,7 2061,4 2205 4188,1 4731,7 65,58
Добровільне страхування 
відповідальності 41,1 41,6 56,6 516,5 88,1 114,36
Недержавне обов'язкове 
страхування 1056,1 1145,7 1207,9 1415,5 1883,1 78,31
Державне обов'язкове 
страхування 0,4 0,5 0 0 0 -100,00
Всього 5150,9 4651,8 5065,4 8100,5 8839,5 71,61

Джерело: складено автором за даними [56] 
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З даних табл. 2.4 видно, що страхові виплати зі страхування життя постійно 

зростали протягом 2012–2016 рр. і були найвагомішими, оскільки наступило 

завершення більшості договорів накопичувального страхування життя, а 

відповідно і виникла необхідність здійснення страхових виплат. Найбільші темпи 

зростання страхових виплат в 2016 р. порівняно з 2012 р. також показало 

добровільне страхування відповідальності (114,36%) та недержавне обов’язкове 

страхування (78,31%). Разом із тим, вказана «… динаміка є загалом позитивною 

для розвитку страхового ринку України, оскільки при стабільній роботі 

страховиків і наявності реальних виплат страхового відшкодування у разі 

настання страхової події довіра населення до страховиків зростає» [119, с. 78].  

Також на увагу заслуговує рівень страхових виплат на страховому ринку 

України. Цей показник вказує на ефективність страхової діяльності, оскільки 

відображає частину коштів, що страхова компанія спрямовує на страхові 

відшкодування (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Рівень валових страхових виплат за спеціалізацією страховиків в Україні 

протягом 2012-2016 рр., % 

Спеціалізація страховиків 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

І. Cтрахування життя 4,5 6,0 11,1 22,5 18,8
ІІ. Ризикове страхування, а саме: 25,7 17,2 19,6 27,6 26,0
Добровільне особисте страхування 39,9 34,6 42,0 46,2 40,8
Добровільне майнове страхування 23,3 12,2 13,8 24,5 23,4
Добровільне страхування 
відповідальності 3,7 2,2 3,6 22,5 3,8
Недержавне обов'язкове 
страхування 29,8 31,3 31,5 28,8 33,4
Державне обов'язкове страхування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 23,9 16,2 19,0 27,2 25,1
Джерело: складено автором за даними [56] 
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За даними табл. 2.5 найвищий рівень валових страхових виплат 

притаманний добровільному особистому  страхуванню (протягом останніх трьох 

років більш як 40%). Отже, надзвичайно ризиковим виступає саме добровільне 

особисте страхування. До того ж суттєвий рівень страхових виплат з 

недержавного обов’язково страхування (29,8% у 2012р. та 33,4% у 2016р.) і 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів. 

Розглянуті показники діяльності страхових компаній зі страхування життя 

та з ризикового страхування враховуються при розробці та впровадженні 

інноваційних страхових продуктів у портфелях страховиків. Фахівці оцінюють 

прибутковість окремих страхових продуктів, що належать до складу портфеля,  а 

також співставляють рівень виплат щодо певних видів страхування, що залежить 

від якості страхових послуг. З огляду на розроблені інноваційні страхові продукти 

формується система каналів продажу страхових послуг, що також можуть бути 

інноваційними. При цьому страхова компанія повинна розробляти стратегію 

подальшого розвитку, визначаючи місце інновацій у ній, враховуючи специфіку 

виду страхування, методи формування страхового портфеля, інструменти 

просування  страхових продуктів, способи організації бізнес-процесів [119, с. 79].  

Тому доцільним є дослідження практики кількох перших страховиків в 

Україні за обсягами валових страхових платежів у 2015-2016 рр., а саме страхових 

компаній: АХА Страхування, Арсенал Страхування та Уніка, що уможливить 

розкриття перспективних напрямів упровадження інновацій у діяльності 

страховиків і більш детально визначити джерела ризику [110; 119, с. 87].  

«Так, у страховому портфелі компанії АХА Страхування протягом 

досліджуваного періоду переважають такі види страхування, як страхування 

наземного транспорту («Каско»), обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхування майна. 

Меншу частину портфеля займають добровільне медичне страхування, 

страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ та інші види 

страхування» [110; 119, с. 87-88].  
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Приймаючи до уваги значне переважання страхування наземного 

транспорту («Каско») над іншими видами страхування варто зазначити, що 

інноваційні напрями продуктової політики компанії мають бути направлені на 

зміцнення позицій компанії саме в усьому сегменті страхового ринку. Проте 

автострахування характеризується високим рівнем страхових виплат, що може 

нести загрозу платоспроможності компанії та бути значним джерелом ризику 

[110; 119, с. 87-88].   

Дана компанія використовує інноваційні канали просування страхових 

послуг. Так, на офіційному сайті компанії впроваджено часткову реалізацію 

страхових послуг через Інтернет. Основні розділи, які знаходяться у зручному для 

користувача доступі, розпочинаються з підрозділів з інформацією про основні 

види страхування (наприклад, страхування наземного транспорту та дозволяє 

розрахувати суму страхового платежу он-лайн залежно від характеристик 

автомобіля) [94]. 

Компанія АХА досить активно використовує такий канал збуту, як 

банкострахування. Страховик є партнером декількох комерційних банків, які 

надають кредити на придбання автомобілів. Це дає можливість поінформувати 

потенційних страхувальників з послугами страхової компанії та в перспективі 

залучити більше клієнтів [94; 119, с. 89]. 

АХА Страхування також є партнером кількох інформаційних автомобільних 

порталів і форумів, а саме: autoua.net, autosite.ua та інших, що сприяє поширенню 

інформації про страхові продукти для відповідного сегменту ринку [94; 119, с. 89]  

«У страховому портфелі Арсенал Страхування переважають такі види 

страхування, як страхування від нещасного випадку та страхування наземного 

транспорту («Каско»)» [110; 119, с. 89]. 

Що стосується інноваційних напрямів продуктової політики, «… 

просування та стимулювання продажу страхових послуг у сфері автострахування 

«Каско» компанія має партнерські договори з автосалонами Subaru Центр Альфа, 

Авто Термінал Київ, Ауді Центр Київ Південь та ін., які дозволяють збільшувати 

обсяги отриманих страхових платежів з цього виду страхування. Разом із 
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партнерами Арсенал Страхування проводить акції для існуючих та нових 

клієнтів» [93, 110; 119, с. 90].  

Щодо страхування від нещасного випадку, то варто зазначити, що Арсенал 

Страхування є лідером протягом тривалого періоду часу в даному виді 

страхування, постійно збільшує обсяги страхових платежів і частку у страховому 

портфелі. «Одним із факторів приросту страхових платежів стала розробка 

спільно з банками-партнерами та впровадження страхової послуги, яка 

передбачає добровільне страхування від нещасного випадку, а також страхування 

від втрати роботи. Скористатися даною програмою добровільного страхування 

можливо при оформленні кредиту у банках-партнерах» [93; 110; 119, с. 90].  

 «Переважаючим видом страхування у портфелі страхової компанії «Уніка» 

є страхування наземного транспорту «Каско», як і у інших лідерів ринку» [92; 

110; 119, с. 92]. 

Інноваційні напрями розвитку страхової компанії Уніка включають 

інструменти інформування потенційних страхувальників про домінантні страхові 

послуги у портфелі. Це послуги у сфері автострахування, їх активне просування 

на ринку. Слід зазначити, що Уніка організовує різноманітні акції [92; 119, с. 93].  

Також як лідер ринку, компанія створює інноваційні страхові продукти або 

включає елементи інновацій у вже існуючі. Наприклад, страховий продукт 

«Каско» від Уніка вперше в Україні включив у себе унікальну комплексну 

програму технічного асистансу «Допомога в дорозі», що діє в 37 країнах Європи 

[92; 119, с. 93]. 

Важливим є те, що страхова компанія «Уніка» однією з перших в Україні 

запропонувала тим страхувальникам, які придбали поліс «Каско», послугу 

«Комфортне врегулювання» на станції технічного обслуговування. Ця послуга 

передбачає додаткові комфортні умови для страхувальника [92; 119, с. 93].   

Отже, страхові компанії впроваджують інновації у свою діяльність 

виходячи з особливостей їх бізнес-процесів та позиції, яку вони займають на 

ринку, а також джерела ризиків, що супроводжують впровадження інновацій у 
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діяльність страхових компаній. Істотний вплив на інноваційні процеси страховика 

мають так звані ризики макро та мікросередовища, до яких належать: 

- організаційні ризики (це може бути неефективна стратегія впровадження 

інновацій у діяльності страховика, неналежна організація роботи підрозділів, які 

займаються впровадженням інновацій у певні бізнес-процеси тощо); 

- ризики продуктової стратегії (неефективний підбір інноваційних 

технологій, контрагентів тощо); 

- маркетингові ризики (неефективний підбір відповідних маркетингових 

інструментів, технологій, підрядників тощо); 

- ризики неефективного управління персоналом (неспроможність штатних 

працівників страховика на належному рівні самостійно реалізувати інноваційний 

проект тощо); 

- фінансові ризики (брак необхідних ресурсів для впровадження інновацій у 

бізнес-процеси страховика, неефективний розподіл коштів між проектами,  

погіршення загального фінансового стану страховика тощо) [148]. 

Ризик впровадження інновацій у бізнес-процеси страховика на практиці  

може виникнути за наступних умов. По-перше, при впровадженні більш дешевого 

методу реалізації страхової послуги у порівнянні з тим, що вже використовується. 

Подібні інвестиції принесуть страховику тимчасовий надприбуток до того часу, 

поки вона є єдиним власником даної технології, але не забезпечить постійний 

високий рівень прибуток, якщо дана технологія не є досить ефективною.  

По-друге, джерелом ризику може бути створення інноваційного страхового 

продукту з використанням старих технологій просування та взаємодії зі 

страхувальником. У цьому випадку до ризику неправильної оцінки попиту 

на новий страховий продукт  додається ризик невідповідності якості [148].  

По-третє, ситуація, в якій може виникнути ризик впровадження інновацій у 

діяльності страховика,  – це розробка нового страхового продукту за допомогою 

нової технології. Інноваційний ризик складається з таких ризиків: 

1. Новий продукт може не знайти цільового покупця; 

2. Невідповідність нової технології необхідним вимогам продукту [148]. 
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У теорії та практиці діяльності страховиків найбільш поширеними 

методами реагування на ризики, що виникають при впровадженні інновацій є: 

- уникнення інноваційних ризиків загалом, як правило, через усунення 

джерел таких ризиків (придбання прав інтелектуальної власності на готові 

інноваційні розробки або залучення до реалізації інноваційного проекту 

висококваліфікованого підрядника тощо); 

- прийняття інноваційних ризиків, що може бути як пасивним (якщо 

страховиком свідомо приймаються такі ризики, які мають низький рівень 

негативного впливу на реалізацію інноваційного проекту), так і активним (якщо 

розробляється план активних дій у випадку настання ризиків, що можуть нести 

загрозу інноваційному проекту); 

- оптимізація ступеня ризикованості інновацій (наприклад, через створення 

відповідних резервів, страхування ризиків тощо) [148]. 

Отже, серед недоліків розвитку діяльності страхових компаній в Україні 

можна виділити недосконалу законодавчу базу щодо реалізації страхових послуг 

через Інтернет. Згідно зі статтею 981 «Форма договору страхування» чинного 

Цивільного кодексу України (ЦКУ), договір страхування укладається виключно в 

письмовій формі [146]. Тобто передбачає обов'язкову письмову форму договору 

страхування під загрозою його нікчемності в разі її недотримання [146, ст. 218]. 

Проте, відповідно до проекту Закону України Про внесення змін до деяких 

законів України щодо викладення Закону України «Про страхування» у новій 

редакції, статтю 981 пропонується доповнити наступним чином: «Договір 

страхування укладається у письмовій формі або шляхом укладання електронного 

документу... У разі недодержання письмової форми договору страхування або 

форми електронного документу такий договір є нікчемним» [10]. Таким чином, 

стане можливим проведення повноцінного онлайн-страхування, без потреби 

страхувальнику додатково витрачати час на отримання паперового варіанту 

страхового полісу. 

В цілому серед зовнішніх джерел ризику, що виникають на страховому 
ринку України присутнє зменшення кількості страхових компаній, підвищення 
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концентрації ринку та загострення конкуренції. До того ж страховий ринок 
України є привабливим для іноземних страховиків, що також не спрощує 
ситуацію. Стабілізація економічної та політичної ситуації в країні, збільшення 
купівельної спроможності населення призведе до подальшого зростання частки 
іноземних страховиків на ринку, що збільшуватиме конкуренцію на вітчизняному 
ринку і сприятиме розвитку нецінової конкуренції серед страховиків, у тому числі 
через впровадження інновацій [56]. 

Тому успішність впровадження інновацій у діяльності страхових компаній 
безпосередньо залежить від ризиків, що впливають на даний бізнес-процес. А 
відтак страховикам необхідно постійно визначати внутрішні (стратегія розвитку, 
рівень капіталізації, якість страхових послуг, корпоративна культура та ін.) і 
зовнішні (конкуренція, відносини з контрагентами, зміна законодавства, 
політична, демографічна та економічна ситуація та ін.) джерела ризиків на основі 
виокремлення та експертної оцінки факторів зовнішнього бізнес-середовища. 

Внутрішні джерела ризиків провідних страхових компаній України 
пов’язані із політикою впровадження інновацій і нових технологій. У зв’язку з 
чим виникає необхідність більш детального розгляду моделей поведінки 
страхових компаній у процесі впровадження інновацій. 

 
 
2.2. Моделі поведінки страхових компаній у процесі впровадження 

інновацій 

 
Для страхових компаній впровадження інновацій в своїй діяльності є 

запорукою їх успіху в жорсткій конкурентній боротьбі на внутрішньому та 

зовнішньому страхових ринках. При цьому страхові компанії залежно від досвіду 

роботи, спрямованості бізнесу та ступеня участі іноземного капіталу обирають 

різні моделі поведінки у процесі впровадження інновацій. Для визначення цих 

моделей було проведено анкетування 52 страхових компаній України щодо 

впровадження ними інновацій у діяльність за переліком питань, що представлено 

в Додатку А. 
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Вихідні дані та методологія дослідження представлена в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Вихідні дані та методологія дослідження інновацій у діяльності страхових 

компаній України  
№ з/п Параметр Значення 

1. Тип дослідження Академічний, дескриптивний 
2. Кількість респондентів 52 
3. Дата проведення 

опитування 
Квітень-травень 2017 р. 

4. Вибірка Випадкова. Від 31 компанії були отримані 
персоніфіковані анкети, 21 анкета заповнювалася 
анонімно 

5. Академічна проблема, 
яка досліджувалася 

Дослідження інновацій у діяльності страхових 
компаній України як чинника економічного зростання 

6. Мета академічного 
дослідження 

Визначити загрозливість бізнес-середовища страхових 
компаній на українському страховому ринку та 
використання інновацій для його зниження 

7. Підхід до проведення 
дослідження 

Включає визначення методології дослідження, 
аналітичної моделі, пошукових питань і гіпотез 

Джерело: складено автором 

 

Варто зазначити, що мета дослідження включає наступні компоненти: 

1. З'ясувати найбільш загрозливі чинники бізнес-середовища в діяльності 

страхових компаній на українському ринкку страхових послуг (питання 1-3 

анкети). 

2. Визначити можливість та напрями використання інновацій для розвитку 

діяльність страхових компаній на українському страховому ринку (питання 5-6, 8-

9 анкети). 

3. Визначити відмінності у оцінках загроз бізнес-середовища, які існують 

серед страхових компаній на українському страховому ринку. 

4. Визначити відмінності у можливостях та напрямах використання 

інновацій для розвитку бізнесу, які існують серед страхових компаній на 

українському страховому ринку. 

Вказані компоненти мети дослідження розкриваються через відповідні 

пошукові питання, гіпотези та методи обробки одержаної інформації (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Пошукові питання, гіпотези та методи обробки одержаної інформації під час 

дослідження  
№  
з/п Пошукові питання Гіпотези 

Методи обробки 
одержаної 
інформації 

1 2 3 4 
1. З якими чинниками 

пов’язані найбільші 
труднощі в роботі 
страхових компаній  на 
українському ринку ? 

Найбільші труднощі в роботі страхових 
компаній  на українському ринку 
пов'язані із обмеженнями законодавства, 
конкуренцією, обмеженими фінансовими 
ресурсами та низькою 
платоспроможністю клієнтів 

Порівняння 
середніх   

2. Які інновації можуть 
мати максимальний 
ефект для зміцнення її 
конкурентних позицій? 

Максимальний ефект для зміцнення 
ринкових позицій страхової компанії 
інновації можуть мати в сфері розробки 
нових страхових продуктів 

Порівняння 
середніх   

3. Якими є основні 
можливі джерела 
фінансування 
інновацій в діяльності 
страхових компаній ? 

Більшість страхових компаній вважають 
основними можливими джерелами 
фінансування інновацій власні ресурси. 

Побудова 
частотних 
таблиць 

4. Чи відрізняються 
страхові компанії з 
різним досвідом 
роботи оцінкою 
чинників, з якими 
пов’язані найбільші 
труднощі в їх роботі на 
українському ринку? 

Для страхових компаній з меншим 
досвідом роботи більш важливими 
чинниками, з якими пов’язані найбільші 
труднощі в їх роботі на українському 
ринку, є висока конкуренція, 
недосконалість  законодавства, 
обмеженість фінансових ресурсів і низька 
платоспроможність клієнтів 
 

Порівняння 
середніх, 
непараметричний 
критерій Манна-
Уітні    

5. Чи відрізняються 
страхові компанії з 
різною бізнес 
спрямованістю 
оцінкою чинників, з 
якими пов’язані 
найбільші труднощі в 
їх роботі на 
українському ринку? 

Для страхових компаній з В2С 
спрямованістю  більш важливими 
чинниками, з якими пов’язані найбільші 
труднощі в їх роботі на українському 
ринку, є висока конкуренція, 
недосконалість  законодавства, 
обмеженість фінансових ресурсів і низька 
платоспроможність клієнтів 

Порівняння 
середніх, 
непараметричний 
критерій Манна-
Уітні    

6. Чи відрізняються 
страхові компанії з 
різним ступенем участі 
іноземного капіталу 
оцінкою чинників, з 
якими пов’язані 
найбільші труднощі в 
їх роботі на 
українському ринку? 

Для українських страхових компаній 
більш важливими чинниками, з якими 
пов’язані найбільші труднощі в їх роботі 
на українському ринку, є висока 
конкуренція, недосконалість  
законодавства, обмеженість фінансових 
ресурсів і низька платоспроможність 
споживачів 

Порівняння 
середніх, 
непараметричний 
критерій Манна-
Уітні 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 
7. Чи відрізняються 

страхові компанії з 
різним досвідом 
роботи вибором 
основної інновації, яка 
може суттєво 
поліпшити роботу на 
українському ринку? 

Для страхових компаній з меншим 
досвідом роботи основна інновація, яка 
може суттєво поліпшити роботу на 
українському ринку, пов’язана з 
використанням Інтернету і мобільних 
технологій, а для компаній з більшим 
досвідом – з новими продуктами 

Побудова 
частотних 
таблиць, крос-
табуляція 

8. Чи відрізняються 
страхові компанії з 
різною бізнес 
спрямованістю 
вибором основної 
інновації, яка може 
суттєво поліпшити 
роботу на 
українському ринку? 

Для страхових компаній з В2С 
спрямованістю основна інновація, яка 
може суттєво поліпшити роботу на 
українському ринку, пов’язана з 
використанням Інтернету і мобільних 
технологій, а для компаній з В2В 
спрямованістю – з новими продуктами. 

Побудова 
частотних 
таблиць, крос-
табуляція 

9. Чи відрізняються 
страхові компанії з 
різним ступенем участі 
іноземного капіталу 
вибором основної 
інновації, яка може 
суттєво поліпшити 
роботу на 
українському ринку? 

Для українських страхових компаній 
основна інновація, яка може суттєво 
поліпшити роботу на українському 
ринку, пов’язана з використанням 
Інтернету і мобільних технологій, а для 
компаній  з участю іноземного капіталу – 
з розробкою нових продуктів.  

Побудова 
частотних 
таблиць, крос-
табуляція 

Джерело: складено автором 

 

Загалом було визначено та перевірено 9 гіпотез.  Пошукові питання 

уточнюють компоненти мети дослідження, а гіпотези – це твердження щодо 

змінних (їх величин, зв'язків між ними тощо).  

Для обробки отриманих даних був використаний програмний пакет IBM 

SPSS Statistics (ver.20), призначений для професійної обробки даних 

маркетингових досліджень.  

Усі результати з анкет були протестовані на помилкові відповіді, 

відсортовані відповідним чином і потім оброблені. Для аналізу даних 

використовуються наступні прийоми: частотний розподіл перемінних, побудова 

таблиць спрягання ознак (крос-табуляція), факторний аналіз, кластерний аналіз, 

непараметричне тестування перемінних. 
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Проведене дослідження щодо перевірки гіпотези 1 (табл. 2.7) дозволило 

з'ясувати, що найбільш значимими джерелами ризиків діяльності страхових 

компаній на українському ринку є низька платоспроможність споживачів 

страхових послуг (1 місце), висока конкуренція на ринку (2 місце) і 

недосконалість законодавства (3 місце) (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8  

Джерела ризиків діяльності страхових компаній  на українському ринку 

Показник 

Джерела ризиків 
Низька 
плато-
спро-

можність  

Висока 
конкуренція

Недоско-
налість 
законо-
давства 

Відсутність 
кваліфікова-
них кадрів 

Обмежені 
фінансові 
ресурси 

Відносини з 
учасниками  

ринку  

Кількість 
компаній 52 51 52 52 51 50

Середнє 
значення 
відповідей 

7,83 7,80 5,96 4,33 3,90 4,28

Джерело: розраховано автором. 

  

Дані табл. 2.8 свідчать про те, що висунута нами гіпотеза 1 підтвердилася. 

Відносно перевірки гіпотези 2, то результати дослідження показали, що 

найбільшою мірою максимальний ефект від інновацій страхові компанії 

сподіваються отримати в сфері розробки нових страхових продуктів (1 місце) 

(табл. 2.9). 

Таблиця 2.9  

Оцінка максимального ефекту від впровадження різних видів інновацій у 

діяльності страхових компаній   

Показник 

Розробка 
нових 
страхових 
продуктів 

Впровадження 
новітніх 
програмних 
продуктів в
управління і облік 

Викорис-
тання 
Інтернет і 
мобільних 
ресурсів 

Викорис-
тання 
додатків 
для 
смартфону 

Поліпшення 
якості  
обслугову-
вання 

Оптимізація 
структури  
управління 

Кількість 
компаній 52 52 52 52 52 52 

Середнє 
значення 
відповідей 

8,96 8,79 8,13 7,75 8,21 7,44 

Джерело: розраховано автором 
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Отже, за даними табл. 2.9 можна зробити висновок, що попередньо 

висунута гіпотеза  2 підтвердилася. 

Перевірка висунутої гіпотези 3 проводилася через порівняння двох 

можливих видів джерел фінансування інновацій (внутрішні та зовнішні 

(об'єднання залучених ресурсів та ресурсів партнерів)). Результати проведеного 

частотного аналізу засвідчили, що 61,2% страхових компаній, які надали 

відповідь на це питання анкети (30 компаній) вказали, що на власні ресурси 

прийдеться більше половини коштів серед всіх можливих джерел фінансування 

інновацій (рис. 2.2).  

 
Рис. 2.2. Орієнтація страхових компаній на джерела фінансування інновацій 

Джерело: побудовано автором 

 

Проведення біноміального тесту (значення імовірності помилки р=0,152) не 

підверджує справедливість для всіх страхових компаній України висунутої нами 

гіпотези  3. Отже, з рівною імовірністю страховиками можуть бути використані як 

внутрішні, так і зовнішні джерела фінансування інновацій. 

Перевірка гіпотези 4 здійснювалася за допомогою розрахунку середніх 

значень відповідей на питання № 2 анкети для двох груп респондентів, розділених 

за критерієм досвіду компанії, - до 15 років (включно) і більше 15 років роботи на 

українському ринку страхових послуг (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10  

Джерела ризиків діяльності страхових компаній на українському ринку (для 

компаній з різним досвідом роботи) 
Групи 
компаній за 
досвідом 
роботи 

Джерела ризиків 
Низька 
плато-
спромож-
ність   

Висока 
конкуренція 

Недоско-
налість 
законодав-
ства 

Відсутність 
кваліфікова-
них кадрів 

Обмежені 
фінансові 
ресурси 

Відносини з 
учасниками 
ринку  

Досвід 
роботи до 
15 років 
включно  

7,80 7,40 5,88 4,00 3,68 3,92

Досвід 
роботи 
більше 15 
років 

7,85 8,19 6,04 4,63 4,12 4,62

Джерело: розраховано автором 

 

Для визначення статистично значимої різниці в оцінці труднощів 

респондентами двох груп було використано непараметричний критерій Манна-

Уітні, за допомогою якого лише в одному випадку (для чинника «висока 

конкуренція») було виявлено розбіжність (на рівні достовірності 0,95) в оцінці 

серед двох груп, яка притаманна всій генеральній сукупності (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

 Використання непараметричного кпитерію Манна-Уітні для оцінки 

статистично значимої різниці врахування джерел ризиків діяльності в залежності 

від досвіду роботи компанії 
Групи 
компаній за 
досвідом 
роботи 

Джерела ризиків 
Низька 
плато-
спромож-
ність   

Висока 
конкуренція 

Недоско-
налість 
законодав-
ства 

Відсутність 
кваліфікова-
них кадрів 

Обмежені 
фінансові 
ресурси 

Відносини з
учасниками 
ринку  

Статистика 
U Манна-
Уітні 

321,500 212,500 314,500 291,500 299,000 237,500

Статистич-
на 
значущість 

0,762 0,030 0,668 0,385 0,617 0,136

Джерело: розраховано автором 
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Що стосується управління ризиками, то на рівень доходів населення 

керівництво страхових компаній безпосередньо вплинути не в змозі. Проте, рівень 

недовіри до фінансових установ, зокрема, до страхових компаній, можливо 

зменшити за рахунок їх цілеспрямованої та ефективної діяльності. Саме тому 

компанії, які працюють на українському страховому ринку понад 15 років, більш 

високо оцінюють важливість чинника «висока конкуренція» в якості фактору 

труднощів в роботі, ніж компанії з менщим досвідом роботи. Звідси гіпотеза 4 

підтвердилася лише частково. 

Перевірка гіпотези 5 здійснювалася за допомогою розрахунку середніх 

значень відповідей на питання № 2 анкети для двох груп респондентів, розділених 

за критерієм бізнес-орієнтації компанії, - на споживчий ринок (В2С-орієнтація) 

або на ринок організацій (В2В-орієнтація). Опитування показало, що компанії, які 

дотримуються В2В-спрямованості в діяльності, надають більш високу важливість 

всім чиннинкам труднощів у своїй роботі (за винятком фактору «Відсутність 

кваліфікованих кадрів») (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12  

Джерела ризиків діяльності страхових компаній на українському ринку (для 

компаній різної бізнес-орієнтації) 
Бізнес-
орієнтація 
компаній  

Джерела ризиків 
Низька 
плато-
спромож-
ність   

Висока 
конкуренція 

Недоско-
налість 
законодав-
ства 

Відсутність 
кваліфікова-
них кадрів 

Обмежені 
фінансові 
ресурси 

Відносини з
учасниками 
ринку  

В2В-
орієнтація  

8,00 7,65 6,41 4,41 4,94 4,82 

В2С-
орієнтація 

7,76 7,91 5,67 4,18 3,22 3,94 

Джерело: розраховано автором 

 

Для визначення статистично значимої різниці в оцінці труднощів 

респондентами двох груп було використано непараметричний критерій Манна-

Уітні, за допомогою якого лише в одному випадку (для чинника «обмежені 

фінансові ресурси») було виявлено розбіжність (на рівні достовірності 0,99) в 

оцінці серед двох груп, яка притаманна всій генеральній сукупності (табл. 2.13).  
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Таблиця 2.13  

Встановлення статистично значимої різниці в оцінці джерел ризиків в 

залежності від напряму бізнес-орієнтації компанії 
Бізнес-
орієнтація 
компаній  

Джерела ризиків 
Низька 
плато-
спромож-
ність   

Висока 
конкуренція 

Недоско-
налість 
законодав-
ства 

Відсутність 
кваліфікова-
них кадрів 

Обмежені 
фінансові 
ресурси 

Відносини з
учасниками 
ринку  

Статистика 
U Манна-
Уітні 

247,500 257,500 218,500 235,000 139,500 209,500 

Статистич-
на 
значущість 

0,484 0,756 0,196 0,336 0,005 0,228 

Джерело: розраховано автором 

 

Таким чином, висунута гіпотеза 5 не підтвердилася. 

Перевірка гіпотези 6 також здійснювалася за допомогою розрахунку 

середніх значень відповідей на питання № 2 анкети для двох груп респондентів, 

розділених за критерієм участі іноземного капіталу в бізнесі страхової компанії. 

Опитування показало, що українські компанії надають більш високу важливість 

наступним труднощам у своїй роботі, - низька платоспроможність клієнтів, 

недосконалість законодавства та обмежені фінансові ресурси (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14  

Джерела ризиків діяльності страхових компаній на українському ринку (для 

компаній різної національної приналежності) 
Групи 
компаній за 
національ-
ною 
приналежні-
стю 

Джерела ризиків 
Низька 
плато-
спромож-
ність   

Висока 
конкуренція 

Недоско-
налість 
законодав-
ства 

Відсутність 
кваліфікова-
них кадрів 

Обмежені 
фінансові 
ресурси 

Відносини з
учасниками 
ринку  

Українська 
компанія 

8,00 7,73 6,24 4,15 3,94 4,16 

Іноземний 
капітал 
(повністю 
або частково) 

7,50 7,94 5,44 4,67 3,83 4,50 

Джерело: розраховано автором 
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Для визначення статистично значимої різниці в оцінці труднощів 

респондентами двох груп було використано непараметричний критерій Манна-

Уітні, за допомогою якого лише в одному випадку (для чинника «низька 

платоспроможність клієнтів») було виявлено розбіжність (на рівні достовірності 

0,9) в оцінці серед двох груп, яка притаманна всій генеральній сукупності (табл. 

2.15). Українські компанії більш високо оцінюють важливість цього чинника в 

якості фактору труднощів в роботі, ніж компанії з участю іноземного капіталу. 

Таблиця 2.15  

Виявлення статистично значимої різниці в оцінці джерел ризиків діяльності в 

залежності від участі іноземного капіталу 
Групи 
компаній за 
національ-
ною 
приналежні-
стю 

Джерела ризиків 
Низька 
плато-
спромож-
ність   

Висока 
конкуренція 

Недоско-
налість 
законодав-
ства 

Відсутність 
кваліфікова-
них кадрів 

Обмежені 
фінансові 
ресурси 

Відносини з
учасниками 
ринку  

Статистика 
U Манна-
Уітні 

223,500 291,500 232,500 270,500 288,500 231,000 

Статистич-
на 
значущість) 

0,100 0,912 0,150 0,482 0,864 0,235 

Джерело: розраховано автором 

 

Таким чином, висунута гіпотеза 6 не підтвердилася. 

Аналіз опитування показав, що страхові компанії з різним досвідом роботи 

відрізняються за визначенням основних інновацій, які здатні суттєво поліпшити їх 

роботу. Так, серед компаній з досвідом робти до 15 років, на першому місці 

знаходиться впровадження Інтернет-технологій і мобільних технологій (цю 

інновацію навели 56,5% опитаних), а серед компаній із досвідом роботи більше 15 

років – знаходиться впровадження Інтернет-технологій і мобільних технологій та 

управлінсько-організаційні зміни (по 32%). 

Проте, перевірка гіпотези 7 за допомогою побудови таблиці спрягання ознак 

не виявила статистично значимої різниці між страховими компаніями з різним 
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досвідом роботи в визначені основних інновацій, які можуть суттєво поліпшити 

роботу на українському ринку (рівень статистичної значимості за критерієм хі-

квадрат дорівнює 0,285). Таким чином, висунута гіпотеза 7, не підтвердилася.  

Перевірка гіпотези 8 показала, що страхові компанії з різною бізнес-

орієнтацією відрізняються за визначенням основних інновацій, які здатні суттєво 

поліпшити їх роботу. Так, серед компаній з В2С-орієнтацією, на першому місці 

знаходиться впровадження Інтернет-технологій і мобільних технологій (цю 

інновацію навели 48,4% опитаних), а серед компаній із В2В-орієнтацією- 

знаходиться впровадження Інтернет-технологій і мобільних технологій та 

розробка нового страхового продукту  (по 37,5%). 

Проте, перевірка гіпотези 8 за допомогою побудови таблиці спрягання ознак 

не виявила статистично значимої різниці між страховими компаніями з різною 

бізнес-орієнтацією в визначені основних інновацій, які можуть суттєво поліпшити 

роботу на українському ринку (рівень статистичної значимості за критерієм хі-

квадрат дорівнює 0,245). Таким чином, висунута гіпотеза 8, не підтвердилася.  

Перевірка гіпотези 9 показала, що українські страхові компанії не 

відрізняються від іноземних компаній у визначенні основних інновацій, які здатні 

суттєво поліпшити їх роботу. Так, на першому місці знаходиться впровадження 

Інтернет-технологій і мобільних технологій (цю інновацію навели 46,7% 

опитаних), а серед компаній із іноземним капіталом ця позиція також займає 

перше місце (38,9%). 

Перевірка гіпотези 9 за допомогою побудови таблиці спрягання також 

підтвердила відсутність статистично значимої різниці між цими двома 

категоріями страхових компаній (рівень статистичної значимості за критерієм хі-

квадрат дорівнює 0,268). Таким чином, висунута гіпотеза 9, не підтвердилася. 

Отже, результати опитування можна підсумувати за допомогою 

представлення у вигляді табл. 2.16. 
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Таблиця 2.16 

Результати перевірки гіпотез дослідження та виявлення моделей поведінки 

страхових компаній у процесі впровадження інновацій 
№  
з/п Страхові компанії Джерела  

ризиків 
Види  

інновацій 
Джерела 

фінансування 
1 2 3 4 5 
1. Досвід роботи до 

15 років 
Менше оцінюють 
важливість чинника 
«висока конкуренція» 
в якості фактору 
труднощів у роботі 

З рівною 
імовірністю 
страховиками 
можуть бути 
впроваджені 
Інтернет-
технології і 
мобільні 

технології та 
управлінсько-
організаційні 

зміни  
(гіпотези 7-9) 

З рівною 
імовірністю 
страховиками 
можуть бути 
використані як 
внутрішні, так і 
зовнішні джерела 
фінансування 
інновацій 

(гіпотеза 3) 

Досвід роботи 
понад 15 років 

Вище оцінюють 
важливість чинника 
«висока конкуренція» 
в якості фактору 
труднощів у роботі 
(гіпотеза 4) 

2. Спрямованість на 
споживчий ринок 
(Вusiness to clients 
орієнтація) 

Надають більш високу 
важливість чиннику 
«обмеженість 
фінансових ресурсів» 
(гіпотеза 5) 

Спрямованість на 
бізнес-ринок 
(Вusiness to 
business  
орієнтація) 

Надають менш високу 
важливість чиннику 
«обмеженість 
фінансових ресурсів» 

3. Українська 
страхова 
компанія 

Більш високо 
оцінюють важливість 
чинника «низька 
платоспроможність 
клієнтів» (гіпотеза 6) 

Страхова 
компанія з 
іноземним 
капіталом  
(повністю або 
частково) 

Менш високо 
оцінюють важливість 
чинника «низька 
платоспроможність 
клієнтів» 

Джерело: розроблено автором 

 

На основі даних табл. 2.16 можна виділити наступні моделі поведінки 

страхових компаній України у процесі впровадження інновацій: 

І. Страхові компанії, що більше приділяють увагу внутрішнім джерелам 
ризиків;  

ІІ. Страхові компанії, що більше приділяють увагу зовнішнім джерелам 
ризиків; 
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ІІІ. Страхові компанії, що приділяють увагу як внутрішнім, так і зовнішнім 

джерелам ризиків.  

При цьому для кожної із вказаних моделей поведінки характерне те, що 

страхові компанії з рівною імовірністю можуть впровадити Інтернет-технології і 

мобільні технології та управлінсько-організаційні зміни і з рівною імовірністю 

використовувати як внутрішні, так і зовнішні джерела фінансування інновацій. 

Слід зауважити, що подібні дослідження щодо моделей поведінки 

страхових компаній у процесі впровадження інновацій проводяться і за кордоном. 

Так, соціологічне опитування консалтингової компанії Accenture демонструє, що 

страхувальники потребують більш актуальних, зручних страхових продуктів за 

низькою ціною. При цьому у дослідженні прийняло участь 6135 страхувальників з 

11 країн  (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Географічний розподіл респондентів опитування консалтингової 

компанії Accenture 

Джерело: [202] 

 

Дослідження охоплювало такі сфери страхування як: 

- автострахування – опитано 2 168 страхувальників; 

- майнове страхування – опитано 2 098 страхувальників; 
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- страхування життя – опитано 1 869 страхувальників [202].  

В опитуванні прийняло участь 3 070 чоловіків та 3 065 жінок, тобто 

гендерне співвідношення респондентів 50:50. 

Результати опитування показали, що технологічні інновації у сфері 

страхування призвели до змін у каналах продажу страхових продуктів, які 

використовують страхувальники. Посилення конкуренції на страховому ринку та 

розвиток інформаційних технологій, зміни в поведінці споживачів призвели до 

створення альтернативних каналів продажу. Якщо на початковому етапі 

використання Інтернет-технологій сайти страхових компаній в основному 

використовувалися як рекламний майданчик, на якому розміщувалася основна 

інформація про компанію та її страхові продукти, то нині через сайти страхових 

компаній стає можливим спілкування з клієнтами та здійснення продажу 

страхових продуктів [202].  

Споживачі все частіше готові купувати страховий поліс від компаній, що не 

пов’язанні із страховою галуззю (67% респондентів). У страхувальників виникає 

бажання купити страховий поліс через банківські установи, автодилерів тощо. 

Але у довгостроковій перспективі найбільш цікавим є онлайн-сектор, на який 

припадає 23% опитуваних респондентів [202] (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Нестрахові організації, в яких страхувальники готові придбати 

страховий поліс 

Джерело: [202] 
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Нині страхувальники не можуть обійтися без сучасних інформаційних 

технологій, навіть при використанні традиційних каналів, хоча б в процесі 

обрання страхових продуктів, порівнюючи пропозиції страхових компаній на їх 

сайтах. У США, наряду із окремими сайтами страхових компаній, діють 

спеціалізовані страхові портали, на яких збирається інформація про ключових 

учасників страхового ринку конкретного регіону (штату). Користувачі даних 

порталів можуть порівнювати страхові пропозиції різних страхових компаній, 

дізнатися особливості страхових продуктів у тої чи іншої компанії та обрати 

найбільш прийнятний для себе варіант. Серед прикладів таких спеціалізованих 

страхових порталів можна виділити www.lifeshopper.com, www.insurence.com, 

www.insweb.com, www.insure.com та інші [202].  

Сучасні інформаційні технології відіграють ключову роль при обранні 

страхових пропозицій через альтернативні канали продажу. Нині клієнтів 

цікавить отримання персоніфікованих страхових продуктів (80% опитаних 

респондентів) [202] (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. Ставлення страхувальників до персоніфікованих страхових 

продуктів 

Джерело: [202] 

 

Підвищення зручності надання страхових послуг через он-лайн сервіси та 

збільшення функціональності мобільних пристроїв і планшетів продовжують 
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тенденцію індивідуалізації страхових продуктів. Рівень розвитку цифрових 

технологій та аналітики нині дозволяють страховим компаніям надавати 

персоніфіковані послуги клієнтам в тих масштабах та через ті канали, в яких 

зацікавлені страхувальники [202]. 

У Великобританії найбільшого поширення отримали магазини-агрегатори, 

на які приходиться понад 24% зібраних страхових премій. Створення таких 

онлайн-майданчиків стало початком розвитку онлайн-страхування у 

Великобританії [1]. 

В цілому можна виділити 4 основні тенденції у розвитку каналів продажу 

страхових продуктів: 

1) збільшення ролі такого каналу збуту як Інтернет у продажі страхових 

продуктів; 

2) широке використання соціальних мереж в якості альтернативного каналу 

дистрибуції та комунікації з потенційним клієнтом; 

3) застосування хмарних технологій, SaaS рішень тощо, в процесі 

використання різних каналів продажу; 

4) автоматизація бізнес-процесів (андерайтингу, врегулювання збитків 

тощо) та збільшення частки прямих продажів [204, с.6].  

Інновації є важливим фактором у розвитку нових каналів збуту страхових 

послуг. В якості альтернативних каналів широко використовуються Інтернет-

продажі. Кожен четвертий страхувальник бажає купити страхове покриття онлайн 

[200]. Нині характерна пряма залежність між рівнем розвитку страхового ринку та 

часткою каналу онлайн-продажів страхових послуг серед інших каналів збуту. На 

розвинених ринках частка агентського каналу складає 50-60%, на 

середньорозвинутих – 60-70%, на нерозвинутих – 80-90% [96].  

За дослідженням, проведеним The Boston Consulting Group, страхування 

входить до ТОР 5 категорій серед Інтернет-користувачів в Європі [180, с. 11] (рис. 

2.6). 
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Рис. 2.6. ТОР 5 продуктів серед Інтернет-користувачів в Європі 

Джерело: [180, с. 11] 

 

В Європі онлайн-страхування займає близько 14% від загального обсягу 

страхових премій. Основним продуктом онлайн-страхування є автострахування, 

що пояснюється його стандартизацією. У Великобританії понад 20% 

акумульованих страхових премій припадає на онлайн-канал [1].  

При здійсненні електронної комерції страхові компанії можуть 

використовувати або власні Інтернет-магазини (наприклад, amassurance.com.my, 

lonpac.com), або спеціалізовані Інтернет-вітрини для страхових компаній з метою 

розширення числа потенційних страхувальників (наприклад, ehealthinsurance.com/ 

чи einsuran.com) [73, с. 269]. 

Отже, серед основних причин зростання частки онлайн-страхування є: 

1) можливість обрання персоніфікованих страхових продуктів; 

2) низька вартість страхового продукту з високою якістю; 

3) можливість порівняння страхових продуктів страхувальниками; 

4) зручність для споживачів [1].  
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Для того, щоб забезпечити стабільне зростання частки онлайн-каналу, 

необхідно забезпечити простоту та надійність його використання для 

страхувальників. Страховики повинні створити такі умови для страхувальника, 

щоб він міг довіряти альтернативним каналам продажу [188].  

За дослідженням, проведеним The Boston Consulting Group, мобільний та 

Інтернет канали є найбільш дешевими для страхових компаній. Все більше 

страхових компаній використовують в своїй діяльності мобільні додатки, 

оскільки вони є зручним інструментом комунікації із потенційними 

страхувальниками. Створюючи мобільні додатки, необхідно продумувати кожен 

етап розробки: вивчення цільової аудиторії, розробка необхідного функціоналу та 

зручного дизайну, вивчення аналітичних даних щодо дій користувачів програм та 

їх вдосконалення з метою збільшення конверсії [168].  

Завдяки мобільним додаткам збільшується мобільність страхової компанії, 

прискорюються її бізнес-процеси. Наприклад, третя за обсягами обслуговування 

фізичних осіб в США страхова компанія Allstate розробила додаток 

QuickFotoClaim, що дозволяє страхувальникам фотографувати незначні 

пошкодження застрахованих автомобілів і таким чином робити заяву про 

відшкодування без необхідності викликати аварійного комісара чи йти до 

представництва страхової компанії. Програма реалізується через три послідовні 

кроки: спочатку страхувальник фотографує крупним планом пошкодження, потім 

фотографує весь автомобіль (при необхідності додаткових фотографій програма 

сповістить страхувальника), далі прикріплені фото відправляються на адресу 

страхової компанії і протягом трьох годин приходить відповідь щодо зарахування 

заяви про відшкодування. Кінцевим етапом в цьому процесі є перерахування на 

електронний рахунок клієнта необхідних коштів на відшкодування збитків. Даний 

додаток доступний для безкоштовного завантаження в iTunesAppStore та 

GooglePlay [208]. Подібну програму реалізувала також американська страхова 

група FarmersInsurance через мобільний додаток EZ Estimate. 

Китайська страхова компанія зі страхування життя Taikang Life 

використовує найбільшу соціальну мережу WeChat (китайський аналог Facebook),  



101 
 
з метою повідомлення про страхові випадки та врегулювання незначних збитків. 

Через дану мережу страхувальники відправляють страховику фото пошкодженого 

автомобіля для дистанційної оцінки збитків. Такий страховий випадок може бути 

врегульований за 15 хвилин [199]. 

Японська страхова компанія Tokio Marine & Nichido Fire Insurance 

використовує мобільні додатки для продажу страхових полісів особам, які 

орендують автомобілі  [157, с. 28]. Дана компанія суттєво збільшила продажі 

страхових продуктів, впровадивши можливість придбання короткострокових 

страхових полісів на період до декількох тижнів для захисту від незначних 

страхових випадків («OneTimeInsurance») за допомогою мобільних додатків, що 

створені разом із найбільшою телекомунікаційною компанією Японії Nippon 

Telegraph and Telephone. Мобільний додаток і система GPS визначають 

місцезнаходження страхувальника і пропонує страхові продукти, які в тому місці 

є найбільш актуальними, наприклад: 

− якщо страхувальник знаходиться в аеропорту, йому пропонуватиметься 

туристичне страхування; 

− якщо страхувальник відпочиває на гірськолижному курорті, йому 

пропонуватиметься страхування від нещасних випадків тощо [157, с. 28]. 

Придбання такого страхового продукту миттєво завершується в самому 

мобільному додатку.  

Німецька страхова компанія Friendsurance використовує соціальні мережі, 

щоб реалізовувати страхові послуги. Страхувальники мають можливість 

об’єднуватися у групи, як це відбувається в будь-якій соціальній мережі, 

погоджуючись, в разі настання страхового випадку, підтримати один одного на 

певну мінімальну суму (наприклад, максимум 30 євро). Чим більша група, тим 

більше покриття бере на себе учасник. Страхова компанія відшкодовує ті збитки, 

які не може покрити такий пул [173]. Завдяки вказаній організації витрати на 

страхування для страхувальника знижуються до 50%, що пояснюється: 

- зниженням випадків шахрайства; 
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- зменшенням витрат на урегулювання страхових випадків з боку 

страховика (оскільки невеликі збитки покриваються групою, фактично це є 

своєрідною франшизою – «network deductible»); 

- зниженням собівартості страхового продукту [173]. 

Мобільна платформа GiffGaff, створена іспанською телекомунікаційною 

компанію Telefónica S.A., представляє собою форум для користувачів 

(страхувальників), на якому вони можуть задавати питання іншим 

страхувальникам чи відповідати на них. Активні учасники такого форуму 

отримують бонусні бали. Завдяки даній платформі страхові компанії суттєво 

скорочують видатки на утримання call-центрів, оскільки значна частина питань 

вирішується на форумі [178]. 

Деякі страхові компанії не просто створюють мобільні додатки, а й 

відкривають доступ до їх програмного коду (API) для того, щоб треті особи могли 

вдосконалювати програму. Так, наприклад, французький банк та страхова група 

CréditAgricole створили магазин фінансових додатків CAStore, який може бути 

розширений сторонніми мобільними та web-розробками [176; 161]. Фактично 

ресурс будується на ідеї краудсорсингу, збираючи від клієнтів нові ідеї для 

фінансових додатків, які потім реалізуються третіми особами. Цей підхід, на нашу 

думку, є інноваційним, оскільки нововведення, які можуть пропонуватися 

страховою компанією обмеженні баченням самої компанії, а при використанні 

ідей краудсорсингу, використанні спільного ресурсу для створення 

спеціалізованих додатків у страховій діяльності, стає можливим розширення 

підходів та ідей до створення нових мобільних додатків, які б відповідали 

потребам страхувальників. 

Таким чином, в останні десятиліття підхід іноземних страхових компаній до 

використання програмних комплексів суттєво змінився, оскільки перевага 

надається компонентним програмам, які конфігуруються під специфічні потреби 

конкретного страховика, є досить гнучкими і реалізуються через стандартні 

апаратні засоби (наприклад, використання Web-базованих програм тощо) [157, с. 

27]. 
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Не менш важливе значення відіграють і страхові послуги, що пропонуються 

фізичним і юридичним особам. Так, прикладом інноваційних страхових послуг з 

боку провідних страхових компаній є програми «NameYourPrice» американської 

компанії ProgressiveCorporation; телематичні технології, що використовує 

англійська страхова компанія Insurethebox, програми електронного асистансу з 

боку американської автомобільної асоціації USAA (табл. 2.17).   

Таблиця 2.17 

Інноваційні страхові послуги деяких страхових компаній світу 

Страхова 
компанія 

Назва 
програми 

Сфера 
діяль-
ності 

Характеристика 

Progressive 
Corporation 

(США) 

Name Your 
Price 

А
вт
ос
тр
ах
ув
ан
ня

 

Онлайн-інструмент, що збирає інформацію від 
потенційних клієнтів, включаючи суму їх бюджету 
на автострахування, після чого програма рекомендує 
ті страхові програми, які відповідають бюджету. 
Також програма дає можливість коригувати 
елементи страхового покриття для того, щоб 
страхувальник отримав той страховий продукт, що 
відповідав би його потребам та можливостям 

Insurethebox 
(Великобри-

танія) 

Телематичн
і технології 

Відхід від традиційного автострахування. В 
автомобілі встановлюється GPS-пристрій, що 
відправляє СК інформацію про: час керування (день 
чи ніч), швидкість, стиль керування (програма 
відслідковує, коли автомобіль різко гальмує чи 
прискорюється), пробіг. Клієнт купує «милі» на які 
буде розповсюджено страхове покриття. Якщо 
страхувальник відповідає певним критеріям, він 
нагороджується бонусними «милями»   

Джерело: побудовано автором за даними [181] 

 

Використання компанією Insurethebox подібного підходу (табл. 2.17) 

дозволяє страхувальнику відчувати, що він отримує страховий продукт, 

розроблений спеціально для нього, а також зацікавити страхувальника 

співпрацювати саме з конкретною страховою компанією через використання 

програм лояльності (наприклад, нарахування бонусних «миль»). Страхова 

компанія Insurethebox використовує мережу ЕЕ, найбільшу 3G-мережу у 

Великобританії, що дозволяє швидко обробляти отриману інформацію від 

страхувальників. Компанія надає свої послуги через свій сайт 
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http://www.insurethebox.com, де можна ознайомитися із страховими послугами, 

укласти договір страхування та здійснити його оплату, замовити додаткові 

«милі». В середньому страхувальники віком більше 25 років економлять 843 

фунти стерлінгів, а в віці 17-25 років – понад 200 фунтів стерлінгів. Використання 

телематичних технологій дозволяє компанії швидко знаходити викрадені 

автомобілі, страхувальникам доступна гаряча лінія, що працює в режимі 24/7. 

[182] 

Отже, впровадження інновацій у діяльності іноземних страхових компаній 

передбачає такі моделі їх поведінки: 

 1. Використання нових технологій і каналів збуту при наданні вже 

існуючих страхових послуг. 

 2. Розробка нових страхових продуктів. 

Вважаємо, що дані моделі поведінки іноземних страхових компаній у 

процесі впровадження інновацій характерні і страховим компаніям, які працюють 

на вітчизняному страховому ринку, що проявляється в межах моделей їх 

поведінки щодо врахування внутрішніх і зовнішніх джерел ризиків. Вказане 

впливає на формування відповідних тенденцій впровадження інновацій у 

діяльності страховиків в Україні, що слід розглянути більш детально. 

  

 

2.3. Тенденції впровадження інновацій у діяльності страховиків 

 

Як було з’ясовано, кількість страхових компаній на вітчизняному 

страховому ринку постійно зменшується. При зниженні кількості страховиків 

передбачається зростання їхньої прибутковості, адже вони не будуть конкурувати 

за клієнтів із недобросовісними страховиками, що підривають довіру до страхової 

галузі, проводячи демпінг цін, після чого при настанні страхових випадків, не в 

змозі виконувати свої зобов’язання. 

Нині впровадження інновацій у діяльності страхових компаній в Україні є 

необхідною умовою для їх успішної діяльності, чого вимагає конкуренція з боку 
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іноземних страховиків. Передбачається, що підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС суттєво вплине на подальший розвиток вітчизняного страхового 

ринку, зокрема очікується:  

1) відкриття в Україні дочірніх компаній та філій європейських 

страховиків; 

2) проведення пенсійної та медичної реформи; 

3) активний розвиток субсидованого агрострахування; 

4) підвищення вимог до формування статутного капіталу і введення 

міжнародних норм корпоративного управління; 

5) значне зростання частки перестраховиків Німеччини, Великобританії, 

Швейцарії, Франції; 

6) підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг, наприклад, 

створення інституту фінансового омбудсмена; 

7) розвиток електронної форми страхового полісу та можливість 

заключення страхових договорів онлайн [56]. 

Україна згідно з даними Internet World Stats входить у першу десятку країн 

Європи за кількістю Інтернет-користувачів – 18,5 млн. людей віком старше 15 

років. При цьому 80% активної Інтернет-аудиторії проживає в містах з 

населенням більше 100 тис. людей (із них у Києві – 27%) [183]. 

Проте аналіз страхових премій, отриманих через Інтернет-страхування, 
вказує на низький рівень розвиненості вказаного каналу збуту страхових послуг, 
хоча спостерігається стійка позитивна динаміка.  За даними експертів, у 2012-
2013 рр. обсяги онлайн-продажів не перевищували 0,5% від загального обсягу 
зібраних страхових премій, то за оптимістичними прогнозами у 2017 році цей 
показник перевищить 5% (мається на увазі залучення страхувальників за 
допомогою через мережу Інтернет) [183].  

За прогнозами експертів та топ-менеджерів деяких страхових компаній 

України, за умови прийняття змін до вітчизняного законодавства в частині 

електронного страхового документу, можна буде акумулювати через Інтернет-
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канал близько 3 млрд грн, оскільки цей канал просування має багато переваг, до 

яких слід віднести: 

– спрощення процесу страхування за допомогою наочного та інтуїтивно 

зрозумілого способу порівняння, вибору страхової компанії і страхових 

продуктів; 

– можливості замовлення страхової послуги, не виходячи з будинку або 

офісу; 

– мінімізація «людського» чинника: відсутність у більшості випадків 

необхідності зустрічі і спілкування з представниками страхової компанії; 

–  оперативність оформлення (у середньому близько 20 хвилин через сайт, у 

той час як в офісі страховика це займає понад дві години); 

– простота та універсальність способів оплати (готівковий, безготівковий 

розрахунки, електронні гроші); 

– автоматизація розрахунку страхової суми і тарифів за допомогою 

страхового мультикалькулятора; 

– зниження витрат на оренду офісів, виплату робітникам заробітної плати 

[128, с. 265]. 

У той же час, незважаючи на зручність використання Інтернет-страхування, 

воно володіє рядом недоліків, таких як: 

– необхідність клієнта самостійно розбиратися в тонкощах і нюансах роботи 

з сайтом страховика; 

– установлюються певні варіанти страхових сум, змінити які клієнт не 

може; 

– значно менша кількість страхових продуктів розміщується на Інтернет-

сайтах страхових компаній для продажу; 

– поліси зі страхування транспорту та нерухомості, що знаходяться в 

заставі, не продаються; 

– клієнт не може заздалегідь повністю ознайомитися з усіма умовами 

договору [17, с. 628]. 



107 
 

Оскільки рівень інформатизації будь-якої сфери життєдіяльності в 

перспективі буде тільки нарощуватися, то необхідно враховувати цей фактор у 

стратегічному управлінні страховика. Основою належного управління 

інноваціями є якісна інформація. Вичерпна, достовірна, своєчасна та зрозуміла 

інформація є запорукою прийняття оптимальних управлінських рішень, 

спрямованих на зменшення витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку та 

ринкової вартості організації [61]. 

Інформаційне забезпечення є основою послідовності етапів підготовки, 

прийняття та реалізації рішення щодо впровадження інновацій. Основними 

складовими в системі інформаційного забезпечення впровадження інновацій у 

діяльності страхових компаній є інформаційні ресурси, інформаційне програмне 

забезпечення та інформаційно-аналітична робота [61]. 

Інформаційними ресурсами прийнято вважати  упорядковану сукупність 

інформації в будь-якій формі та вигляді, яка забезпечує систему управління 

відповідною кількістю даних, відомостей, знань для прийняття управлінських 

рішень. Компанії можуть використовувати як власні розробки, що акумулюють 

інформацію для внутрішнього використання так і звертатись до посередників, що 

діють на ринку [61].   

Щодо інформаційно-програмного забезпечення, можна виділити 2 групи ІТ-
рішень в страховій діяльності: 

- реалізація онлайн-продажів страхових продуктів; 
- автоматизація бізнес-процесів страховика [61].  
В Україні багато страхових компаній не лише не розвивають Інтернет 

продажі, але й не мають своїх власних сайтів.  
Страховики не вважають за потрібне витрачати гроші на створення 

Інтернет-магазинів та підтримку сайтів, тому що у них є розгорнена мережа по 
всій Україні [74, с. 27]. Аналіз Інтернет-функціоналу 10 страхових компаній 
України наведено в таблиці 2.18. 
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Таблиця 2.18 

Аналіз Інтернет-функціоналу 10 страховиків України в 2016 р. 

Назва компанії 
Страховий 
калькулятор Інтернет 

замовлення
Інтернет 
оплата 

Особистий 
кабінет 

Сторінки в 
соціальних 
мережах ОСЦПВВНТЗ Інші

UNIQA - - - + - + 
AXA Страхування - - + + - + 

Провідна + - + - - + 
Інго Україна + + + + + + 
Арсенал 

Страхування - - - - + + 

Альфа 
Страхування + + + + + + 

Українська 
страхова група + + + - + + 

АСКА + + + + - + 
Інгосстрах - + + - - + 
ТАС СГ - - + + + + 
Джерело: побудовано автором на основі аналізу сайтів страхових компаній 

 

Серед 10 страхових компаній у трьох страховиків відсутня можливість 

здійснення оплати за поліс через Інтернет (Провідна, Арсенал Страхування, 

Українська страхова група). На сайтах п’ятьох страхових компаній присутній 

функціонал «особистого кабінету» для страхувальників, що дає їм доступ до 

основної інформації по укладеним договорам страхування, можливість купувати 

страхові поліси без необхідності постійно вказувати свої персональні дані (якщо 

раніше купувалися договори страхування у даної компанії). «Особистий кабінет» 

СГ «ТАС» дозволяє страхувальнику відслідковувати, на якому етапі знаходиться 

урегулювання збитків по страховому випадку, яких документів не вистачає (з 

можливістю завантаження їх копій в базу, що зменшує час на врегулювання 

збитків, оскільки страхувальнику не потрібно постійно їздити в офіс страховика). 

СК «Альфа Страхування» має власний Інтернет-магазин, через який 

реалізуються страхові послуги (або здійснюється їхнє оформлення без можливості 

оплати), а паперовий варіант страхового полісу страхувальник отримує або у 

відділенні СК, або кур’єром [113].  
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Цікавим є рішення СК «АСКА», яка використовує спільний портал Comfin 

для реалізації страхових продуктів, без необхідності отримання клієнтом 

паперового варіанту полісу. Функціонал онлайн-магазину розміщений на 

окремому сайті http://www.comfin.ua/, що належить ТОВ «ФінКом Інвест». Для 

оформлення страховки клієнту необхідно зареєструватися на сайті та ввести свої 

персональні дані (при чому вимог щодо обробки персональних даних не 

зазначено), обрати страховий продукт та ввести дані, необхідні для його 

оформлення. Електронний страховий поліс затверджується електронним 

цифровим підписом з боку страховика та унікальним кодом із СМС-повідомлення 

з боку страхувальника. Після чого здійснюється його оплата за допомогою 

платіжної картки на сайті компанії, або у відділенні будь-якого банку [91]. 

Для більшості страховиків інформаційна система представляє собою 

автоматизацію бек-офісних задач: облік договорів та платежів, врегулювання 

збитків, перестрахування, розрахунки резервів, формування звітності й інше. За 

допомогою інформаційних технологій страховик може автоматизувати й задачі 

фронт-офісу: розрахунки страхових премій, формування і друк заяв, полісів і 

договорів, контроль використання бланків суворої звітності, видача довіреностей і 

андерайтингових дозволів [91]. 

В якості прикладу успішного впровадження інформаційних технологій у 

вітчизняній страховій діяльності можна виділити українсько-німецьку компанію 

«ProfITsoft», яка в своїй діяльності орієнтована виключно на страховий бізнес. 

Програмними продуктами компанії, зокрема, користуються наступні страховики: 

1) страхова група «ТАС» та ТОВ «АсисТАС» – інтегрована система 

«FRONT-OFFICE», що активно використовується філіями та посередниками 

страховика по всій території України як для укладення договорів страхування по 

8 продуктам в режимі онлайн, так і для оперативної оцінки вартості 

транспортних засобів, управління договорами доручення з агентами; 

2) СК «Брокбізнес Життя» – у 2009 році запроваджено систему «LIFE-

OFFICE»; 
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3) СК «Універсальна» – з 2010 року впроваджена комплексна 

інформаційна система, що включає «BACK-OFFICE», «FRONT-OFFICE» і 

«CLIENT-OFFICE». Система «FRONT-OFFICE» також реалізована на АЗС 

«ОККО», як основного партнера СК з реалізації полісів автострахування [108]. 

Страхові компанії в Україні попри значні недоліки законодавства щодо 

використання онлайн-каналу продажу страхових послуг, намагаються 

використовувати переваги Інтернет-технологій. Зазвичай використовується 

модель В2С, тобто продаж полісів фізичним особам. Серед прикладів успішної 

реалізації електронної комерції та автоматизації інформаційної системи страхової 

компанії можна виділити досвід СК «ERV». Основною ідеєю онлайн-продажів в 

межах бізнес спрямованості В2С даної компанії стало забезпечення максимальної 

легкості у процесі бронювання страхових продуктів, шляхом вибору вже готових 

пакетних рішень. Оскільки компанія спеціалізується на туристичному 

страхуванні, то нею пропонуються наступні пакети: туристичні чи ділові; в 

Європу чи по всьому світу; поїздки для активного відпочинку чи спокійний 

пляжний відпочинок. Компанією створено різноманітні мобільні додатки, з метою 

максимального розширення кола потенційних клієнтів. Процес оформлення 

полісу в В2С-модулі, в його мобільних версіях складається з трьох етапів: вибір 

продукту, введення персональних даних та даних платіжної картки. Після оплати 

на електрону пошту клієнта приходить підтвердження про страхування, оригінал 

страхового полісу можна отримати на пошті чи в офісі компанії, або його клієнту 

принесе агент [8, с. 33]. 

Все більше страхових компаній використовують послуги ТОВ «Портмоне» 

для забезпечення оплати клієнтів своїх рахунків через Інтернет (за допомогою 

платіжних карт Visaі MasterCard), зокрема: СК «Альфа Страхування», 

MetLifeAlico, СК «Універсальна», СК «ERV», СК «Альфа Гарант», СК «Рітейл 

страхування» та інші [113]. 

Ще одним прикладом успішного впровадження інновацій у страховій 

діяльності є страхова компанія «Альфа Страхування», що використовує проекти 

дистанційних і direct-продажів. Клієнти компанії можуть придбати широкий 
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спектр страхових продуктів за допомогою Інтернет-магазину www.direct.alfaic.ua, 

системи Portmone.com. Вперше в Україні СК «Альфа Страхування» 

запропонувала схему оплати через мережу терміналів I-box. Нині через термінали 

I-box страхувальники мають можливість оплатити страхові поліси СК «Альфа 

Страхування», «AegonLifeUkraine», «ТАС», «Рітейл страхування», 

«Універсальна» [113].  

Для банків та інших партнерів СК «Альфа Страхування» розробила й 

успішно впровадила універсальне IT-рішення – «SAGA-Insurance» – програму 

дистанційних автоматизованих on-line продажів страхових продуктів [113]. Дана 

система надає можливість: 

- виконання автоматичного розрахунку попередніх сум страхових 

платежів; 

- оформлення автострахування, страхування майна; 

- пролонгувати договори; 

- формування звітності. 

SAGA-Insurance забезпечує доступ до бази даних клієнтів у будь-якому 

відділенні банку, дає можливість контролювати рух бланків суворої звітності 

тощо [113]. 

Використання електронної комерції призводить до оптимізації персоналу 

страховика у бік скорочення працівників відділу продажів та виїзних агентів. 

Значно розширюється коло потенційних страхувальників, оскільки не залежить 

від суб’єктивних прагнень страхових посередників (оскільки посередникам 

вигідно застрахувати декількох клієнтів на велику суму, чим багато, але на 

меншу, внаслідок чого страхова компанія втрачає значний сегмент ринку) [113]. 

Використання методів електронної комерції в страхуванні дозволяє 

персоніфікувати страховий поліс до фактично повної його відповідності потребам 

кожного клієнта та підвищити ефективність діяльності самої страхової компанії 

(прикладом є діяльність СК «Альфа Страхування» [113] (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Вплив розвитку інформаційних технологій у страховій компанії на 

кількість її працівників (на прикладі СК «Альфа Страхування») 

Джерело: побудовано автором за даними [113] 

 

Так, в СК «Альфа Страхування» у 2011 році налічувалося 485 працівників, 

на кожного з яких в середньому припадало 741 тис. грн зібраних страхових 

премій, у 2012 році – 468 працівників із 988 тис. грн страхових премій, а у 2013 

році – 457 працівників із 1281 тис. грн страхових премій. Це пояснюється 

активним розвитком інформаційних технологій у страховій компанії протягом 

вказаних років, впровадженням системи онлайн страхування протягом 2008-

2010рр. та подальшим розвитком даної стратегії в наступних періодах [113]. 

Варто зазначити, що тенденція, представлена на рис. 2.7, щодо зменшення 

зайнятих у сфері страхування у зв’язку з використанням сучасних технологій 

спостерігається в Україні у цілому в сфері страхування, а також в зарубіжних 

країнах. Останні звіти швейцарської Асоціації страхових компаній (Swiss 

Insurance Association), можна відмітити що за останні декілька років число 

працівників, зайнятих в адміністративному апараті страховика, тих хто напряму 

Подальший розвиток 
системи direct-
продажів, позитивний 
ефект від впровадження 
попередніх заходів 
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системи direct-
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власного 
Інтернет-
магазину, 
співпраця з 
провідними 
Інтернет-
порталами 
(portmone,  
e-polis, ukrbuy 
тощо) 
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не працював з клієнтами, залишилося на одному рівні, в той час як кількісний 

склад відділу продажу мав чітку низхідну тенденцію. Загальна кількість зайнятих 

у сфері страхування в Україні, Швейцарії та світі протягом 2012-2016 рр. 

представлена в табл. 2.19. 

 Таблиця 2.19 

Кількість зайнятих у сфері страхування в Україні, Швейцарії та світі  

протягом 2012-2016 рр., тис. осіб 
Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Тенденція
Швейцарія 49,166 48,012 48,400 47,832 47,500 ↓ 
Світ 75,707 74,553 74,024 69,236 68,000 ↓ 
Всього 124,873 122,565 122,424 117,068 115,500 ↓ 

Фінансова та страхова діяльність 
Україна 315,8 306,2 286,8 243,6 225,6 ↓ 

Джерело: побудовано автором за даними [25, 170] 

 

Згідно із сучасними тенденціями, все більше число користувачів Інтернету 

доходять до висновку, що придбання страхового полісу в мережі це подвійна 

економія грошей і часу. Direct-продажі відбуваються через inbound/outbound 

дзвінки. Персоналізована комунікація з існуючим/потенційним клієнтом із 

подальшим внесенням інформації в особисту картку CRM-системи дозволяють 

менеджерам оформити договір страхування без приїзду клієнта в офіс. У свою 

чергу робота без посередників зменшує операційні витрати, надаючи можливість 

знижувати вартість страхових послуг. 

Страховими компаніями створюються мобільні додатки як для 

страхувальників, та і для посередників з метою максимального спрощення їх 

взаємодії із страховиком (наприклад, СК «АСКА» із «мобільним страховим 

агентом», СК «UNIQA» із «AudaMobile»). 

Першою страховою компанією, яка надала своїм клієнтам можливість 

зберігати страховки в своїх смартфонах на вітчизняному ринку була СК «ВТБ 

Страхування». А страхова компанія «АСКА», з метою збільшення обсягів 

реалізації страхових продуктів, запустила мобільний додаток «Мобільний 

страховий агент», за допомогою якого можна оформити та продати страховий 
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поліс. Завдяки цьому знижується паперовий документообіг, спрощується 

введення інформації до інформаційної бази страхової компанії [91]. 

СК «Уніка» щомісячно виплачує близько 20 млн грн страхового 

відшкодування, 65% якого припадає на покриття збитків з автострахування. 

Відповідно, з метою підвищення якості сервісу для страхувальників, СК «Уніка» 

разом з Audatex запустила мобільний додаток «AudaMobile», що прискорює деякі 

процеси з урегулювання збитків на транспорті. Додаток працює на планшетах з 

операційною системою IOS чи Android і доступний для безкоштовного 

завантаження в iTunesAppStore та GooglePlay. Додаток забезпечує економію часу 

для страхувальників, мобільність працівників страхової компанії, швидкість 

страхових виплат [92]. 

 Весь процес врегулювання страхового випадку автоматизований. Після 

завершення огляду пошкодженого транспорту, страхувальнику необхідно лише 

поставити стилусом підпис на планшеті аварійного комісара, а всі дані 

автоматично вносять в систему страхової компанії. Страхувальник отримує СМС-

повідомлення про успішне проведення страхової операції та про отримання 

коштів на рахунок [133].  

На українському страховому ринку також функціонує спеціалізований 

страховий портал Е-polis, на якому страхувальники мають можливість 

порівнювати страхові пропозиції різних страхових компаній та здійснювати 

оплату за них. Е-polis здійснює безкоштовну доставку оригіналів страхових 

полісів клієнтам. Проте навігація по сайту незручна для Інтернет-користувачів 

[133].  

Інноваційним на вітчизняному ринку Інтернет-страхування є створення 

електронної біржі у сфері перестрахування «Fly-Re», де по кожному ризику 

проходить аукціон. Суть системи полягає у тому, що частину ризику, яку 

необхідно перестрахувати, страхова компанія розміщує на електронному 

майданчику, визначаючи компанії, які зможуть приймати участь в аукціоні. 

Учасники аукціону пропонують вхідну ставку на перестрахування і обирається 

переможець. Далі проходить обмін ковер-нотами. Користуватися системою 
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можна з будь-якого планшету чи телефону з доступом до Інтернету. Перевагою 

системи  «Fly-Re» є  автоматизація процесів перестрахування, зниження витрат на 

його здійснення, підвищення мобільності компанії, можливість контролю за 

процесом перестрахування та аналізу накопиченої інформації [14]. 

Таким чином, вітчизняні страхові компанії, з метою підвищення своїх 

конкурентних позицій, долучаються до загальносвітової тенденції інтеграції 

сучасних інформаційних технологій із страховою діяльністю. Сайти провідних 

страхових компаній в Україні виконують не тільки презентаційну функцію, а й 

реалізаційну, дозволяючи страхувальникам безпосередньо купувати страхові 

продукти  (як на самому сайті, так і в окремому онлайн-магазині) [108].  

З метою оптимізації бізнес-процесів у страховій діяльності страховики 

використовують комплексні ІТ рішення з їх автоматизації. Як приклад можна 

привести комплексні ІТ рішення українсько-німецької компанії «ProfITsoft», яка в 

своїй діяльності орієнтована виключно на страховий бізнес і пропонує наступні 

продукти:  автоматизовані інформаційні системи «BACK-OFFICE», «FRONT-

OFFICE», «CLIENT-OFFICE» і «LIFE-OFFICE». Клієнтами компанії є такі відомі 

страхові організації як: страхова група «ТАС», СК «Брокбізнес Життя», СК 

«Універсальна» та інші [108]. 

Важливим напрямком впровадження інновацій в діяльності страховика є 

запровадження інновацій у ІТ-технології, що забезпечують підтримку аналізу та 

прогнозування, а, отже, уможливлюють прийняття тактичних і стратегічних 

рішень з розвитку компанії, розроби нових страхових продуктів і договорів, 

вибором напрямків інвестування коштів тощо. Якщо компанія ставить якусь 

стратегічну мету, шляхи її досягнення можна оцінювати не тільки на основі 

зовнішніх і внутрішніх статистичних даних, а й на базі моделі бізнесу компанії 

[108].  

Розвиток ринку страхування призводить до неухильного зростання числа 

факторів, що впливають на прийняття стратегічних та управлінських рішень. Для 

цього необхідно врахувати, формалізувати і описати всі активні операції, які 

виконує компанія. При правильно вибудованій моделі можна простежити, які 
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операції впливають на той чи інший напрямок діяльності, яка їх вартість, і 

прогнозувати їх зміни для досягнення поставленої мети [100]. 

Специфіка страхового бізнесу визначає характерні шляхи розвитку 

страхових компаній та пов'язані з цим завдання, вирішення яких для великої 

сучасної компанії неможливо без застосування інформаційних технологій. 

Інформаційні технології дозволяють створити єдиний інформаційний простір і 

виключити вплив організаційних бар'єрів на ефективність роботи компанії. Для 

здійснення операційної діяльності страхові компанії застосовують корпоративні 

інформаційні системи (КІС), які дозволяють створити єдиний інформаційний 

простір і вирішувати завдання обліку [100]. Нині можна класифікувати 

комп’ютерні системи, які використовують страховики, залежно від 

функціонального призначення на п’ять груп (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Класифікація інноваційних інформаційних технологій, які використовують 

страхові компанії 
Група 

1 
Системи, що націлені на виконання відповідних елементів технологічного процесу 
на підприємстві (SAPR/3; MSAXAPTA (Navision); BAAN; Frontstep, 
IPSApplications) 

Група 
2 

Програмне забезпечення цього класу – це універсальне програмне забезпечення, 
яке орієнтоване на виконання практично усіх операцій технологічного циклу 
(MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL, Access, Sybase. Відповідно до страхового 
бізнесу найбільш популярним продуктом є додаток Oracle Insurance 

Група 
3 

Програмне забезпечення на основі бізнес-процесного управління, дозволяє 
відобразити бізнес-процеси організації в графічному і табличному вигляді, тобто 
візуалізувати технологічні і управлінські зв’язки (CRM системи, в яких клієнт 
виконує контролюючу, а менеджмент – інтегруючу функцію (програмне 
забезпечення фірми WinPeak International Insurance) 

Група 
4 

Програмне забезпечення цього класу передбачає забезпечення процесу 
маршрутизації документів (DocFlow) і управління потоками робіт (WorkFlow) в 
системі управління підприємства. Основне призначення систем такого класу – це 
опис та моделювання бізнес-процесів 

Група 
5 

Програмне забезпечення цього класу призначене для моделювання і аналізу 
поведінки бізнес-процесів СК на основі технологій імітаційного моделювання. 
Імітаційна модель дозволяє аналізувати не тільки велику кількість чинників, а і 
проводити перспективне планування руху грошових коштів і приймати рішення з 
управління фінансами 

Джерело: побудовано автором за даними [114] 
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Так, для вирішення завдань розвитку компанії, збільшення частки ринку, 

розробки нових страхових продуктів, підвищення обсягу оборотних коштів і 

прибутку від їх інвестування страховій компанії необхідно аналізувати величезні 

масиви інформації, створювати моделі і прогнози страхового і фінансового ринку, 

що в сучасній ситуації без застосування бізнес-аналітичних додатків неможливо. 

У цьому напрямку використовуються сучасні технології імітаційного 

моделювання – група 5 [114].  

Основною метою створення автоматизованої інформаційної системи у 

страховій компанії є забезпечення такого рівня процесу прийняття рішень, за 

якого комплексно реалізуються такі завдання: 

- проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов’язаних із 

потенційним впровадження інновацій у діяльність страховика; 

- автоматизація щоденних процесів та операцій, що становлять основу 

діяльності страхової компанії; 

- досягнення найвищих показників розвитку компанії та її прибутковості за 

рахунок впровадження інновацій для оптимізації діяльності компанії [114]. 

Тому інноваційні підходи до автоматизації інформаційної системи 

страховика та розвиток інноваційних каналів збуту таких як банкострахування та  

онлайн-страхування є необхідною умовою для ефективного управління страховою 

компанією на сучасному етапі розвитку страхового ринку.   

Вважаємо, що перспективним в діяльності страхових компаній є 

використання хмарних обчислень (cloud computing), що представляє собою 

модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до 

спільного пулу обчислювальних ресурсів, які підлягають налаштуванню 

(наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, 

прикладних програм і сервісів), а також можуть бути оперативно надані та 

звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до 

провайдера. Працює за принципом «pay-per-use» на основі web-інструментів чи 

програмних додатків [191]. 
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Хмарні технології швидко конфігуруються, страховій компанії не потрібно 

піклуватися про ІТ-інфраструктуру, що знижує її операційні витрати. За 

дослідженнями консалтингової компанії Gartner, що були проведені у 2012 році, 

серед опитаних 85 страхових компаній хмарні обчислення входять до п’ятірки 

найбільш пріоритетних ІТ-рішень серед директорів по інформаційним 

технологіям (CIO). Інше дослідження Gartner, проведене серед 116 страховиків зі 

страхування життя, показало, що 41% респондентів вже використовує хмарні 

обчислення в своїй діяльності, ще 41% впроваджує чи планує впровадити хмарні 

технології в наступні 6-12 місяців. За прогнозами Gartner хмарні технології будуть 

широко використовуватися в страховій галузі в наступні 5-10 років [159, с. 7].  

У звіті Gartner «Щодо хмарних обчислень в страховій галузі» зазначається, 

що серед опитаних 116 страхових компаній, більш ніж 2/3 страховиків 

використовують хмарні обчислення, почали їх впровадження чи використовують 

їх у пілотному режимі. Проте, за оцінками Gartner, менше 5% від середнього ІТ-

бюджету страхових компаній виділяється на впровадження хмарних технологій. 

До основних передумов для широкого використання хмарних обчислень можна 

віднести: 

1) використання страховими організаціями спочатку приватних хмарних 

технологій (побудованих для конкретного страховика), що б продемонструвало 

ефективність їх використання в страховій діяльності, а в перспективі перехід на 

публічні сервіси (які пропонуються, наприклад, Google чи Microsoft); 

2) постачальники послуг із хмарних обчислень повинні модернізувати 

власні обчислювальні потужності, щоб працювати з величезним обсягом даних і 

показувати результат за короткий проміжок часу [159, с. 7]. 

Світова практика сформувала 4 можливі моделі використання технології 

хмарних обчислень: 

1) приватна (private cloud) – призначена для конкретної страхової 

організації для приватного використання. Обчислювальні потужності можуть 

знаходитися в приміщенні страхової компанії чи поза ним. Сервіс знаходиться у 
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власності та надається третьою стороною для надання віртуальних додатків, ІТ-

інфраструктури та послуг зв’язку для внутрішніх бізнес-користувачів; 

2) публічна (public cloud) – призначена для вільного використання 

широким загалом. Може перебувати у власності, керуванні та експлуатації 

комерційних, академічних (освітніх та наукових) або державних організацій. 

Перебуває під контролем постачальника таких послуг; 

3) громадська (community cloud) – призначена для використання 

обмеженим колом організацій, що об’єднані спільною ціллю. Витрати на її 

обслуговування розподіляються між учасниками; 

4) гібридна (hybrid cloud) – використання двох чи більше моделей у різних 

комбінаціях для отримання бажаного ефекту (наприклад, використання 

потужностей  public cloud для збалансування навантаження на приватний ресурс) 

[160; 191]. 

Варто зазначити, що в США та ЄС більша частина неопераційних витрат 

страховиків йде на підтримку та розвиток ІТ-інфраструктури [149, с. 34-35].  

В Японії інвестиції страхових компаній у розвиток ІТ-інфраструктури 

коливаються в межах 8 млрд. дол. США, а сукупний середньорічний темп 

зростання (CAGR) за оцінками консалтингової компанії Celent за період 2010-

2015 рр. склав 0,35% [184](рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Обсяги інвестицій страхових компаній в ІТ-інфраструктуру за 

2010-2015 рр. в Японії 

Джерело: складено автором за даними [184] 
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Найбільше інвестицій в ІТ-інфраструктуру в Японії здійснюється у сфері 

страхування життя. За період 2010-2014 рр. їх частка в загальних обсягах 

інвестицій зросла на 4 п.п. до 68%. Зниження інвестицій у 2012 році пов’язано із 

потужним землетрусом, що стався в Японії у березні 2011 року та призвів до 

значних людських та матеріальних втрат. Збільшення обсягів інвестицій в ІТ-

інфраструктуру з боку страхових компаній в Японії за 2012-2015 рр. (прогноз), 

пов’язане із необхідністю впровадження підприємствами нових технологій, які б 

сприяли зниженню ризику техногенних катастроф у майбутньому [184].  

Аналогічна структура витрат на ІТ-інфраструктуру характерна й для 

страхового ринку Південної Кореї – частка інвестицій ринку страхування життя у 

2014 році склала понад 54% [184] (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Обсяги інвестицій страхових компаній в ІТ-інфраструктуру за 

2010-2015 рр. у Південній Кореї 

Джерело: Розраховано автором за даними [184] 
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Отже, нові можливості в інноваційній складовій діяльності страхових 

компаній різноманітних рівнів управління, що зорієнтовані на автоматизовану 

технологію розв’язування задач, значною мірою виявляються там, де цим 

процесом охоплено більшість функцій і задач їх основної діяльності. Цим 

досягається підвищення ефективності планової та аналітичної роботи, 

удосконалюються методи і способи введення інновацій у сфері розробки 

продуктів, організації проведення операцій та розрахунків, форми обліку, 

прискорюється обробка різного роду інформації та великих масивів даних і, 

нарешті, підвищується обґрунтованість впровадження необхідних рішень з 

використанням інновацій. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Охарактеризовано зовнішні та внутрішні джерела ризиків 

упровадження інновацій у діяльності страхових компаній. Визначено, що 

зменшення кількості страхових компаній та зростання активності іноземних 

страховиків на страховому ринку України призводить до загострення конкуренції. 

Для втримання конкурентних позицій на ринку об’єктивно необхідним для 

страхових компаній є впровадження інноваційних страхових продуктів, 

технологій та бізнес-процесів, які можна запозичити з огляду на практику 

іноземних страховиків. Внутрішні ж джерела ризиків провідних страхових 

компаній України пов’язані із політикою впровадження інновацій і нових 

технологій. 

2. Узагальнено моделі поведінки вітчизняних і зарубіжних страхових 

компаній у процесі впровадження інновацій. Розроблені моделі поведінки 

вітчизняних страхових компаній у процесі впровадження інновацій 

сегментованих за критеріями: досвід роботи на ринку, тип ринку (споживчий чи 

бізнес-ринок) та участь іноземного капіталу в статутному капіталі дали змогу 

виявити ті бізнес-процеси, за якими інновації мають максимальний ефект для 

зміцнення ринкових позицій, найбільш перспективні види інновацій, переважні 

джерела фінансування, а також оцінити джерела ризиків у впровадженні 

інновацій. Дослідження впровадження інновацій у діяльності іноземних 

страхових компаній дозволило виділити такі моделі їх поведінки: використання 

нових технологій і каналів збуту при наданні вже існуючих страхових послуг або 

створення нових страхових продуктів. Визначено, що дані моделі поведінки 

іноземних страхових компаній у процесі впровадження інновацій характерні і 

страховим компаніям, що працюють в Україні, що проявляється в межах моделей 

їх поведінки щодо врахування внутрішніх і зовнішніх джерел ризиків.   

3. Виявлено тенденції впровадження інновацій у діяльності страховиків 

в Україні. Так, інновації у технологічній сфері страхового ринку призвели до змін 

у розподілі каналів продажу страхових продуктів, що користуються попитом 
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серед страхувальників. Посилення конкуренції на страховому ринку, стрімкий та 

всеохоплюючий розвиток інформаційних технологій, історичні зміни в поведінці 

страхувальників  сприяють активному використанню альтернативних каналів 

продажу, серед яких онлайн-страхування, співпраця з нестраховими 

організаціями.  

4. Найвагомішими інноваціями у діяльності страхових компаній є: 

розробка інноваційних страхових продуктів,  переформатування системи каналів 

збуту; широке використання соціальних медіа в якості альтернативного 

інформаційного каналу просування, комунікації зі споживачем та дистрибуції; 

використання у бізнес-процесах компанії хмарних технологій, SaaS рішень тощо; 

реінжиніринг та автоматизація бізнес-процесів страховика (андерайтингу, 

врегулювання збитків тощо).  

5. Позитивні тенденції впровадження інновацій у діяльності страховиків 

в Україні є запорукою успішного функціонування як окремих суб’єктів 

страхового ринку, так і ринку загалом. Страхові компанії, що діють на 

вітчизняному ринку з метою підвищення своїх конкурентних позицій, 

долучаються до загальносвітової тенденції інтеграції інноваційних інформаційних 

технологій із страховою діяльністю, впроваджують реінжиніринг бізнесс-процесів 

для оптимізації всіх сфер діяльності компанії. З метою оптимізації бізнес-процесів 

в страховій діяльності страховики використовують комплексні ІТ-рішення. 

Наприклад, сайти провідних страхових компаній в Україні виконують не тільки 

презентаційну та комунікаційну функцію, а й реалізаційну, дозволяють 

страхувальникам безпосередньо замовляти страхові продукти, заповнювати 

анкети.  

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [26, 27, 28, 29, 33, 40, 47, 48, 209, 210]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Аутсорсинг в управлінні інноваціями у страхуванні 

 

Дослідження процесу впровадження інновацій у діяльності страхових 

компаній в Україні показало, що нині для страховиків пріоритетними є інновації, 

пов’язані з використанням аутсорсингу, страхового скорингу тощо. При цьому 

саме аутсорсинг відіграє важливу роль в управлінні інноваціями в страхуванні. 

До основних проблем управління інноваціями у страховій діяльності в 

Україні слід віднести недостатній розвиток інфраструктури вітчизняного 

страхового ринку, обмеженість страхових резервів та можливість їх подальшого 

інвестування, відсутність довгострокових програм розвитку, низька довіра до 

вітчизняних страхових компаній з боку населення, низький рівень страхової 

культури в цілому [42, c. 58]. 

Як уже зазначалося раніше є різні види інновацій, що пов’язані з основною 

діяльністю страховика чи з не основними бізнес-процесами. Зміст бізнес процесу 

страховика полягає в його зорієнтованості на кінцевий результат, а саме на 

задоволення потреби клієнта страхової компанії в якісній і доступній страховій 

послузі, що потребує інновацій. Впровадження будь-яких інновацій у страхуванні 

вимагає застосування ефективних підходів до управління ними, а це неможливо 

без реінжинірингу бізнес-процесів [151, с. 59]. 

Авторами класичного визначення реінжинірингу є М. Хаммер і Дж. Чампі, 

які вперше охарактеризували його як принципове переосмислення і радикальну 

перебудову бізнес-процесів для досягнення кардинальних покращень критичних 

сучасних показників ефективності: вартості, якості, сервісу та оперативності 

[144]. Відмінність результатів реінжинірингу від інших концепцій удосконалення 

бізнес-процесів визначено Харрінгтоном Дж. та узагальнено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Порівняння результатів реінжинірингу з іншими концепціями 

удосконалення бізнес-процесів 

Джерело: складено на основі [145] 

 

Як видно з рис. 3.1 найкращі результати діяльності можна досягнути через 

використання саме реінжинірингу бізнес-процесів. Поява реінжинірингу 

пов’язана з кардинальними змінами на ринку, найбільш суттєвими з яких є 

наступні:  

1. Головною особливістю сучасного стану розвитку страхового ринку є 

перехід від масового споживання до індивідуального. Споживач страхового 

продукту в сучасних умовах стає більш вибагливим та набуває ще більшої 

цінності для страхової компанії. У клієнтів сформувалися відповідні вимоги та 

очікування щодо існуючих на ринку страхових послуг. З одного боку, 

індивідуалізація споживання призводить до того, що кожен страховий продукт 

повинен задовольняти конкретні потреби клієнта. З іншого – продукція повинна 

поставлятися тим способом, який є зручним для клієнта. Також постійно 

зростають вимоги до самого страхового продукту і до системи його сервісного 

обслуговування [88, с. 4-5].   

Типовими результатом при застосуванні FAST-підходу 
є зниження витрат, тривалості циклу і рівня помилок 
на 5-15% за 3-місячний період 

Порівняння результатів реінжинірингу з іншими концепціями удосконалення  
бізнес-процесів 

Бенчмаркінг 
(Benchmarking) 

Методика швидкого аналізу 
рішень (FAST-Fast Analysis 

Solution Technology) 

Знижує витрати, тривалість циклу і рівень помилок на 
20-50% 

Перепроектування 
(концентроване 
удосконалення) 

Знижує витрати, тривалість циклу і кількість помилок 
на 30-60% 

Реінжиніринг бізнес-
процесів (Business process 

reengineering) 

Знижує витрати і тривалість циклу на 60-90% і рівень 
помилок на 40-70% 
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2. Страховий поліс як комплексне вирішення проблем. На практиці 

споживач вже не просто хоче мати страховий поліс, клієнт бажає, щоб в полісі 

були передбачені всі зручності при використанні. На прикладі КАСКО – це 

евакуатор, тимчасовий автомобіль під час ремонту тощо. Клієнт прагне одержати 

продукт, який включає в себе багато властивостей. Такі страхові продукти 

зазвичай називають мультиатрибутними.  

3. Залучення нових страхувальників. Раніше залучення нових клієнтів 

здійснювалося за рахунок зниження цін на страхові продукти, але зниження 

вартості послуг не може відбуватися безмежно. Тому одним з дієвих факторів є 

посилення сфери якості обслуговування клієнта.  

4. Спрямованість щодо підвищення рівня обслуговування клієнтів. Страхові 

компанії мусять постійно змінювати та покращувати свої установчі режими і 

сервіс обслуговування клієнтів через те, що вони перебувають у динамічному, 

конкурентному середовищі.  

5. Спостерігаються постійні зміни виробничих відносин, де основним 

об’єктом стають цілі процеси, а не їх окремі частини або операції [88, с. 4-5].  

Реінжиніринг спрямований на вирішення не вузьких завдань управління 

компанією, а на удосконалення процесних операцій. Тому концепція 

реінжинірингу орієнтована на координацію та покращення всіх процесів. Для 

цього необхідно:  

1. Провести аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ страхової 

компанії. Охарактеризувати проблеми, які існують у компанії: яким чином вони 

можуть впливати на її роботу, який напрямок руху в компанії. Провести 

моніторинг на предмет виявлення тенденцій серед інших учасників ринку, та 

з’ясувати, як вони можуть впливати на роботу компанії. Визначити основних 

конкурентів, структуру ринку та характеристики продуктів, які б задовольняли 

потреби потенційних клієнтів [38, с. 50].  

2. Визначити основні бізнес-процеси, головними пріоритетами яких 

виступає забезпечення прибутковості та збереження компанії на ринку.  
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3. Визначити місію компанії та встановити порядок цілей компанії. Цілі 

компанії мають бути виставлені за ієрархічним порядком.  

4. Розробити систему показників для оцінки роботи страхової компанії 

щодо досягнення поставлених цілей.  

5. Потрібно автоматизувати роботу бізнес процесів [38, с. 50]. 

План дій по кожному з бізнес-процесів страхової компанії має буди 

узгоджений із місією та цілями компанії. Для ефективного функціонування 

страхової компанії необхідно визначити головні взаємодіючі і взаємопов’язані 

бізнес-процеси та визначити методи управління ними. Серед них: 

1. Процес розробка страхового продукту та оцінка ризику – андерайтинг. У 

страховій справі при формуванні цін на продукти страхової компанії слід 

правильно формувати ціну, тому що собівартість страхового продукту можна 

буде дізнатись лише за фактором вартості врегулювання збитків за цим 

продуктом. Зазвичай цей період складає один рік. Ціна має бути якісно 

збалансованою та відповідати рівню збитковості даного страхового портфеля.  

2. Облік і продаж страхових послуг. Має представляти собою якісне 

обслуговування клієнтів, враховуючи фінансовий стан компанії, а саме розвиток 

агентської мережі, залучення нових клієнтів.  

3. Фінансова діяльність. Необхідно проводити фінансовий аналіз страхової 

компанії з метою підвищення фінансових показників. Цей етап є важливим для 

швидкого та чіткого реагування на ринкові події.  

4. Перестрахування. Для страхової компанії процес перестрахування 

переоцінити складно, оскільки ці операції зменшують рівень ризиковості для 

застрахованої компанії.  

5. Формування страхових резервів. Компанія повинна чітко і правильно 

формувати страхові резерви тому що вони є основним джерелом фінансування 

відповідальності страховика. 

6. Врегулювання страхових випадків. Страхова компанія повинна виконати 

свої зобов’язання перед клієнтами згідно з умовами підписаної угоди [60, с. 129]. 



128 
 

Основою реінжинірингу окреслених бізнес-процесів є застосування 

інновацій, адже інновації, це не тільки технічні та технологічні розробки, а й всі 

зміни, які сприяють покращенню діяльності компанії, а також введенню нових 

товарів, удосконалення умов для клієнтів, враховуючи зниження цін, збільшення 

пакету послуг тощо [111]. Зазначене значною мірою досягається через 

застосування аутсорсингу, який Саінчук А.О. розглядає як один із інструментів 

реінжинірингу бізнес-процесів, і надає наступне визначення реінжинірингу 

аутсорсингу бізнес процесів: фундаментальне переосмислення та 

перепроектування бізнес-процесу за допомогою аутсорсингу, що полягає в 

передачі бізнес-процесів або їх частини від замовника до аутсорсера з метою 

створення принципово нових бізнес-процесів на підприємстві; в результаті чого 

підвищується якість послуг, зменшуються витрати, виникає можливість одержати 

економічний ефект та сконцентрувати увагу на основному виді діяльності, 

підвищити конкурентоспроможність  підприємства за рахунок досвіду аутсорсера 

[120, с. 5, 8]. Тобто, управляючи бізнес-процесами через використання 

аутсорсингу,  страхові компанії відповідно управляють пошуком і 

запровадженням інновацій у своїй діяльності. 

У цілому підходи до розуміння аутсорсингу змінювалися наступним чином 

(рис. 3.2). 

З даних рис. 3.2 випливає, що дійсно на сучасному етапі розвитку 

економічних відносин, аутсорсинг розглядається як стратегія управління, що дає 

змогу суттєво підвищити ефективність функціонування компанії. Так, за 

дослідженнями консалтингової компанії Accenture ті страхові компанії, які 

оптимізували свої бізнес-процеси, зменшили операційні витрати на 19%, а 

витрати на підтримку ІТ інфраструктури на 25%. Ефективність компаній, які 

використовували при цьому аутсорсинг для виконання деяких бізнес-процесів на 

17 п.п. більше ніж тих, які не використовували [156]. 
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Рис. 3.2. Підходи до розуміння аутсорсингу 

Джерело: складено на основі [76, с. 111-113; 150, с. 247] 

 

Раніше на аутсорсинг переважно передавалися не основні бізнес-процеси 

такі, як: ведення бухгалтерського обліку, юридичне обслуговування, ІТ-

обслуговування.  Так, компанія КПМГ приймає на аутсорсинг наступні операції у 

сфері обліку: 

- ведення бухгалтерського обліку та підготовка податкової і фінансової 

звітності; 

- розрахунок заробітної плати і ведення кадрового обліку; 

- підготовка управлінської звітності [72]. 

При цьому на частковий аутсорсинг доцільно передавати: 

- тільки певні функції (наприклад, регулярний огляд змін у законодавстві); 

- певні ділянки (складання первинних документів); 

- перевірка звітності перед її поданням у відповідні установи з метою 

виявлення помилок і потенційних ризиків [72]. 

На тимчасовий аутсорсинг слід передавати: 

- налагодження організації певного бізнес-процесу з моменту заснування 

страхової компанії; 

Аутсорсинг розглядається як 
передавання непрофільних 
функцій стороннім організаціям 

Підходи до розуміння аутсорсингу 

Коопераційний підхід (Н. Думна, Н. 
Лєбєдєва, Т. Фрідман, Д. Черемісін, А. 
Яковлєв) 

Функціонально-орієнтований підхід 
(З. Айвазян, А. Івлєв, С. Календжян, 
А. Лазарєв, Д. Михайлов, Дж. Хейвуд) 

Аутсорсинг розглядається як 
прогресивний спосіб взаємодії між 
господарськими суб’єктами 

Управлінський підхід (Б. Анікін, 
Ж.-Л. Бравар, А. Івлєв, Дж. 
Кросс, Р. Морган, Б. Пьячо) 

Аутсорсинг розглядається 
як стратегія управління 
компанією 

 
 
Початко-
вий  етап 
(1962-
2001 рр.) 

Сучасний етап 
(2001 р. – до 
теперішнього часу) 
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- відновлення певного бізнес-процесу (наприклад, після звільнення 

відповідального працівника) 

- допомога відповідальному працівнику до, під час і після проведення 

перевірок; 

- тимчасове виконання аутсорсером певних функцій (наприклад, після 

звільнення попереднього відповідального працівника і до прийняття на роботу 

нового) [72]. 

Перевагами передання на аутсорсинг окремих бізнес-процесів є відсутність 

необхідності здійснювати: 

- пошук кваліфікованих співробітників; 

- оплату заробітної плати, податків, соціального пакету; 

- витрати на навчання, підвищення кваліфікації персоналу; 

- організацію робочого місця, виділення окремої офісної площі; 

- установку дорогого сучасного програмного забезпечення, оскільки 

довірити зовнішньому виконавцеві ту чи іншу операцію буває набагато дешевше і 

швидше, ніж її автоматизувати; 

- погашення штрафів за допущену помилку (якщо страхову компанію 

оштрафують з вини виконавця, то аутсорсером буде виплачено відшкодування) 

[72]. 

Вважаємо, що тимчасовий повний аутсорсинг окремих бізнес-процесів у 

сфері страхування доцільний для малих страхових компаній, коли: 

- обсяг операцій незначний; 

- в штаті числиться лише один співробітник (як правило, це Генеральний 

директор); 

Частковий аутсорсинг окремих бізнес-процесів у сфері страхування 

доцільний для середніх страхових компаній, якщо: 

- бізнес відносно стабільний; 

- задіяність штатних співробітників може бути нижче нормативного рівня. 

Передання на аутсорсинг окремих бізнес-процесів є ускладненим для 

великих страхових компаній, що динамічно розвиваються, оскільки: 
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- чисельність працівників зазвичай зростає повільніше бізнесу і обсягів 

операцій; 

- складність операцій зростає; 

- кількість нестандартних операцій збільшується; 

- складно встановити однозначні критерії оцінки результатів роботи і, 

головне, рівень відповідальності аутсорсера в договорі [72]. 

Отже, можна зробити висновок, що для активного запровадження інновацій 

у діяльність новостворених страховиків доцільним є тимчасовий повний 

аутсорсинг окремих бізнес-процесів; середніх страхових компаній – частковий 

аутсорсинг бізнес-процесів, а великим страховим компаніям досить ускладнено 

передавати бізнес-процеси на аутсорсинг. 

Більше інновацій можна запровадити в діяльність страховиків саме через 

аутсорсинг ІТ-обслуговування. Так, страхова група Zurich використовує 

аутсорсинг для інтеграції ІТ-рішень у своїй діяльності. Це пояснюється тим, що 

страховим компаніям необхідно виділяти не менше 10% своїх видатків на 

розвиток ІТ-інфраструктури, оскільки без сучасних інформаційних технологій 

активний розвиток страхування неможливий [100]. Останні тенденції в даній 

сфері свідчать про перехід традиційної бізнес-моделі страхової діяльності на 

цифрову модель – «digital» страхування, що прискорює бізнес-процеси і створює 

можливості для зростання прибутковості у майбутньому через: 

1) клієнтоорієнтований підхід; 

2) доступ до страхових послуг в будь-якому місці та в будь-який час, його 

мультиплатформеність (можливість придбання страхових послуг, 

використовуючи планшети, смартфони, ПК); 

3) присутність страховиків у соціальних мережах, що забезпечує тісну 

взаємодію із потенційними страхувальниками; 

4) автоматизацію всіх бізнес-процесів страхової компанії; 

5) адаптивну організаційну структуру компанії; 

6) розвиток альтернативних каналів продажу; 

7) інвестування в розвиток ІТ-технологій у страховій діяльності [100]. 
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У контексті активного розвитку інформаційних технологій і соціальних 

мереж, необхідним для страхової діяльності є використання ідей краудсорсингу. 

Оскільки в страховій діяльності послуги краудсорсингу тільки починають 

використовуватися, доцільним є аналіз використання даного підходу в інших 

галузях (наприклад, ІТ). Корпорація «Microsoft» залучає користувачів свого 

програмного забезпечення, пропонуючи їм залишити на корпоративному сайті 

власні відгуки та пропозиції щодо поліпшення діяльності компанії. Страхова 

компанія може створити власний ресурс мобільних додатків, де кожен охочий 

зможе запропонувати власні рішення, які б спрощували взаємодію страховика зі 

страхувальниками [100, с. 53].  

В Україні 32% компаній використовує ІТ-аутсорсинг, серед них найбільше 

компаній фінансового сектору, що пояснюється концентрацією зусиль на 

профільних напрямках, а непрофільні передаються аутсорсерам. Виходячи із 

специфіки страхової діяльності, необхідності працювати з великими обсягами 

даних, інформаційні технології відіграють одну з ключових ролей у розвитку 

каналів продажу страхових послуг, управлінні бізнес-процесами, взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Так, використання хмарних обчислень звільняє страхову 

компанію від витрат на створення та обслуговування ІТ-інфраструктури [100, с. 

52-53]. Інформаційні технології забезпечують автоматизацію бізнес-процесів, 

системи документообігу, формування звітів. Загалом ефективність від 

впровадження автоматизованих систем управління бізнес-процесами складає 40-

50% [54].  

Серед допоміжних бізнес-процесів, що передаються на аутсорсинг, може 

бути також юридичне обслуговування. Подібні послуги з юридичного 

аутсорсингу надаються, наприклад, юридичною компанією «A.S.A. Group», що 

спеціалізується на фінансовому та страховому секторі. Щоденні, стандартні 

питання вирішуються юридичним департаментом страховика, а складні юридичні 

питання, як правило, передаються професійній юридичній компанії. Серед таких 

послуг, можна виділити наступні основні напрямки: урегулювання спорів між 
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страховими компаніями та органами державної влади; обробка портфелю 

боржників; урегулювання справ зі страхового шахрайства [20, с. 31]. 

Нині ж аутсорсинг набуває поширення і щодо основних бізне-процесів 

діяльності страховика: оцінка ризику та збитку, страховий маркетинг, розміщення 

страхових резервів тощо (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Приклади компаній, що приймають на аутсорсинг основні бізнес-процеси 

страховика 
Компанія Послуги 

Агроризик 
Україна 

Визначення збитку за ризиками сільськогосподарського  виробництва, 
що передбачає: 
- визначення фактичної площі застрахованих посівів і її відповідність 
додатку до договору страхування; 
- придатність площ для вирощування сільськогосподарської культури 
(встановлення попередніх культур); 
- відповідність реальної або прогнозованої врожайності тій, яка була 
вказана в договорі страхування; 
- оцінка стану сходів, вплив на них погодних умов, вологість ґрунту; 
наявність на застрахованих полях бур'янів; 
- вплив порушень технології на кінцеву врожайність і стан посівів з 
урахуванням кліматичних умов регіону тощо 

Коріс Україна 

Надає послуги у сфері технічного асистансу: 
- евакуація з місця ДТП і поломок, технічна допомога на дорозі,  
- направлення аварійних комісарів на місця ДТП, на огляд і оцінку 
пошкоджень застрахованих автомобілів, різних вантажів, спецтехніки 

 Smile Assistance 

- Комплексні послуги цілодобового колл-центру; 
- сервісна підтримка подорожуючих і договорів ДМС; 
- технічний асистанс і врегулювання страхових випадків (супровід 
договорів автострахування) 

iMark 

Надаються маркетингові послуги для страхових компаній у яких є 
власні служби маркетингу і у яких поки що немає штатних 
маркетологів: 
- проведення ринкових досліджень,  
- підготовка прогнозів розвитку страхового ринку, його сегментів,   
- розробка і реалізація проектів у сфері маркетингу, підтримки 
продажів та клієнтського сервісу 

Група ICU 

Надає послуги з професійного управління активами. Традиційно 
вартість послуг з управління активами складається з двох частин: 
комісія за управління і премія за успіх. Комісія за управління - це 
фіксований відсоток (1-2%) від середньоарифметичної оціночної 
вартості інвестиційного портфеля. Як правило, виплачується 
щокварталу. Премія за успіх залежить від результатів управління 
інвестиційним портфелем за підсумками року 

Банки, туристичні 
фірми, автосалони 

Продаж страхових полісів зі страхування життя, майна, здоров’я та 
відповідальності 

Джерело: складено автором на основі [63; 72; 95; 105; 140; 150, с. 247-248] 
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Виноходова С., керівник агенції iMark, наводить наступні аргументи щодо 

доцільності передання на аутсорсинг страхового маркетингу, що вважаємо 

певною мірою можна віднести і до інших бізнес-процесів: 

1. Експертиза: 

− повноцінна аутсорсинг-команда – це портфель успішних проектів і 

рекомендацій з ринку; 

− аутсорсери працюють так, щоб пролонгувати існуючі контракти і 

одержати нові проекти, тому вони інвестують в свої знання і навички; 

− аутсорсинг-команда – це багато корисних контактів: від профільних 

журналістів до експертів в суміжних сферах: ІТ, продажах тощо [72]. 

2. Швидкість: 

− маркетинг – це швидке вирішення завдань саме в потрібний момент часу 

в умовах мінливого середовища, оскільки потім вже може бути не актуально; 

− вимоги до результатів та очікувань від маркетингу на старті роботи або 

нового проекту часто не формалізовані, тому в такій ситуації залучення 

аутсорсинг-команди з хорошим досвідом і різноплановим функціоналом 

вигідніше, ніж створення власного підрозділу зі штатними працівниками в 

компанії. 

3. Гнучкість: 

− в аутсорсерів, найчастіше, гнучкий робочий графік, а не 

восьмигодинний робочий день; 

− терміни реалізації проекту прописані в договорі; 

− в аутсорсинг-команди немає випробувального терміну. 

4. Оплата праці: 

− якісний аутсорсинг не завжди і не обов'язково дуже дорого коштує, 

якщо врахувати альтернативні витрати; 

− оплата здійснюється за виконання конкретних завдань і досягнення 

результатів, а не за робочий час фахівця; 
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− страховику не потрібно оплачувати випробувальний термін фахівця чи 

нести інші витрати на адаптацію до роботи нових учасників проекту. 

5. Мікроклімат: 

− аутсорсинг-команда не очікує, що робота зі страховою компанією – це 

психологічний комфорт і особлива корпоративна культура; 

− аутсорсери не беруть участі в корпоративних сутичках і не відстоюють 

свою позицію всередині компанії; 

− завжди можна припинити співпрацю з аутсорсинг-командою після 

завершення проекту [72]. 

Отже, використання аутсорсингу забезпечує безперервність, якість бізнес-

процесів у страховій діяльності на основі запозичення інновацій у компаній-

аутсорсерів [18; 156]. Серед основних переваг аутсорсингу в страховій діяльності 

можна виділити: 

− концентрація страховою компанією на основному бізнесі; 

− цілодобова підтримка ІТ-інфраструктури; 

− зниження операційних витрат до 36%; 

− передача ризиків як за не основними, так і деякими основними бізнес-

процесами аутсорсеру; 

− гарантія якості надаваних послуг; 

− економія часу; 

− використання найкращого світового досвіду в управлінні тими чи 

іншими бізнес-процесами, що супроводжуються інноваціями [18; 156]. 

 Разом із тим, аутсорсинг вимагає значної уваги з боку менеджменту 

страхової компанії (зокрема через можливість внутрішнього опору до змін) і несе 

певні ризики страховику: 

− через аутсорсера може відбутися відтік конфіденційної інформації, з 

огляду на що існує необхідність у підписанні договору про нерозголошення (non-

disclosure agreement, NDA), завдяки чому комерційна таємниця чи персональні 

дані будуть юридично захищені; 

− відсутня методологія роботи з аутсорсером; 
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− завищені очікування страховика порівняно з фактично одержаними 

результатами роботи аутсорсера; 

− можливість виникнення необхідності у трансформації внутрішніх 

бізнес-процесів страховика, до чого може бути не готова страхова компанія та 

колектив [72; 100, с. 51]. 

Тому вважаємо, що перед прийняттям рішення про передання деяких 

бізнес-процесів на аутсорсинг, слід визначитися із тим, де компанія є 

неефективною. Слід оцінити готовність компанії до співпраці із аутсорсером та 

оцінити економічний ефект від співпраці з ним. Важливе значення при реалізації 

аутсорсингу є ставлення персоналу до нього. Тому необхідно проводити 

роз’яснювальну роботу з працівниками та визначити групу відповідальних для 

спільної роботи з аутсорсером [100, с. 51]. 

Таким чином, аутсорсинг є важливим інструментом реінжинірингу під час 

управління інноваціями у сфері страхування, оскільки дає змогу передати бізнес-

процеси, які потребують удосконалення через запровадження інновацій, 

компаніям-професіоналам. Аутсорсинг також дозволяє вивільнити фінансові 

ресурси на ті напрямки, де страховик є більш досвідченим, забезпечує страховим 

компаніям вищу мобільність і швидку адаптацію до потреб ринку. Для того, щоб 

збільшити ефективність страхової діяльності необхідно поєднувати власні 

можливості та кращий світовий досвід в управлінні бізнес-процесами, 

використовуючи аутсорсинг як не основних, так і основних бізнес-процесів 

страхової діяльності та передові інформаційні технології [100, с. 55].  

Отже, узагальнення організаційних підходів до використання аутсорсингу в 

управлінні інноваціями страховика дало змогу визначити доцільність передання 

на тимчасовий повний або частковий аутсорсинг відповідно всіх або окремих 

бізнес-процесів залежно від стадії розвитку та розміру страхової компанії, якщо 

собівартість страхової послуги дозволяє це зробити. Це в свою чергу залежить від 

тарифної політики страховика, яка нині також вимагає запровадження інновацій у 

контексті оцінки ризиків, що приймаються на страхування. 
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3.2. Ефекти впровадження страхового скорингу в діяльності страхових 

компаній 

 

Особливу увагу страховим компаніям необхідно приділяти точній оцінці 

своїх ризиків (зростання частоти настання страхових випадків, підвищення 

збитковості страхових операцій, неадекватність страхових тарифів) – 

андерайтингу. Андерайтинг у страхуванні представляє собою процес аналізу та 

оцінки ризиків, а також обчислення тарифної ставки і визначення доцільності 

страхування. Професійний підхід у використанні андерайтингу дозволяє 

страховику підвищити рівень рентабельності страхових операцій [37]. 

Нині, вітчизняні андерайтери використовують в основному свій власний 

досвід. Це позначається на якості отриманого результату: 

− недооцінений ризик; 

− необ’єктивні страхові тарифи; 

− низька рентабельність діяльності [37]. 

Використання інноваційних, автоматизованих процесів і методик у 

страхуванні все ще залишається недостатнім. Однак, потрібно зазначити, що 

впровадження інформаційних технологій дозволяє страховій компанії значно 

підвищувати ефективність роботи андерайтерів. Доповненням до експертного 

андерайтингу може бути високоефективний спосіб прогнозування ризику – 

розрахунок страхового рейтингу, заснований на отриманих даних у результаті 

аналізу інформації з анкети клієнта спеціальною скоринговою системою. Назва 

скоринг походить від англійського слова score, тобто «рахунок». Західна 

статистика показує, що використання скорингових моделей у процесі 

страхування, дозволяє зменшити або збільшити страхові платежі для окремих 

категорій клієнтів відповідно до страхового рейтингу [195]. Таким чином, однією 

із перспективних інновацій в тарифній політиці страховика є страховий скоринг, 

що дозволяє застосувати індивідуальний підхід до встановлення страхового 

тарифу.  
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Кредитний скоринг – це математична модель, яка будується на історичних 

даних про поведінку позичальників у минулому з метою формалізування поняття 

«прагнення до оплати кредиту» і «можливості в майбутньому погашати борг». У 

цілому скорингова модель базується на таких соціо-демографічних параметрах 

клієнта, як вік, стать, освіта, посада, трудовий стаж, термін проживання в регіоні.   

У скорингову модель включається також інформація, про членів сім'ї 

позичальника, оскільки у них спільний бюджет і загальне використання коштів. 

Як правило, використовується комп'ютерна програма, куди вводяться дані 

потенційного позичальника. У відповідь видається результат – чи варто надавати 

кредит [77]. 

Страховий скоринг ґрунтується на даних кредитного скорингу, оскільки 

дослідження страхових компаній показали, що страхувальники з позитивною 

кредитною історією або без неї всередньому є вигіднішими клієнтами для 

страховиків з точки зору нижчого рівня виплат страхових відшкодувань і 

підвищення рентабельності діяльності. Якщо в кредитуванні оцінка ризику 

необхідна для прогнозу дефолту позичальника, то в страхуванні – для прогнозу 

збитковості за страховим полісом. Використання скорингових моделей дозволяє 

отримати значення у вигляді скорингового бала. При цьому низьке значення бала 

означає високий ризик збитковості страхового поліса, а високе значення бала 

означає низький рівень ризику. На такий бал у страховому скорингу впливають 

наступні чинники (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Чинники, що впливають на страховий скоринговий бал клієнта 
Чинник Характеристика впливу 

Історія платежів за 
кредитними зобов'язаннями 

Кількість і глибина прострочених платежів робить 
понижуючий вплив на скоринговий бал 

Досвід використання 
позикових коштів 

Позитивний досвід використання різних видів кредитів, 
особливо іпотеки та автокредитів – підвищує скоринговий 
бал 

Історична глибина 
кредитної історії 

Позитивний досвід взаємодії з кредиторами протягом 
тривалого історичного періоду підвищує скоринговий бал 

Джерело: [12] 
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За даними табл. 3.2 зрозуміло, що на відміну від кредитних балів страховий 

бал враховує показники, що характеризують здатність клієнта управляти 

фінансовими ресурсами і не враховуються такі чинники, як сімейний стан, рівень 

доходу і так далі. Страхові скорингові бали варіюються від 100 до 999 балів. 

Тобто, скоринг для страхових компаній – це аналітичний математичний 

інструмент для оцінки можливої майбутньої збитковості страхового поліса 

конкретного власника за допомогою даних його кредитної історії. А значення 

бала відображає потенційну збитковість клієнта на наступні 12 місяців. Частіще за 

все при побудові скорингової моделі використовується метод лінійної регресії на 

наступному етапі (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Етапи використання страхового скорингу 

Джерело: складено автором на основі [12] 

 

Як видно з рис. 3.3 на останньому етапі відбувається коригування валідації. 

Справа в тому, що з плином часу можуть змінюватися умови, в яких функціонує 

позичальник. А значить, скорингові моделі необхідно актуалізувати, враховуючи 

останні дані про клієнтів, періодично їх перевіряючи і, при необхідності, 

розробляти нову модель, як для різних періодів часу, так і для різних регіонів. У 

Західній Європі нова модель розробляється в середньому раз в півтора року. В 

умовах України максимальним періодом буде півроку-рік [118]. 

Етапи використання страхового скорингу

Ретроскоринг: визначення вибірки. Сегментація клієнтів 

Співпраця страховика з бюром кредитних історій 

Валідація: визначення залежності збитковості від скорингу (побудова регресії) 

Запровадження та використання: автоматизація прийняття рішень, прогноз 
прибутковості, коригування валідації 
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Варто зазначити, що скорингові моделі, які використовуються у страховій 

діяльності мають свої особливості з огляду на специфіку страхового продукту: 

при побудові скорингу завжди використовуються дані про збитковість клієнтів 

страховика. 

В Україні застосування скорингу тільки запроваджується, тоді як у світі 

даний інструмент використовується ще з середини ХХ століття (табл. 3.3) 

Таблиця 3.3 

Особливості розвитку скорингу 
Рік Характеристика 

1941 Уперше була використана скоринг-система для оцінки кредитного ризику 
позичальника Д. Дюраном. При цьому враховувалися такі характеристика клієнта: 
вік, стать, термін проживання в даній місцевості, професія, трудовий стаж, наявність 
банківських рахунків, володіння нерухомістю, наявність полісу страхування життя 

1956 У Сан-Франциско створена перша консалтингова фірма в області скорингу Fair Isaac 
(FICO), яка представила аналітичні рішення, такі як кредитний скоринг, що зробило 
кредит більш доступним не тільки в Сполучених Штатах, але і у всьому світі 

1963 Почалося широке застосування скорингу через поширення кредитних карток і 
появною необхідності автоматизації процесу прийняття рішень щодо видачі кредиту

1974 У США був прийнятий Закон про надання рівних можливостей на отримання 
кредиту, який забороняв відмовляти у видачі кредиту на підставі наступних
показників: раса, колір шкіри, національне походження, вік, стать, сімейний стан, 
релігія, отримання соціальної допомоги, відстоювання прав споживачів. В окремих 
країнах з’являються бюро, якими записується кредитна історія позичальників країни

2002 Національною конференцією страхових законодавців у США (The National 
Conference of Insurance Legislators, NCOIL) затверджено типовий закон про 
використання скорингу в андерайтингу та рейтингуванні. При цьому типове 
законодавство вимагає, щоб страховики повідомляли клієнтів про можливе 
використання  кредитних звітів, а також про те, що кредитна інформація не може 
бути єдиною підставою для відмови у страхуванні 

2014 Внаслідок поправок до Закону Російської Федерації «Про кредитні історії» страхові 
компанії отримали можливість отримувати кредитні історії своїх клієнтів. Як і для 
кредиторів, для страхових компаній максимальний інтерес кредитні історії 
представляють з точки зору можливості оцінки ризику 

2015 СК «Талісман Страхування» разом з Українським бюро кредитних історій, в 
портфелі якого 38 млн кредитних історій і 22,6 тис. суб’єктів кредитної історії, 
провели перші дослідження, опрацювали більше 4500 договорів страхування та 
виявили залежності між кредитним рейтингом і вірогідністю настання страхового 
випадку, що уможливило побудову страхового скорингу на основі кредитної історії. 
Зокрема, клієнти з високим кредитним рейтингом показали також і нижчий рівень 
збитковості в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів і в страхуванні транспортних засобів за 
полісом «КАСКО», для яких модель розрахувала високий скоринговий бал. Тобто 
особи, які своєчасно виконують свої кредитні зобов’язання, як правило, рідше 
потрапляють в автомобільні аварії. Результат підтвердився для м. Києва і регіонів 

Джерело: складено автором на основі [2; 9; 71; 118; 155] 
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За даними табл. 3.3 з огляду на історію використання скорингу, головним 

питанням під час використання страховиками кредитних історій клієнтів є захист 

їх персональних даних і вважаємо за доцільне ставити потенційних 

страхувальників до відому про можливість використання таких оцінок та їх вплив 

на рішення щодо страхування. Нині в Україні використання страхового скорингу 

не регламентовано на законодавчому рівні, що значно стримує його розвиток. 

Разом із тим, у банківській сфері України Перше всеукраїнське бюро 

кредитних історій (ПВБКІ) веде кредитні історії юридичних і фізичних осіб 

та вже надає банкам і небанківським фінансово-кредитним установам великий 

спектр спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень та управління 

ризиками. Споживачами послуг ПВБКІ виступають банки, страхові і лізингові 

компанії, кредитні спілки, компанії, що надають послуги зв’язку тощо. Так, серед 

послуг ПВБКІ є надання послуг щодо розрахунку поведінкового скорингового 

балу позичальника, а також розробка нових продуктів і послуг, які затребувані на 

фінансовому ринку: аплікаційний скоринг; скоринг соціальних мереж; фрод 

скоринг [57]. 

Більш детальна характеристика зазначених видів скорингу в контексті 

прийнятності для використання в страхуванні представлена в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Класифікація скорингу 
Вид скорингу Характеристика 

За предметом оцінки 
Аплікаційний 
(аpplication-

scoring) 

Даний вид скорингу використовується при наданні позики або під час випуску 
кредитної карти. Для прийняття системою того чи іншого рішення клієнту 
пропонується заповнити анкету. Відповіді оцінюються в балах і складаються. 
В результаті отримана сума порівнюється з мінімальним необхідним 
значенням. Якщо потенційний позичальник набрав менше, то відмова в 
кредиті. У страхуванні даний вид скорингу найбільш доцільний при 
здійсненні актуарних розрахунків і оцінці ризику страхувальника 

Скоринг   
соціальних 
мереж 

(соціальний 
скоринг) 

Оцінка позичальника на підставі його поведінки, в тому числі і в соціальних 
мережах. Тобто банк складає скорингові карти і приймає рішення щодо 
надання кредиту клієнту на основі використання інформації з його аккаунта в 
соціальній мережі та за його згодою.  
У сфері страхування може використовуватися як додатковий вид скорингу з 
огляду на різну активність страхувальників у соціальних мережах  
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Продовження табл.  3.4 

Поведінковий 
(behavioral-

scoring) 

В основі даного виду скорингу лежить оцінка найбільш імовірних фінансових 
дій позичальника. У перекладі з англійської означає «скоринг поведінки». 
Така система дозволяє прогнозувати зміну платоспроможності клієнта, 
коригувати встановлені для нього ліміти. Принципова відмінність 
поведінкового скорингу від аплікаційного в тому, що кредит вже видано і 
банк, виходячи з дій позичальника, оцінює можливість настання дефолту за 
вже існуючими борговими зобов'язаннями. У моделі розрахунку присутня 
одна з найважливіших змінних, яка не може бути використана при 
первинному зверненні за позикою, - дані про прострочені платежі за виданим 
кредитом. 
У страхуванні даний вид скорингу найбільш доцільний при здійсненні 
актуарних розрахунків і оцінці ризику потенційного страхувальника 

Фрод скоринг  
(fraud-scoring) 

Статистична оцінка ймовірності шахрайських дій з боку потенційного 
позичальника. Як правило, застосовується спільно з іншими видами 
дослідження клієнтів, такими як аплікаційний і поведінковий скоринг. 
Використовується перш за все як певний бар'єр на шляху шахрайських дій при 
отриманні кредиту. Також здійснюється перевірка наданих даних на 
протиріччя, причому як в рамках самої анкети, коли можуть порівнюватися 
відповіді на різні питання, так і через порівняння отриманих результатів із 
встановленими даними і статистикою (наприклад, про розміри доходів в 
різних галузях). У сфері страхування такий вид скорингу прийнятний на етапі 
андерайтингу, оскільки, якщо потенційний клієнт недобросовісно повів себе, 
коли одержував кредит, то є висока ймовірність шахрайських дій і зі 
страховими послугами 

За підходом 
Класичний  

(ретроспектив-
ний) 

Це скоринг на основі аналізу історичних даних із застосуванням сучасних 
математичних методів, коли такий аналіз дозволяє вибрати найбільш значущі 
поля для анкети позичальника та інші показники 

Скоринг «за 
правилами» 

Коли експертом задаються правила оцінки кредитоспроможності і програма 
автоматизує цей алгоритм без застосування будь-яких статистичних методів 
аналізу історичних даних 

За сферою використання 
Кредитний  Використовується банками для оцінки ризикованості позичальників 
Страховий 
скоринг 

Ґрунтується на даних кредитного скорингу і використовується страховиками 
для оцінки ризику і збитковості страхувальників 

Комплексний Використовується кредитна історія страховика та історія страхової діяльності 
для рейнтингування страхових компаній 

Джерело: узагальнено автором за даними [172; 66; 118] 

 

Однак в Україні запровадження страхового скорингу знаходиться на 

початковому етапі. Страхова компанія «Талісман Страхування» вирішила 

розглянути можливість застосування кредитного рейтингу для вдосконалення 

своїх страхових продуктів, оскільки вітчизняні дослідження та весь світовий 

досвід свідчать про те, що відповідальність та добропорядність особи однаково 
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проявляються як у виплаті кредитів, так і в ставленні до свого здоров’я, 

автомобілю, будинку, родини. Волков А. вважає, що «… у кредитуванні ризик 

визначається не тільки можливостями позичальника (доходами), але більшою 

мірою – його сумлінністю і акуратністю. Люди з меншими доходами платять за 

своїми зобов'язаннями не менше акуратно, ніж з великими. Страховий скоринг 

формалізує відповідальність людини – характеристики, від яких безпосередньо 

залежить імовірність настання страхового випадку». Тому вважаємо, що така 

оцінка ризику дозволяє статистично передбачити вірогідність настання 

страхового випадку та рівня збитковості по кожному конкретному клієнту [12; 

71]. Практичне застосування скорингу в страхуванні відбувається наступним 

чином (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Прийняття рішення щодо умов страхування через страховий скоринг 
 

Показник 
Страховий скоринг на основі кредитної історії 

Низький скоринговий бал Середній скоринговий 
бал 

Високий 
скоринговий бал 

Високий 
ризик 

Відмова в страхуванні чи 
суттєве збільшення 

вартості страхового полісу

Додаткова перевірка 
чи збільшення 

вартості страхового 
полісу 

Стандартні умови 
страхування 

Граничний 
ризик 

Додаткова перевірка чи 
збільшення вартості 
страхового полісу 

Стандартні умови 
страхування 

Стандартні умови 
страхування 

Низький 
ризик 

Стандартні умови 
страхування 

Заохочення до 
страхування – знижка  

Заохочення до 
страхування – знижка 

Джерело: [12] 

 

Особливого значення в Україні набуває використання і фрод скорингу [37]. 

З огляду на нестабільну економічну ситуацію на ринку страхових послуг 

спостерігається спад продажів страхових продуктів через автосалони і банки, а 

також збільшуються ризики шахрайства, яке, наприклад, в автострахуванні 

умовно можна поділити на 2 типи:  

1) шахрайство з боку клієнта страхової компанії (як правило, виникає на 

етапі укладення договору між страхувальником і страховиком або на етапі 

врегулювання збитків); 
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2) шахрайство з боку інших осіб (безпосередньо беруть участь агенти 

страхової компанії, аварійні комісари, автосалони, банки) [37]. 

Умисне страхування потенційних шахраїв є найбільш вірогідним сценарієм 

шахрайства. У такому випадку при оцінці потенційного страхувальника страхові 

агенти можуть цілеспрямовано не брати до уваги ризики шахрайства під 

приводом того, що їх головним завданням є укладення договору зі 

страхувальником. У такому випадку застосування скорингових систем, дає змогу 

страховій компанії оцінити страхувальника на відповідність ознакам шахрайства 

[37]. 

Завищення і заниження страхових тарифів і страхових премій також може 

використовуватися в цілях шахрайства. Розрахунок страхового тарифу та 

страхової премії, як правило, здійснюється за допомогою базисних тарифних 

планів і калькуляторів, які часто не зручні при розрахунку. Страховий агент може 

навмисно допустити помилку в розрахунках страхового платежу. Тоді як 

скорингові системи виключають механічні та технічні помилки при розрахунку 

параметрів договору [37]. 

Для отримання більш вигідних умов у момент укладення договору клієнт 

може спотворювати реальну інформацію або подати не повну інформацію про 

свої доходи, транспортні засоби тощо. При використанні скорингових сервісів 

автоматична обробка даних з різних інформаційних систем дозволить швидко і 

оперативно скоротити ризики приховування або спотворення інформації за 

короткий час у режимі реального часу. Автоматизація процесу страхування, що 

використовує скорингові системи, не допускає некоректного використання даних 

[37]. 

Ключові функції автоматизації, які може виконувати скоринговий сервіс: 

− виявлення шахрайства та прийняття рішень про страхування або відмову 

у страхуванні; 

− аналіз страхових ризиків і визначення оптимального страхового тарифу 

без втручання страхового агента; 

− визначення умов страхового покриття за ризиками; 
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− ефективна організація крос-продажів [37]. 

Застосування скорингових моделей дає можливість страховим компаніям 

скоротити витрати на покриття шахрайських операцій до 10% і підвищити якість 

прийняття рішень про укладення страхового договору до 70%. У світовій практиці 

зарубіжні страхові компанії вже давно використовують скорингові системи з 

метою автоматизації процесу оцінки ризиків і зниження ризиків шахрайства. 

Дуже часто, провідні страхові компанії світу AXA, Grange Insurance, Liberty 

Seguros використовують скорингові системи для прогнозування настання 

страхових випадків [62]. 

На нашу думку, для страхових компаній в Україні найбільш затребуваним є 

облік і контроль ризиків шахрайства в автострахуванні, що виступає драйвером 

розвитку страхового ринку. А застосування скорингових систем дозволить 

мінімізувати кількість помилок і спотворення даних при підписанні страхових 

договорів, також знизить ризики шахрайства як на етапі укладання договору, так і 

на етапі врегулювання збитків. Використання скорингу підвищить якість 

прийняття рішень з оформлення страхового поліса і в кінцевому підсумку 

підвищить ефективність діяльності страхової компанії в цілому [37]. 

Тобто скорингові моделі дозволяють ефективно вирішувати такі завдання 

страховика як:  

− прийняття рішень про суму страхового платежу для різних категорій 

клієнтів;  

− сегментування та диверсифікація страхового портфеля для оцінки 

майбутніх збитків тощо. 

Застосування скорингу у страховій діяльності має такі переваги: 

− він легко інтегрується у систему прийняття рішень в актуарних моделях; 

− зазвичай вартість використання таких моделей, що вже розроблені 

провідними фахівцями ІТ-ринку, є нижчою порівняно з підвищенням 

прибутковості діяльності компанії у результаті використання цих моделей; 

− скорингові моделі, що можуть використовуватися страховиками, 

регулярно вдосконалюються і актуалізуються з огляду на виклики ринку [124]. 
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З’ясувавши переваги страхового скорингу для страховика, вважаємо за 

доцільне запровадити розрахунок скорингового балу і для страхових компаній, 

оскільки рівень виконання зобов’язань страховою компанією не менш важливий і 

для потенційних страхувальників при виборі страховика. На нашу думку, 

оприлюднюючи свій скоринговий бал, страховики дотримуються політики 

прозорості, підвищуючи рівень довіри страхувальників до їх діяльності. Однак 

страховики є суб’єктами не лише кредитних відносин, тому не менш важливою є 

оцінка страховика  в контексті ведення страхової діяльності. Тому скорингова 

карта для страхової компанії може мати наступний вигляд (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Приклад скорингової карти страхової компанії 
Критерій оцінювання Бали  

І. Кредитна історія 

Поточний рівень 
непогашених кредитів 

Відсутній Незначний Значний 

10 5 0 

Звернення за новими 
кредитами 

Низька частота Середня частота Висока частота 

10 5 0 
Наявність фактів 

прострочення платежів за 
обслуговування кредитів 

Відсутні такі факти Іноді Періодично 
10 5 0 

ІІ. Історія страхової діяльності компанії 
Кількість скарг на 

страхову компанію в 
Нацкомфінпослуг 

Низька Середня Висока 
10 5 0 

Власний капітал 
Збільшується То збільшується, то 

зменшується Зменшується 

10 5 0 

Страхові резерви 
Збільшуються То збільшуються, то 

зменшуються Зменшуються 

10 5 0 

Активи 
Збільшуються То збільшуються, то 

зменшуються Зменшуються 

10 5 0 

Страхові платежі 
Зростають То зростають, то 

спадають Спадають 

10 5 0 

Рівень страхових виплат 
Високий  Середній Низький 

10 5 0 
Підсумок 90 45 0 

Джерело: розроблено автором 
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Приклад скорингової карти страховика, що представлений у табл. 3.6, є 

досить умовним, але дає змогу вивести інтегральний показник та оцінити   

функціонування страховика як фінансової установи, використовуючи шкалу 

(табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Прийняття рішення щодо придбання страхової послуги в страховика на основі 

скорингового балу 
Значення скорингової карти Рішення про придбання страхової послуги в страховика 

75 і більше Позитивне рішення 
65-75 Позитивне рішення 
55-65 Пошук додаткової інформації для прийняття 

остаточного рішення 
45-55 Пошук додаткової інформації для прийняття 

остаточного рішення 
Менше 45 Негативне рішення 

Джерело: розроблено автором 

   

За даними табл. 3.7 зрозуміло, що чим вищий комплексний скоринговий бал 

страховика, тим більша ймовірність того, що потенційний страхувальник придбає 

страховий поліс у досліджуваній ним страховій компанії. Вважаємо за доцільне 

запустити пілотний проект оцінки функціонування страхових компаній на 

Форіншурері, де вже є ренкінги страховиків за показниками страхової діяльності, 

перегляд яких окремо один від одного не дає цілісної картини про страхову 

компанію. Якщо долучити до цього проекту провідні бюро кредитних історій, то 

можна одержати комплексний скоринговий бал страховика, що включатиме 

кредитну та страхову складові. Побудова рейтингів страхових компаній на основі 

таких комплексних скорингових карт у цілому та в розрізі видів страхування 

допоможе клієнтам швидше визначитися, в якій компанії придбати страхову 

послугу.  

Отже, головними ефектами страхового скорингу є мінімізація кількості 

помилок і спотворення даних при підписанні страхових договорів, а також 

зниження ризику шахрайства як на етапі укладання договору, так і на етапі 

врегулювання збитків. Також використання скорингу підвищить якість прийняття 
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рішень з оформлення страхового поліса і в кінцевому підсумку підвищить 

ефективність діяльності страхової компанії та її конкурентоспроможності на 

ринку в цілому.  

Варто зазначити, що додатковим інструментом щодо оцінки ризику та 

безвідповідальності з боку страхувальника за допомогою страхового скорингу 

може бути використання систем інформаційного обміну, які побудовані за 

принципом розподілених баз даних. Так, компанія Тінекс – інтегратор і 

координатор таких систем, у тісній співпраці з фінансовими і страховими 

організаціями, на підставі досвіду, отриманого партнером компанії Першим 

всеукраїнське бюро кредитних історій, побудувала інструмент для швидкого, 

повного і миттєвого обміну інформацією, який може стати в нагоді при вирішенні 

клієнтами власних завдань із кредитування, страхування і врегулювання спірних 

питань. До такого інструменту в сфері страхування належить система «Пошук», 

яку можна порівняти із хмарною структурою зберігання даних, при цьому хмара 

із власними даними знаходиться в кожної компанії-учасника, що забезпечує 

конфіденційність обміну інформацією та захист персональних даних [72; 123]. 

Можливості системи «Пошук» представлено в табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Можливості системи «Пошук» у сфері страхування 
Параметр Характеристика 

Вирішення 
завдань 

Наявність достовірної інформації; виявлення шахрайства, наявність 
інформації про страхову історію; визначення збитковості клієнтів та 
об'єктів; застосування справедливого тарифу; точність у визначенні зносу; 
виключення зайвих витрат; оптимізація процесів; підстави для 
аргументованої відмови; підвищення якості інформації для прийняття 
рішення; прозорість та оперативність прийняття рішення 

Основні 
продукти 

Моніторинг співпадінь – робиться в 
системі автоматично як порівняння 
даних страховика та даних інших 
страхових компаній 

Результатом є одержання даних 
про кількість страхових компаній 
та страхових випадків, де є клієнти 
страховика та об'єкти 

Пошук за параметрами (ПІБ особи
номер та серія паспорту особи, 
держреєстраційний номер ТЗ, VIN 
код ТЗ, ЄДРПОУ) – інформація 
надається за конкретним запитом  

Результатом є одержання 
конкретного звіту про наявність 
страхових випадків за участю 
параметру, що вказаний 
страховиком як пошуковий 
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Продовження табл.  3.8 

Цілодобовий 
доступ до 
інформації 

Щодо  страхових випадків (дата настання, дата реєстрації, дата прийняття 
рішення, тип рішення, сума виплати, внутрішній реєстраційний №, 
додаткова інформація) 
Щодо страхових продуктів (цивільна відповідальність, обов’язкове 
страхування цивільно-правової від повільності власників транспортних 
засобів, туристичне страхування, добровільне медичне страхування, 
страхування відповідальності перевізника, страхування вантажу, 
страхування відповідальності третіх осіб, сільськогосподарське 
страхування, страхування майна) 

Технічні 
вимоги 

Мінімальні вимоги для малих страхових компаній: процесор: 1; пам’ять: 
1Gb; об’єм диску – 500Mb, якщо: 
- кількість користувачів до 10, 
- кількість страхових випадків: менше 10 тис. 
- середньодобова кількість запитів у системі до 200 
Мінімальні вимоги для середніх страхових компаній: процесор: 2; пам’ять: 
2Gb; об’єм диску – 2,5 Gb, якщо: 
- кількість користувачів до 50, 
- кількість страхових випадків: менше 50 тис. 
- середньодобова кількість запитів у системі до 1000 
Мінімальні вимоги для великих страхових компаній: процесор: 2-4; 
пам’ять: 4Gb; об’єм диску – 10Gb, якщо: 
- кількість користувачів до 250, 
- кількість страхових випадків: менше 250 тис. 
- середньодобова кількість запитів у системі до 5000 

Джерело: складено автором на основі [123] 

 

Таким чином, використання сучасних пошукових систем у межах 

інформаційного обміну між страховиками дає змогу уникнути впливу певних 

суб’єктивних оцінок на основі скорингового балу, що будується через 

використання кредитної історії клієнта. Для використання такої системи 

страховику необхідно: 

1) укласти договір з інтегратором і координатором Системи 

інформаційного обміну;  

2) встановити модуль (надається інтегратором і координатором Системи 

інформаційного обміну); 

3) підготувати дані (супроводжується інтегратором і координатором 

Системи інформаційного обміну); 

4) запустити систему для використання (супроводжується інтегратором і 

координатором Системи інформаційного обміну); 
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5) при укладанні договорів страхування на стандартних умовах слід 

виконувати вимоги п.1.ч.1. ст. 11 Закону «Про захист персональних даних» та 

вимоги ст. 25 Закону «Про страхування». Після цього не потрібно виконувати 

ніяких додаткових дій зі страхувальниками [123]. 

Вищенаведене свідчить про порівняну простоту, доступність і бюджетність 

використання систем інформаційного обміну без створення централізованої бази 

даних для оцінки ризику в страхуванні. 

Узагальнення перспектив запровадження страхового скорингу в діяльності 

страхових компаній дало змогу визначити можливі ефекти його використання з 

огляду на важливість даного інструменту на етапі оцінки ризику перед 

прийняттям його на страхування і застосування індивідуального підходу до 

встановлення страхового тарифу. При цьому було з’ясовано основні переваги та 

недоліки використання скорингу, охарактеризовано види скорингу за кількома 

класифікаційними ознаками (за предметом оцінки, підходом і сферою 

використання), а також окреслено етапи використання страхового скорингу 

страховиками. Розгляд класифікації скорингу допоміг виявити, які види скорингу 

можуть бути використані в сфері страхування та для яких цілей. 

Огляд історії розвитку скорингу дав змогу з’ясувати, що порівняно зі 

світовим досвідом в Україні використання кредитного скорингу вже має певні 

зрушення, тоді як запровадження страхового скорингу знаходиться на 

початковому етапі. Запропоновано використання додаткового (відмінного від 

страхового скорингу) інструменту оцінювання ризику збитковості та 

безвідповідальності з боку страхувальника, яким визначено пошукові системи, що 

працюють за принципом розподілених баз даних, і допомагають зберегти 

конфіденційність даних страховика-учасника такої системи інформаційного 

обміну. 

У зв’язку з тим, що не менш важливим для страхувальника під час 

придбання страхової послуги є оцінка діяльності страховика, доцільною є 

розробка та запровадження складання скорингових карт страхових компаній, що 

відображатимуть комплексний скоринговий бал з урахуванням кредитної історії 
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страховика та історії страхової діяльності. Розрахунок таких скорингових балів 

для страховиків за видами страхування відображатиме їх місце в рейтингу і 

сприятиме оперативнішому прийняттю рішень страхувальниками щодо 

придбання страхової послуги в конкретній компанії, що в кінцевому підсумку 

вплине на підвищення довіри страхувальників до страхових компаній. 

 

 

3.3. Використання нових способів фінансування інновацій у діяльності 

страховиків 

 

Для впровадження вищерозглянутих інновацій у діяльності страхових 

компаній потрібні фінансові ресурси. У зв’язку з цим об’єктивно необхідним є 

визначення перспективних способів і джерел фінансування, узагальнення їх 

переваг і недоліків, а також розробка пропозицій щодо особливостей 

фінансування інновацій залежно від різних чинників. 

Основними способами залучення фінансових ресурсів для впровадження 

інновацій є: 

− акціонування: самофінансування; венчурний капітал; первинне 

розміщення акцій (Initial Public Offering, IPO); 

− боргове фінансування: кредитування, розміщення боргових зобов’язань; 

− фінансування на консорціумних засадах: спільні підприємства, альянси; 

− пільгове фінансування: гарантування, безпроцентний кредит; 

− субсидування: гранти, спонсорство, донорство тощо [21, с. 322; 102, с. 

134]. 

Найбільш розповсюдженим способом у страховій діяльності є акціонування, 

щодо якого залежно від цілей та розміру страхових компаній можна виділити: 

− венчурний капітал – для страхових компаній, що починають працювати 

на ринку; 
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− самофінансування – для середніх страхових компаній, що мають значні 

обсяги зібраних страхових премій і, відповідно, власних коштів, що залишилися 

після відрахувань до резервів та сплати податків; 

− первинне публічне розміщення акцій – прийнятне для потужних 

страхових компаній (оскільки IPO потребує значних витрат) для залучення 

суттєвих обсягів інвестицій. 

Найбільш поширеним у світі джерелом залучення інвестицій в інновації є 

венчурний капітал, який вкладається не з метою швидкого одержання дивідендів, 

а для ефективної реалізації організацією інновацій, що в майбутньому принесе 

більшу вигоду для венчурного фонду – у формі збільшення вартості страхової 

компанії. Як правило, застосовується страховими компаніями, що починають 

працювати на ринку, мають певну унікальну ідею чи концепцію своєї діяльності, 

але не мають фінансових можливостей для її реалізації [102, с. 136].  

Ринок венчурного капіталу можна поділити на 2 групи: 

1) формальний ринок – представлений у формі венчурних фондів, що 

акумулюють фінансові ресурси інвесторів; 

2) неформальний ринок – представлений приватними інвесторами (business 

angels, angel investors), які вкладають кошти в нові чи швидко зростаючі компанії 

[80, с. 39]. 

Залучення венчурного капіталу нагадує створення незалежної компанії, яка 

акумулює кошти інших інвесторів, диверсифікуючи таким чином ризики між 

пулом інвесторів та створюючи венчурний капітал, сума якого визначена 

статутом компанії. Потім венчурний фонд закривається, а акумульована сума 

вкладається в інновації. Близько 25% капіталу в західній економіці є венчурним 

[21, с. 324]. 

Особливостями венчурного фінансування інновацій є: 

− фінансування на початкових етапах впровадження інновацій; 

− довгостроковий характер фінансування; 
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− незастосовність принципів платності та поворотності, оскільки 

венчурний фонд отримує економічну вигоду в разі успішності впровадження 

інновацій; 

− високий рівень ризику, що пов'язаний із інноваціями; 

− відсутність необхідності надання застави або інших форм гарантії 

відшкодування збитків інвестора; 

− диверсифікація ризиків; 

− наявність зовнішнього контролю за витратами страховика, участь в 

управлінні та контроль за його діяльністю [102, с. 138; 109]. 

Для мінімізації ризиків від вкладення коштів, венчурний фонд здійснює 

детальний аналіз фінансового стану компанії, довгострокових перспектив її 

інновацій (процедура «Due Dilligence»), що триває близько 6 місяців і вкладає 

кошти в страхові компанії з швидким темпом зростання. Через відсутність 

необхідного досвіду із використання венчурного фінансування в Україні даний 

спосіб фінансування не поширений [102, с. 136]. 

Якщо страхова компанія має прозору фінансову звітність та позитивні 

висновки іноземних аудиторських компаній, можливим є залучення ресурсів 

приватних інвесторів. Як правило, такі інвестори стають власниками 

міноритарного пакету акцій страхової компанії для того, щоб зберегти мотивацію 

її власників до впровадження інновацій. Рідко купується блокуючий пакет акцій, 

для контролю за використанням інвестицій. Даний спосіб залучення коштів 

знижує ризик виходу інвестиційного капіталу з компанії, якщо порівнювати з 

венчурним фондом, а залучені кошти є більш дешевшими. Світова практика 

показує, що обсяги вкладень приватних інвесторів можуть складати декілька 

мільйонів дол. США, а для реалізації більш крупних проектів можуть залучатися 

декілька приватних інвесторів [80, с. 39]. Попри те, що 2/3 приватних інвесторів 

вкладають кошти в проекти всередині своєї країни, сучасною тенденцією є їх 

орієнтація на іноземні країни в галузі з високим потенціалом до зростання. А 

страхування в Україні належить до перспективних галузей.  
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Загалом процес фінансування за допомогою приватних інвесторів може 

бути продемонстрований на основі вивчення практики Європейської асоціації 

приватних інвесторів (European Business Angel Network, EBAN) (рис. 3.4).  

  
Рис. 3.4. Фінансування інновацій за допомогою приватних інвесторів на 

основі досвіду EBAN 

Джерело: побудовано автором за даними [177] 

 

З огляду на рис. 3.4 першим етапом є визначення страховою компанією 

необхідності залучення інвестицій за допомогою приватних інвесторів. Якщо така 

необхідність існує, то страхова компанія готує бізнес план проекту впровадження 

інновацій. Далі йде подання онлайн заявки до EBAN разом із бізнес планом. У 

разі позитивної відповіді компанія отримує можливість презентувати свій проект 

приватним інвесторам. Ті інвестори, які зацікавилися проектом, проводять 

аудиторську перевірку, оцінку фінансового стану компанії, її місця на ринку, а 

також детально досліджують дані бізнес плану. При успішному проходженні 

страховиком цієї процедури між компанією та приватними інвесторами 

обговорюється формат їх майбутньої співпраці та формується необхідний 

інвестиційний фонд [177]. 
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В Україні функціонує Асоціація приватних інвесторів (АПІУ), що виступає 

єдиним об’єднанням в країні, яке є повноправним членом EBAN, і активно 

співпрацює з Лігою страхових організацій України. Основними вимогами до 

проекту, що подається АПІУ для оцінки, і у разі позитивного рішення – для 

подальшої приватної чи публічної презентації інвесторам є: 

− проект повинен реалізовуватися в Україні;  

− потреба в капіталі не менше гривневого еквіваленту 20 тис. дол. США; 

− розмір власного капіталу від 10% [89]. 

Розгляд проекту відбувається безоплатно. Приклад формуляру оцінки 

проекту представлений у табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Складові формуляру для оцінки проекту впровадження інновацій 
№ 
з/п 

Складові оцінки 
проекту 

Показники 

1 Загальна інформація 

Назва проекту; регіон; стадія проекту (ідея, прототип, 
стартап, розширення); продукт чи послуга; потреба в 
інвестиціях на перший рік проекту; напрями використання 
інвестицій 

2 Цілі проекту 
Плановий дохід за другий рік реалізації проекту; питома вага 
експорту; прибуток до оподаткування; період окупності; 
додаткові дані 

3 Поточні показники 

Поточний дохід; поточний прибуток; боргові зобов’язання; 
вік бізнесу; кількість співробітників у проекті; угоди з 
клієнтами; необхідно прикріпити форму 1 і 2 фінансової 
звітності 

4 Активи проекту 
Основні засоби; оборотні засоби; нематеріальні активи; 
активи для застави; додаткові активи; обсяг власних 
інвестицій 

5 Стратегії фінансування 

Питома вага в проекті приватного інвестора; яка очікується 
відсоткова ставка у разі фінансування проекту позичковими 
коштами; необхідно прикріпити бізнес план проекту і 
кредитну історію; додаткові дані 

6 Контактна інформація Контактна особа; електронна пошта; контактний телефон 
Джерело: складено автором на основі [89] 

 

При позитивній оцінці проекту впровадження інновацій за представленою в 

табл. 3.9 формою узгоджується подальша зустріч з інвесторами або експертами 

АПІУ [89]. 
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Додатковою перевагою залучення приватних інвесторів є зростання 

авторитету компанії, що полегшує доступ до фінансових ресурсів з інших джерел. 

Оскільки такими інвесторами виступають, як правило, топ-менеджери чи 

власники великих компаній, страхова компанія отримує додатковий позитивний 

ефект у вигляді нових управлінських рішень: 80% приватних інвесторів 

приймають активну участь в управлінні компанією [102, с. 136]. 

Серед недоліків приватного капіталу можна виділити: 

− обмеженість фінансування (в порівнянні з венчурними фондами чи 

IPO); 

− ризик втрати контролю над страховою компанією; 

− складність пошуку приватних інвесторів та нерозвиненість мережі 

приватних інвесторів всередині країни [102, с. 136]. 

З огляду на ці недоліки альтернативою приватним інвесторам можуть бути 

народні інвестори, тобто краудінвестинг, що є різновидом краудфандингу, і 

передбачає колективне фінансування проекту, однак вже не на безоплатній 

основі, а з розрахунком на одержання певного прибутку. Основними суб’єктами 

виступають: 

- реципієнти – фізичні або юридичні особи, які збирають ресурси, необхідні 

для фінансування проекту; 

- донори (вкладники, інвестори) – це фізичні особи, які вкладають свої 

ресурси в проект; 

- площадки для краудінвестингу – це спеціалізовані Інтернет-платформи, 

що дають змогу зареєструвати проект для збору ресурсів, і виступають 

своєрідним гарантом у відносинах між реципієнтами та донорами. 

Найвідомішими у світі є площадки Kickstarter, Indiegogo [147]. В табл. 3.10 

представлена кількість краудфандингових інвестиційних платформ у деяких 

країнах світу. 

В Україні першою площадкою колективного фінансування культурних і 

соціальних проектів став «Спільнокошт», створений у 2012 р. на базі платформи 

«Велика ідея». Статистика, яка висвітлена на сайті в квітні 2017 р. свідчить про 



157 
 
163 успішних проекта, 22,7 тис. вкладників і 10,6 млн грн вкладених коштів, що 

приблизно становить понад 450 грн на одного вкладника [127]. 

Таблиця 3.10 

Кількість краудфандингових інвестиційних платформ у деяких країнах світу 
Країна Кількість платформ 
США 344 

Великобританія 87 
Франція  53 

Нідерланди 34 
Канада 34 
Іспанія 27 

Німеччина 26 
Бразилія 17 
Італія 15 

Австралія 12 
Індія 10 

Південна Африка 4 
Росія 4 
Бельгія 1 
Китай 1 

Об’єднані Арабські Емірати 1 
Естонія 1 

Джерело: складено автором на основі [166, с. 18] 
 

Як самостійний напрям краудінвестинг виник у 2012 р. у США, коли було 

підписано JOBS Act, який дав змогу фінансувати проекти не лише професійним 

інвесторам, а й фізичним особам. Краудінвестинг за своїм змістом дуже подібний 

до краудлендінгу – кредитування фізичними особами інших фізичних чи 

юридичних осіб через Інтернет-ресурси. Цей спосіб одержання ресурсів можна 

розглядати як альтернативний банківському кредитуванню, в умовах, коли банки, 

уникаючи кредитних ризиків, все частіше відмовляють у наданні кредитів [51]. 

Узагальнення різновидів краудфандингу представлено в табл. 3.11. 

Види краудфандингу, що представлені в табл. 3.11, окрім переваг можуть 

характеризуватися наявністю і певних ризиків, зокрема: шахрайство, відмивання 

грошей, банкрутство. З метою захисту інтересів народних інвесторів необхідними 

є наступні заходи: 

− правове регулювання краудфандингу; 
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− державний нагляд; 

− регулювання функціонування краудфандингових платформ; 

− перевірка даних; 

− обов'язкове розкриття інформації; 

− обов'язкова звітність тощо [166, с. 46]. 

Таблиця 3.11 

Класифікація краудфандингу 
Класифікаційна 

ознака Вид Підвид Характеристика 

За метою 
(модель 

краудфандингу) 

Некомерційний 
краудфандинг  
(благодійний) 

Не передбачає 
винагороди 
донорам 

Реципієнтам досить складно зібрати 
велику суму коштів, оскільки у 
донорів відсутня зацікавленість 
інвестувати більше 

Передбачає 
винагороду 
донорам 

Донори одержують подарунок від 
реципієнта (сувеніри, знижки тощо) з 
огляду на величину внеску 

Комерційний 
краудфандинг 

(інвестиційний)

Краудінвестинг

Донори одержують частку прибутку 
від операцій згідно з долею участі в 
капіталі або нічого не одержують у 
разі збитків 

 
Краудлендінг 

Донори одержують плату (фіксована 
відсоткова ставка) за користування 
їхніми ресурсами, що повинні бути 
повернені згідно із встановленим 
графіком 

Роялті 

Рідше застосовується і передбачає 
одержання роялті, від використання 
реципієнтом  інтелектуальної 
власності. Відсоток від доходу 
виплачується донорам протягом 
періоду часу 

За статусом 
народного 
інвестора 

Народний інвестор-резидент 
В країнах, що розвиваються, такий 
підхід може не дати зібрати велику 
суму коштів 

Народний інвестор-нерезидент 

Вихід на міжнародні площадки 
краудфандингу дає можливість 
зібрати більш суттєвий капітал для 
реалізації того чи іншого проекту 

Джерело: складено та розроблено автором на основі [166, с. 20] 

 

Краудфандинг зазвичай використовується для фінансування проектів різної 

направленості. Так, якщо мова йде про некомерційний краудфандинг, який не 

передбачає винагороди, то частіше за все в такий спосіб фінансуються проекти з 



159 
 
розвитку культури, вартість яких до 10 тис. дол. США. Якщо ж це некомерційний 

краудфандинг, який передбачає одержання подарунку, то зазвичай фінансуються 

проекти з виробництва певної продукції вартістю до 100 тис. дол. США. Що ж до 

інвестиційного краудфандингу, то він поширений як спосіб фінансування 

технологічних інновацій вартістю до 250 тис. дол. США [166, с. 34]. На нашу 

думку, для фінансування інновацій у діяльності страхових компаній найбільш 

прийнятним буде використання саме краудінвестингу. 

Узагальнення інформації про краудфандинг у цілому дає змогу виділити 

етапи використання краудінвестингу страховими компаніями для фінансування 

інновацій (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Етапи використання краудінвестингу страховими компаніями для 

фінансування інновацій 

Джерело: складено автором на основі [147] 
 

Варто зазначити, що в Україні існуючі площадки часто носять характер 

мікрофінансування і більше використовуються для піару проекту, щоб потім 

обрати інший спосіб фінансування. До того ж без належного правового 

регулювання краудфандинг може набувати форм фінансових пірамід. З огляду на 

це, вважаємо за необхідне, щоб відомі професійні об’єднання страховиків, такі як: 

Ліга страхових організацій України, Українська Федерація Убезпечення та 

Асоціація «Страховий бізнес» на чолі з Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, організували розробку 

Етапи використання краудінвестингу 

Реєстрація проекту на площадці для краудінвестингу 

Обргунтування страховиком калькуляції впровадження інновації в діяльність 

Процес збору ресурсів із обов’зковим оприлюдненням суми зібраних коштів і 
цільового характеру їх використання

Виплата винагороди інвесторам у разі успішної реалізації проекту 
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спеціалізованої Інтернет-площадки для краудінвестингу в страхуванні та 

фінансовому секторі загалом і об’єднали зусилля щодо створення законодавчого 

поля їх функціонування. В протилежному випадку слід виходити на міжнародні 

площадки для залучення ресурсів через краудфандинг. 

На етапі впровадження інновацій чи при заснуванні страхової компанії, в 

діяльності якої планується використання різноманітних інновацій, серед 

перспективних джерел фінансування можна виділити ресурси бізнес-інкубаторів і 

акселераторів, основні відмінності між якими узагальнено в табл. 3.12. 

 Таблиця 3.12 

Порівняльна характеристика бізнес-інкубаторів і акселераторів  
Порівняльна ознака Бізнес-інкубатор Бізнес-акселератор 
Вихідні вимоги Повинна бути ідея Повинна бути ідея і колектив 

Послуги 

Як правило, консалтингові і 
тому не висуваються суворі 
правила до відбору проектів 

Навчання, надається 
інфраструктура, інформаційна 

підтримка і допомога в залученні 
фінансових ресурсів і досвідчених 
експертів, однак лише для проектів, 
які пройшли конкурсний відбір 

Завдання 

Надати інфраструктуру, 
підібрати команду, 

проконсультувати для 
подальшої презентації ідеї 

інвесторам 

Полягає в створенні за обмежений 
період інвестиційно-привабливого 
продукту на рівні робочої версії або 
прототипу для виходу на ринок  

Приклади в Україні  WannaBiz, iHUB 
 

EastLabs, GrowthUP,  
Founder Institute 

Доля інкубатора/ 
акселератора 

Приблизно 10-25% у статутному 
капіталі компанії 

Приблизно 5-15% у статутному 
капіталі компанії 

Джерело: складено автором на основі [154] 

  

Як видно з даних табл. 3.12 вже існуючим страховим компаніям для 

фінансування інновацій слід звертатися до бізнес-акселераторів, а на етапі 

заснування страхової компанії необхідно скористатися послугами бізнес-

інкубатора. Варто зазначити, що площадка для перестрахування Fly-Re значиться 

серед клієнтів бізнес-акселератора GrowthUP. 

Для середніх страхових компаній цілком прийнятним може бути і 

самофінансування, що передбачає фінансування інновацій за рахунок власних 

джерел, до яких належить статутний капітал, резервний капітал, додатковий 
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капітал та нерозподілений прибуток. Однак власних коштів для ефективної 

реалізації інновацій, як правило, недостатньо. За допомогою власних ресурсів 

страхова компанія може впровадити тільки невеликі інновації, пов’язані з 

модифікацією страхових продуктів [109]. Тому необхідним є використання 

зовнішніх джерел фінансування інновацій. 

Найбільше фінансових ресурсів можуть залучити потужні страхові компанії 

через IPO. Окрім фінансових можливостей, IPO сприяє підвищенню прозорості 

діяльності компанії згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності 

(МСФЗ). Механізм залучення фінансових ресурсів через IPO потребує значних 

витрат (витрати на первинний випуск акцій становить не менше 1 млн дол. США). 

Для того, щоб провести  IPO, страхові компанії повинні мати достатню 

капіталізацію, оптимальну структуру фінансування, стійкі конкурентні позиції на 

страховому ринку, рівень рентабельності не нижче середнього по ринку тощо. 

Однак нині вітчизняні страхові компанії через низький рівень капіталізації та 

непрозору структуру корпоративного управління, законодавчі обмеження не 

можуть задіяти механізм фінансування через IPO. А відтак при реалізації  

інновацій страховим компаніям необхідне використання інших способів 

фінансування, наприклад, консорціумне фінансування, пільгове фінансування. 

Фінансування на консорціумних засадах полягає у залученні інвестицій 

шляхом створення спільних підприємств (як вітчизняних, так і з іноземним 

капіталом) чи стратегічних альянсів (холдингів, страхових груп). Даний механізм 

забезпечує залучення фінансових ресурсів на інноваційну діяльність на умовах 

спільного використання фінансових ресурсів, розподілу ризиків для досягнення 

стратегічних цілей [102, с. 134]. 

Додатковим зовнішнім джерелом фінансування інновацій може бути 

пільгове фінансування. Та з огляду  на те, що страхова діяльність є соціально 

важливою галуззю для держави і в будь-якій розвинутій країні страховики 

виступають як найбільші інституційні інвестори, то з боку держави доцільним є 

введення податкових пільг для тих страхових компаній, які оптимізують свою 
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діяльність, знижують собівартість надання страхових послуг і, відповідно, ціну їх 

реалізації населенню; а також реалізують соціальні проекти. 

Таким чином, на основі вищевикладеного матеріалу можна узагальнити 

вибір способу фінансування інновацій у діяльності страховиків (рис. 3.6).  

 
 

Рис. 3.6. Вибір способів фінансування інновацій у діяльності страховиків 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, огляд способів фінансування дає змогу структурувати джерела 

фінансування інновацій, що в цілому поділяються на власні та залучені, які в 

свою чергу можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Характеристика 

основних джерел фінансування представлена в табл. 3.13. 

 

Темп зростання 
страхової компанії? Венчурний 

фонд 
Так 

Ні 

Чи займає СК 
провідне місце 
на ринку? 

Визначення обсягів 
потрібних ресурсів 

Чи достатньо 
власних ресурсів? 

Самофінансування Так 

Ні 

Низький 

Обсяги необхідних 
ресурсів 

 

<1 млн. 
дол. США 

Приватні 
інвестори

>1 млн. дол. 
США 

Чи достатньо 
венчурного 

фінансування? 

Так Чи відповідає 
СК вимогам 
для IPO? 

Так
IPO 

Ні 

Консорціумне 
фінансування 

Ні 

Вибір способів фінансування 
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Таблиця 3.13 

Основні джерела фінансування інновацій у діяльності страхових компаній  
Вид джерела фінансування Характеристика 

 
Власні 

Внутрішні 

Прибуток 
Досить обмежене джерело фінансування інновацій, 
оскільки за результатами 2016 р. лише Топ 62 
страхові компанії України одержали прибуток 

Резервний 
капітал 

Резервний фонд створюється у розмірі, 
встановленому установчими документами, але не 
менше 25% статутного (складеного) капіталу. 
«Розмір щорічних відрахувань до резервного 
фонду передбачається установчими документами, 
але не може бути меншим 5% суми чистого 
прибутку» [104, ст. 14]. Однак напрями 
використання резервного капіталу досить 
обмежені, зокрема це покриття збитків і 
збільшення статутного капіталу 

Зовнішні 

Внески 
засновників у 
статутний 
капітал 

Дане джерело окрім на етапі створення страхової 
компанії також можливе, якщо засновники 
прийняли рішення  про докапіталізацію страхової 
компанії і є перспективним джерелом 
фінансування інновацій 

Кошти, 
одержані від 
емісії акцій 

Цей вид фінансування характерний лише для 
акціонерних страхових компаній і є більш 
привабливим, якщо передбачає вихід на ІРО, що є 
досить ускладненим для вітчизняних страховиків 

Залучені 

Внутрішні 

Кредиторська 
заборгованість, 
термін оплати 
якої ще не 
настав 

Страховик у процесі розрахунків із контрагентами 
може певний час користуватися одержаними 
коштами (авансами), що є кредиторською 
заборгованістю, строк оплати якої ще не настав, а 
відтак це джерело не підходить для 
довгострокового фінансування інновацій  

Зовнішні 

Кредити 
банків 

Відсоткові ставки за користування кредитами та 
умови їх надання банками України нині не дуже 
прийнятні, відповідно даний вид фінансування 
інновацій є не дуже привабливим 

Ресурси 
інвесторів 

Досить перспективне джерело фінансування для 
будь-якої страхової компанії. Інвестори можуть 
бути приватними (бізнес-ангели), інституційними 
та народними (краудінвестинг), тому обираючи 
інвесторів для фінансування запровадження 
інновацій слід врахувати їх можливості  

Джерело: розроблено автором на основі вивчених джерел 

 

Узагальнюючи дані табл. 3.13, на основі характеристики вітчизняних реалій 

щодо практики і можливостей використання джерел фінансування інновацій у 

діяльності страховиків, також їх можливо поділити на: 
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− традиційні джерела фінансування для вітчизняних страхових компаній, 

до яких можна віднести власні джерела такі, як прибуток, внески засновників у 

статутний капітал і залучені, серед яких – кредити банків; 

− перспективні джерела фінансування для вітчизняних страхових компаній 

(ІРО, ресурси приватних, інституційний і народних інвесторів, бізнес інкубаторів 

і акселераторів). 

Вважаємо, що у складних соціально-економічних умовах функціонування 

для більшості суб’єктів господарювання та страхових компаній, зокрема найбільш 

доцільним джерелом фінансування інновацій є саме ресурси інституційних 

інвесторів. На це вказує і досвід вітчизняних страховиків, які обрали такий підхід. 

Так, СК «Княжа», СК «Українська страхова група» ще до початку світової 

фінансової кризи 2008-2009 рр. та СК «Глобус» у період економіко-політичної 

кризи 2014-2015 рр. прийняли рішення про співпрацю з профільним стратегічним 

інвестором. Таким інвестором стала Viena Insurance Group (VIG) – австрійська 

компанія, що має досвід діяльності в страхуванні понад 180 років. Основними 

перевагами входження до даної потужної страхової групи для українських 

страхових компаній стало: 

− докапіталізація страховика, що дає змогу повною мірою виконувати взяті 

зобов’язання перед страхувальниками; 

− збереження існуючого бренду страховика та одержання додаткового 

бренду транснаціональної європейської страхової групи (мультибрендинг), що 

дало можливість зберегти існуючих клієнтів, не втратити їх довіру та знайти 

нових клієнтів; 

− удосконалення оперативного управління страхової компанії, зміна 

методів корпоративного управління; 

− зорієнтованість на сервіс і якість страхових послуг, клієнтоорієнтований 

підхід [16, с. 10-15; 84, с. 17-21]. 

Тобто співпраця з іноземним стратегічним інвестором дала змогу вже 

функціонуючим вітчизняним страховим компаніям одержати ряд переваг, серед 

яких впровадження технологічних та управлінських інновацій. 
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Отже, розгляд основних джерел фінансування інновацій у діяльності 

страховиків допоміг виокремити серед них традиційні та перспективні, 

узагальнити їх переваги і недоліки, визначити найбільш прийнятні способи 

фінансування залежно від розмірів страхових компаній і видів інновацій, а також 

умов функціонування. Означене свідчить про доцільність поєднання різних 

джерел фінансування інновацій залежно від власних можливостей страхової 

компанії, планових інновацій і потреби у фінансових ресурсах. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 
 

З огляду на те, що аутсорсинг – це один із інструментів реінжинірингу 

бізнес-процесів, який сприяє кардинальному підвищенню ефективності 

функціонування страховика, охарактеризовано переваги і недоліки використання 

аутсорсингу в управлінні запровадження інновацій у сфері страхування. 

З’ясовано, що з метою запровадження інновацій у діяльність страхових компаній 

на аутсорсинг можуть бути передані як допоміжні, так і основні бізнес-процеси. 

При цьому на тимчасовий повний аутсорсинг доцільно передавати окремі бізнес-

процеси малим страховим компаніям, тоді як середнім – слід використовувати 

частковий аутсорсинг. Для великих же страховиків аутсорсинг є досить 

ускладненим з огляду на неможливість встановлення однозначних критеріїв 

оцінки результатів роботи і рівня відповідальності аутсорсера. 

Визначено ефекти використання та важливість страхового скорингу на етапі 

оцінки ризику перед прийняттям його на страхування і застосування 

індивідуального підходу до встановлення страхового тарифу, що може мати як 

переваги, так недоліки у зв’язку з певною суб’єктивністю та відсутність 

належного правового регулювання використання скорингу в Україні. 

Запропоновано класифікацію видів скорингу з точки зору їх використані в сфері 

страхування за кількома класифікаційними ознаками, а саме за предметом оцінки 

(аплікаційний, поведінковий, соціальний, фрод скоринг); за підходом (класичний і 

скоринг «за правилами»); за сферою використання (кредитний і страховий 

скоринг).  

На основі узагальнення історії розвитку скорингу з’ясовано, що в Україні 

використання кредитного скорингу вже має певні зрушення, тоді як 

запровадження страхового скорингу знаходиться на початковому етапі. У зв’язку 

з цим, запропоновано додатковий інструмент (відмінний від страхового скорингу) 

оцінювання ризику збитковості та безвідповідальності з боку страхувальника, а 

саме пошукові системи, які працюють за принципом розподілених баз даних без 
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створення централізованої бази даних, що допомагає зберегти конфіденційність 

даних страховика-учасника такої системи інформаційного обміну. 

Щоб посилити оцінку рівня надійності страхової компанії,  запропоновано 

використовувати рейтинг страховиків, який побудований на основі комплексного 

скорингового балу, що містить дані про кредитну історію та історію страхової 

діяльності страховика. Відповідно запровадження складання скорингових карт 

страхових компаній створює дієву інформаційну основу для потенційного 

страхувальника під час прийняття ним рішення про купівлю страхової послуги.  

З’ясовано, що вибір способів фінансування інновацій у діяльності 

страховиків залежить від розмірів страхових компаній і масштабів інновацій. Для 

страхових компаній, що починають працювати на ринку, доцільним є 

використання ресурсів бізнес-інкубаторів, приватних інвесторів і венчурного 

капіталу. Для середніх страхових компаній прийнятним є самофінансування, 

ресурси бізнес-акселераторів, краудфандинг (краудлендінг і краудінвестинг). При 

цьому виділено краудфандинг, який за статусом народного інвестора передбачає 

збір і використання коштів лише в межах однієї країни та збір коштів і їх 

використання в різних країнах. Основними етапами краудінвестингу є 

обґрунтування страховиком калькуляції впровадження інновацій в діяльність; 

реєстрація проекту на площадці для краудінвестингу; процес збору ресурсів із 

обов’язковим оприлюдненням суми зібраних коштів і цільового характеру їх 

використання; виплата винагороди інвесторам у разі успішної реалізації проекту. 

Для великих страхових компаній можливим є первинне розміщення акцій як 

способу залуження ресурсів для фінансування інновацій. 

Охарактеризовано джерела фінансування інновацій у діяльності 

страховиків, що в цілому поділяються на власні та залучені, які в свою чергу 

можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Разом із тим, визначено, що 

джерела фінансування інновацій у діяльності вітчизняних страховиків доцільно 

поділити на: традиційні, до яких можна віднести власні джерела такі, як прибуток, 

внески засновників у статутний капітал і залучені, серед яких – кредити банків; та 

перспективні джерела фінансування такі, як: ІРО, ресурси приватних, 
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інституційний і народних інвесторів, бізнес інкубаторів і акселераторів. У 

складних соціально-економічних умовах функціонування для більшості страхових 

компаній прийнятним джерелом фінансування технологічних і управлінських 

інновацій виступають ресурси інституційних інвесторів з використанням 

мультибрендингу, що дає змогу зберегти існуючих постійних клієнтів страховика 

та залучити нових. 
 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [34; 35; 36; 37; 38; 39; 42; 45; 46]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження теоретичних та практичних аспектів інновацій у 

діяльності страхових компаній в Україні дало змогу зробити наступні висновки і 

узагальнення. 

1. Критичний аналіз визначень поняття «діяльність страхової компанії» дав 

змогу з’ясувати, що це нормативно врегульовані економічні відносини між 

суб’єктами страхового ринку з приводу страхування, перестрахування, 

співстрахування, фінансової та інших видів діяльності з метою задоволення 

соціально-економічних інтересів страховика, страхувальників та інших суб’єктів 

страхового ринку. Відповідно страхові компанії можуть провадити як основну 

діяльність, тобто страхову та пов’язану зі страховою, так і іншу діяльність, ніж 

страхову, що не заборонена законодавством. Відповідно основні бізнес-процеси 

страховика охоплюють головні бізнес-процеси різних видів діяльності, а 

допоміжні уможливлюють виконання основних. Це дає можливість чітко 

класифікувати інновації за всіма видами діяльності, бізнес-процесами і 

виокремити найбільш ефективні. 

2. Об’єктом інновацій у діяльності страхових компаній є страховий продукт 

та його супровід, система аквізиції, управлінські процеси. Запропоновано 

класифікацію інновацій в діяльності страхових компаній за наступними ознаками: 

видом діяльності страховика, основними та допоміжними бізнес-процесами, що 

дає можливість виявити сильні і слабкі сторони в діяльності компанії та 

зосередити впровадження інновацій у ті ланки, які будуть сприяти зміцненню 

конкурентних позицій страховика. 

3. Ризиками управління бізнес-процесами страховика є: загальні, що спільні 

для багатьох компаній, і специфічні, які проявляються виключно в страховій 

діяльності. Для їх мінімізації необхідною є взаємодія всіх елементів страхової 

організації: організаційної структури, стратегії розвитку, системи управління, 

стилю управління, сукупності вмінь та навичок працівників, а також системи 

корпоративної культури, навколо якої все це будується. Впровадження інновацій 
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є одним із бізнес-процесів страхової компанії, яким слід управляти, а відповідно і 

ризиками, що їх супроводжують. Відповідно ризик упровадження інновацій у 

бізнес-процеси діяльності страховика визначено як імовірність втрат, що 

виникають при вкладенні страховиком коштів в удосконалення бізнес-процесів, 

наприклад, розробку нових послуг, технологій, управлінських інновацій, які 

можливо не призведуть до отримання очікуваного позитивного результату. 

4. Узагальнення діяльності страхових компаній України на макро- та 

мікрорівнях дозволило визначити внутрішні (політика запровадження інновацій і 

нових технологій) і зовнішні (зменшення кількості страховиків, зростання 

активності іноземних страховиків, економічна нестабільність) джерела ризиків 

упровадження інновацій на основі виокремлення та експертної оцінки факторів 

зовнішнього бізнес-середовища, що є підставою для розробки ефективних 

програм управління ризиками, які дозволять елімінувати ризики в процесі 

впровадження інновацій у діяльності страхових компаній.  

5. Визначено моделі поведінки вітчизняних страхових компаній  у процесі 

впровадження інновацій, а саме залежно від ступеня врахування внутрішніх і 

зовнішніх джерел ризиків. При цьому для кожної моделі поведінки характерним є 

те, що страхові компанії з рівною імовірністю можуть впровадити технологічні й 

управлінські інновації і з рівною імовірністю використовувати як внутрішні, так і 

зовнішні джерела їх фінансування. Для іноземних страхових компаній характерні 

такі моделі їх поведінки: використання нових технологій і каналів збуту при 

наданні вже існуючих страхових послуг або створення нових страхових 

продуктів. Разом із тим, вказані моделі поведінки іноземних страхових компаній у 

процесі впровадження інновацій притаманні і страховим компаніям, що 

працюють в Україні, однак уже з урахуванням моделей поведінки залежно від 

прийняття до уваги внутрішніх і зовнішніх джерел ризиків.  

6. Розкрито зміст тенденцій впровадження інновацій у діяльності 

страховиків в Україні. Так, інновації в технологічній сфері страхового ринку 

призвели до змін у розподілі каналів продажу страхових продуктів, що 

користуються популярністю серед страхувальників, серед яких онлайн-
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страхування, співпраця з нестраховими організаціями та ін. Також 

найвагомішими інноваціями в діяльності страхових компаній є: розробка 

інноваційних страхових продуктів, широке використання соціальних медіа в 

якості альтернативного інформаційного каналу просування страхових послуг, 

комунікації зі споживачами, дистрибуції тощо.  

7. Організаційними підходами до використання аутсорсингу в управлінні 

інноваціями в сфері страхування є: тимчасовий повний аутсорсинг окремих 

бізнес-процесів для активного запровадження інновацій у діяльність 

новостворених страховиків, частковий аутсорсинг бізнес-процесів – для середніх 

страхових компаній, а великим страховим компаніям – досить ускладнено 

передавати бізнес-процеси на аутсорсинг. 

8. Ефектами використання страхового скорингу є: мінімізація ризиків 

страховика та підвищення його конкурентоспроможності з огляду на оцінювання 

ризику перед прийняттям його на страхування за допомогою страхового скорингу 

і, як наслідок, застосування індивідуального підходу до встановлення страхового 

тарифу. Це може мати як свої переваги, так недоліки в зв’язку з певною 

суб’єктивністю та відсутністю належного правового регулювання проведення 

страхового скорингу в Україні. 

9. Узагальнення класифікаційних ознак скорингу за предметом оцінки, 

підходом і сферою використання надало можливість посилити оцінку рівня 

надійності страхової компанії, використовуючи рейтинг страховиків, який 

побудований на основі комплексного скорингового балу, що містить дані про 

кредитну історію та історію страхової діяльності страховика, для прийняття 

рішення про купівлю страхової послуги потенційними страхувальниками, що 

дасть можливість підвести дієву інформаційну основу під процес прийняття 

рішень. Запропоновано використання додаткового (відмінного від страхового 

скорингу) інструменту оцінювання ризику збитковості та безвідповідальності з 

боку страхувальника, яким визначено пошукові системи, що працюють за 

принципом розподілених баз даних, і допомагають зберегти конфіденційність 

даних страховика-учасника такої системи інформаційного обміну. 
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10. Розроблено пропозиції щодо використання перспективних джерел 

фінансування інновацій у діяльності страховиків, до яких віднесено ІРО, ресурси 

приватних, інституційний і народних інвесторів, бізнес-інкубаторів і 

акселераторів, поєднання використання яких залежить від розміру страхової 

компанії, масштабів інновацій і потреб в ресурсах для їх запровадження. 

Застосування краудфандингу, який може здійснюватися як резидентами, так і 

нерезидентами, вказує на перспективні способи фінансування інновацій і є 

проявом стратегії партнерських відносин у діяльності страховиків. 
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Додаток А 

Анкета 
Кафедрою страхування, банківської справи та ризик-менеджменту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводиться 
дослідження інновацій у діяльності страхових компаній України. Просимо Вас 
взяти участь в експертному опитуванні. Ваша думка буде мати виняткове 
значення для об'єктивного вивчення ринку. Дякуємо за співпрацю! 

1. Чи зустрічається Ваша компанія з труднощами в роботі на українському 
ринку? 

Так____   Ні ______ 
2. Відзначте, будь ласка, з якими напрямками діяльності пов'язані труднощі 

роботи компанії на ринку (ступінь важливості фактора оцініть за шкалою від 1 до 
10, де 10 найбільш важливий)? 

- низька платоспроможність споживачів _____ 
- висока конкуренція _____ 
- недосконалість законодавства _____ 
- відсутність кваліфікованих кадрів в галузі страхування _____ 
- внутріфірменние проблеми _____ 
- відносини з іншими учасниками фінансового ринку _____ 
- інше____________________________________   _____ 
3.Оцініть, будь ласка, ступінь важливості для Вашої компанії наступних 

загроз в роботі зі споживачами (оцініть за шкалою від 1 до 5, де 5 - найбільш 
важливо). 

- падіння доходів населення _____ 
- високий ступінь недовіри до фінансових установ _____ 
- низький ступінь обізнаності про види страхових продуктів _____ 
- висока ціна страхових послуг _____ 
- інше___________________________________________________ _____ 
4.Оцініть, будь ласка, ступінь важливості для Вашої компанії наступних 

внутрішніх проблем в роботі компанії (оцініть за шкалою від 1 до 10, де 10 
найбільш важливо). 

- відсутність чіткого плану стратегічного розвитку бізнесу _____ 
- проблеми із взаємодією структурних підрозділів _____ 
- проблеми з кваліфікованим персоналом _____ 
- відсутність впізнаваної конкурентної позиції _____ 
- фінансові проблеми _____ 
- недостатнє розуміння моделей споживчої поведінки _____  
- інше___________________________________________________ _____ 
5. Висловіь, будь ласка, ступінь згоди з таким твердженням: «Інновації в 

діяльності страхової компанії – головний інструмент утримання стійких 
конкурентних позицій на ринку». 

повністю згоден ___;  згоден ___; згоден в деякій мірі ____; не згоден ___; 
категорично не згоден ____. 
6. У якому із напрямків діяльності страхової компанії інновації можуть мати 
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Продовження  додатка А 
максимальний ефект для зміцнення її ринкових позицій (оцініть ступінь 

важливості за шкалою від 1 до 10, де 10 найбільш важливе)? 
- розробка нових страхових продуктів ____ 
- використання новітніх програмних продуктів в управлінні й обліку ____ 
- використання Інтернет і мобільних ресурсів ____ 
- використання додатків для смартфонів ____ 
- поліпшення якості обслуговування споживачів ____ 
- оптимізація організаційної структури управління фінансовими 

інститутами ____ 
- інше__________________________________________________________

 7. Висловіть, будь ласка, ступінь згоди із твердженням: «Залучення 
висококваліфікованого фахівця зі стратегічного розвитку бізнесу в умовах 
нестабільного ринкового середовища допоможе компанії вирішити основні 
проблеми в її діяльності» 

повністю згоден ___;  згоден ___; згоден в деякій мірі ____; не згоден ___; 
категорично не згоден ____. 
8. Могли б Ви назвати одну основну, з Вашої точки зору, інновацію, яка 

могла б змінити на краще роботу Вашої компанії на ринку України 
______________________________________________________________________ 

9. Чи є перешкоди на шляху її впровадження? 
Так____   Ні ______ 
Якщо так, то які___________________________________________________ 
10.Висловіть Вашу експертну оцінку щодо можливих джерел фінансування 

інновацій у діяльності страхових компаній в Україні (розділіть у % 
співвідношенні 100% увесь бюджет) 

- власні кошти компанії _____%;  - позикові кошти _____%; 
- засоби партнерів _____%. 
11.Збирається Ваша компанія в найближчий рік впроваджувати інновації? 
Так____   Ні ______ 
Якщо немає, то чому _______________________________________________ 
Дякуємо за співпрацю! 
Якщо Ви не заперечуєте, то повідомте деякі відомості про компанію. 
Якими видами страхування займається Ваша компанія? _________________ 
Хто є Вашими основними споживачами: 
- представники бізнес ринку ______% 
- населення ______% 
Скільки років Ваша компанія працює на ринку України? ____ 
Яка національна приналежність Вашої компанії? 
- українська компанія ___ 
- спільне підприємство ___ 
- компанія з іноземним капіталом ___ 
Кого Ви вважаєте своїми найближчими конкурентами: 
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