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АНОТАЦІЯ 

 

Ерастов В.І. Інтернет-страхування на ринку страхових посуг України. – 

Рукопис. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена Інтернет-страхуванню в Україні, а саме поглибленню 

теоретичних підходів, а також розробці практичних рекомендацій щодо 

впровадження Інтернет-страхування у бізнес-процеси страхових компаній для 

пожвавлення процесів продажу страхових полісів у електронній формі та 

підвищення ефективності страхової діяльності. 

Виявлено, що розвиток Інтернет-страхування в Україні тісно пов’язаний із 

розвитку страхового ринку в цілому та розвитку мережі Інтернет на її теренах  

Становлення мережі Інтернет в Україні найдоцільніше розглядати у прив’язці до 

історичних віх та показника проникнення, тобто відношення кількості 

користувачів мережі Інтернет до загальної кількості населення, в той час як 

розвиток страхового ринку найбільш доцільно періодизувати відповідно до змін, 

що мали місце в залежності від прийнятих нормативно-правових актів, що 

регулюють як ринок  загалом, так і окремі аспекти діяльності на ньому. 

Запропоновано розширене визначення Інтернет-страхування, а саме – це 

система цивільно-правових та організаційно-економічних взаємовідносин між 

страхувальником (фізичною чи юридичною особою) та страховиком (юридичною 

особою, створеною за вимогами чинного законодавства) або страховим 

посередником з приводу вибору, оформлення, оплати та подальшого 

обслуговування договору страхування, що базуються на використанні технічних 

засобів, прикладного програмного забезпечення, глобальних і локальних 

інформаційних мереж та їх ресурсів, які забезпечують взаємодію та захист 

фінансових і майнових інтересів суб’єктів ринку страхових послуг 
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Визначено, що кожне підприємство є унікальним за сукупністю бізнес-

процесів, які його формують, та неможливим є виділення на практиці стандартних 

бізнес-процеси, які мають місце у кожній організації. Саме поняття бізнес-процесів 

страхової компанії найбільш чітко описує наступне визначення: послідовність 

логічно-пов’язаних, повторюваних дій, у результаті яких використовуються 

ресурси підприємства для перетворення об’єкта (фізично чи віртуально) з метою 

досягнення визначених вимірних результатів, або продукції для задоволення 

потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів. 

Визначено, що кількість Інтернет-користувачів та динаміка зміни цього 

показника є визначальним фактором при розробці стратегій Інтернет-продажів 

товарів та послуг, в тому числі впровадження Інтернет-страхування. Загальна 

сукупність користувачів мережі Інтернет являє собою безпосередню аудиторію 

маркетингових заходів страховика. Виділення окремої статистики щодо кількості 

унікальних Інтернет-користувачів вважається доцільним лише при 

безпосередньому аналізі результативності діяльності страховика. 

Для посилення оцінки сучасного стану Інтернет-страхування в Україні було 

запропоновано використання авторської експертної моделі, що дозволяє провести 

ранжування функціоналу сайтів страхових компаній за набором основних 

індикаторів, а саме наявність страхового калькулятора, наявність можливості 

Інтернет-оплати, наявність можливості замовлення страхового договору через 

Інтернет, можливість зворотного зв’язку, наявність словника термінів, наявність 

Call-центру, можливість повідомлення про страхову подію, наявність власного 

кабінету, інформація про продуктову лінійку, історія компанії, новини компанії, 

зручність користування сайтом, загальна функціональність сайту, наявність 

додаткового інформаційного контенту. За отриманими критеріями відбувається 

групування розглянутих страховиків на чотири групи, а саме компанії, у яких 

функціонал Інтернет-взаємодії відсутній, що мають початковий функціонал 

Інтернет-взаємодії, що мають Значний рівень Інтернет-функціоналу та СК 

орієнтовані на Інтернет-взаємодію. 
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Визначено, що основними бізнес-процесами, реорганізація яких є найбільш 

доцільною при переході до Інтернет-страхування є: продаж страхової послуги, 

адміністрування страхових премій та урегулювання збитків. Такий набір процесів 

не є вичерпним, оскільки групування бізнес-процесів, їх послідовність та їх 

загальна характеристика не є усталеними та можуть бути об’єднані чи розбиті, 

залежно від потреб окремої страхової компанії. Страховик також може 

реорганізувати й інші процеси, такі як процес пролонгації договору, процес 

взаємодії із регулятором та перестрахування, залежно від рівня вільних 

інвестиційних коштів та рівня розвитку інформаційної інфраструктури. 

З огляду на те, що Інтернет-страхування є багатогранним явищем, було 

з’ясовано, що для оцінки його ефективності необхідним є аналіз низки показників, 

що пов’язані не лише із грошовими потоками, а й з окремими напрямками 

маркетингової діяльності. Для проведення оцінки ефективності Інтернет-

страхування було розроблено та запропоновано спеціалізовану методологію, що 

включає аналіз кількісних показників, які характеризують підходи до використання 

мережі Інтернет та безпосередню взаємодію із страхувальниками. 

На основі узагальнення історії розвитку Інтернет-страхування на світових 

ринках було з’ясовано, що крім класичного варіанту, коли страховик самостійно 

забезпечує відповідний функціонал, існує ще два основних шляхи, а саме розвиток 

страхових агрегаторів або розвиток страхових репозиторіїв. Страховий 

репозиторій дозволить автоматизувати обіг страхових полісів у бездокументарній 

формі та знизити тягар підтримки інфраструктури, що лягає на плечі страховиків 

при класичному Інтернет-страхуванні. Запровадження жорсткого законодавчого 

регулювання нової інституції дозволить створити реально діючий механізм обігу 

та адміністрування  бездокументарних страхових полісів. Успішне ж впровадження 

страхових агрегаторів може кардинально змінити майбутнє страхової галузі та 

моделей індивідуальної дистрибуції, включаючи канали прямих продаж, 

створивши відповідні портали для порівняння цінових пропозицій та загального 

наповнення аналогічних страхових продуктів. 
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Визначено, що гейміфікація, як процес привнесення ігрових механізмів, 

таких як система поінтів, змагання, турнірні таблиці та системи стимулів, в реальне 

життя для мотивування аудиторії до більш глибокого та значущого рівня взаємодії, 

може бути використаний для підвищення лояльності наявної клієнтської бази та 

стати одним із важелів залучення нових клієнтів. Підвищення рівня взаємодії із 

клієнтами за рахунок гейміфікації може надати страховим компаніям доступ до 

профілю ризиків кожного окремого клієнта. Використання ігрових механізмів має 

подвійний вплив на людські емоції, що може бути використано для надання більш 

якісного обслуговування потреб клієнтів. 

Ключові слова: Інтернет-страхування, Інтернет-аквізиція, страховий 

репозиторій, електронний поліс, страховий андерайтинг, страховий агрегатор  

 

SUMMARY 

Erastov V.I. Internet-insurance on Ukrainian insurance services market. – 

Qualification scientific work on the manuscript rights. 

Thesis for the Candidate Degree in Economics. Speciality: 08.00.08 – money, 

finance and credit. – 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, 2018. 

The thesis is devoted to the Internet-insurance in terms of Ukrainian market 

environment, namely the deepening of theoretical approaches and the development of 

practical recommendations in a field of Internet-insurance implementation into business 

processes of insurance company in a purpose of revealing of insurance policies 

acquisition in electronic form and overall insurance activities efficiency increasing. 

The development of Internet-insurance in Ukraine is closely linked to the 

development of the insurance market in general and the development of the Internet on 

its territory. The incipience of the Internet in Ukraine is most appropriate to be examined 

regarding the historical milestones and the penetration rate, that is the ratio of the number 

of Internet users to the total population, while the development of the insurance market is 

most appropriate to divide into periods in accordance with changes that have taken place, 
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depending on the adopted regulatory acts, that are governing the market in general and its 

specific aspects. 

The extended definition of Internet-insurance as a system of civil, organizational 

and economic relations between the insured (individual or entity) and the insurer (an 

entity created by the requirements of the current legislation) or an insurance intermediary 

regarding the choice, formalization, payment and further maintenance of an insurance 

contract based on the utilization of technical means, application software, global and local 

information networks and their resources, which are ensuring interaction and protection 

of property interests of the insurance market subjects, was provided. 

It was determined that every enterprise is a unique in terms of business processes 

complex that forms it, it is impossible to distinguish standard biasness processes that take 

place in particular organizations. The concept of business processes of insurance 

company is most clearly described via the following definition: the sequence of logically 

related, repetitive actions, which result in using enterprise resources to transform an 

object (physically or virtually) in order to achieve certain measured results, or products, 

to meet needs of internal and external consumers. 

The number of Internet users and the dynamics of this indicator is a determining 

factor in the development of strategies for Internet sales of goods and services, including 

the implementation of Internet-insurance. The general set of Internet users is a direct 

audience of the insurer's marketing activities. Separate statistics selection of the unique 

Internet users is considered appropriate only with a direct analysis of the insurers 

efficiency. 

In order to strengthen the assessment of the current state of Internet-insurance in 

Ukraine, an author's expert model was proposed, that allows to rank the functionality of 

insurance companies web sites by a set of key indicators, namely the availability of an 

insurance calculator, the availability of Internet payment, the availability of ordering an 

insurance contract directly via Internet, the feedback, the availability of a vocabulary of 

terms, the presence of a call center, the possibility of an insurance event reporting, the 

presence of personal area, information about product line, company history, company 

news, ease of use, general functionality, availability of additional informational content. 
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According to the obtained criteria the alignment of the analyzed insurers was made, 

dividing them into four groups, namely: companies without Internet interactions 

functional; having an Internet interactions functional; that have a significant level of 

Internet functionality and Internet-oriented insurers. 

The main business processes, which are most expedient to be the reorganized while 

the Internet-insurance implementation, are: sales of insurance services, administration of 

insurance premiums and settlement of losses. Such a set of processes is not exhaustive, 

since the grouping of business processes, their sequence and their general characteristics 

are not fixed and can be combined or divided, depending on the needs of the particular 

insurance company. The insurer can also reorganize other processes, such as prolongation 

of the contract, the process of interaction with the regulator and reinsurance, depending 

on the level of available investment funds and the level of information infrastructure 

development. 

In response that Internet-insurance is a multi-faceted phenomenon, it was found 

that in order to assess its effectiveness, there is a necessity to analyze a number of 

indicators that are related not only to cash flows, but also to particular marketing 

activities. In order to evaluate the effectiveness of Internet-insurance, a specialized 

methodology, which includes an analysis of quantitative indicators that characterize 

approaches of Internet utilization and policyholders’ direct interaction, has been 

developed and proposed. 

According to the generalization of the Internet-insurance development history in 

the world markets it was found that there is not only classical approach, when the insurer 

independently provides the corresponding functionality, other two main ways are the 

development of insurance aggregators or the development of insurance repositories. The 

insurance repository will automate the circulation of insurance policies in a non-

documentary form and reduce the burden of infrastructure support, which is a part of 

insurers duties in the classical Internet insurance. Implementation of severe legislative 

regulation of such a new institution will create a real mechanism for the circulation and 

administration of insurance policies in non-documentary form. Successful 

implementation of insurance aggregators can fundamentally change the future of the 
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insurance industry and individual distribution models, including direct sales channels, via 

creating price offers comparison portals, that will highlight the difference in overall 

coverage of similar insurance products. 

Gamification was determined as a process of game mechanisms, such as a points 

system, competitions, tournament tables and incentive systems, transferring into real life 

to motivate the audience for a deep and significant level of interaction, and it can be used 

to increase the loyalty of an existing client base or become a new leverage to attract new 

customers. Increasing the level of interaction with customers through gamification can 

give insurance companies access to the risk profile of each individual client. Also the 

utilization of gamification mechanisms has a dual effect on human emotions that can be 

used to provide better customer experience. 

Key words: Internet-insurance, Internet-acquisition, insurance repository, E-

policy, insurance underwriting, Insurance aggregator 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Ринок страхових послуг, як один із сегментів ринку 

фінансових послуг еволюціонує в умовах розвитку економіки знань, 

глобалізаційних процесів та розгортання нової науково-технічної революції, що 

призводить до значного підвищення значення мережі Інтернет у діяльності 

фінансових організацій. Інтернет є інтермедіатором не лише для інформаційного 

обміну, а й опосередковує грошові потоки. На ринку страхових послуг прикладом 

поєднання класичних страхових послуг та можливостей мережі Інтернет є 

Інтернет-страхування. Широке застосування Інтернет-страхування суттєво впливає 

на діяльність всіх суб’єктів ринку страхових послуг. Страховики отримують 

можливість не лише оптимізувати організацію грошових потоків, але й знизити 

власні витрати за рахунок тарифної політики й географічної диверсифікації, 

розширити клієнтську базу, за рахунок клієнтів, що відмовлялись від страхування 

через цінові чинники, і відповідно збільшити збори страхових премій. Для 

страхувальників Інтернет-страхування відкриває додаткові можливості щодо 

управління власним страховим захистом, нівелює територіальні обмеження та 

знижує витрати на оплату страхових послуг, оскільки зменшення собівартості 

страхових послуг призведе до перегляду страхових тарифів. Загальне зниження 

вартості страхового захисту призводить до збільшення питомої ваги 

застрахованого населення, що в умовах підвищення ризикованості дозволяє значно 

зменшити фінансові витрати фізичних та юридичних осіб на страхування. 

В умовах активізації глобалізаційних процесів та прискорення 

діджиталізації, перехід до електронних форм взаємодії на ринку страхових послуг 

дозволить не лише пожвавити локальний ринок, а й активізувати міжрегіональну 

та міжнародну інтеграцію. Перехід до Інтернет-страхування сприятиме адаптації 

та впровадженню сучасних зарубіжних практик взаємодії на ринку фінансових 

послуг у цілому та на ринку страхових послуг зокрема. Такий підхід дозволить 

пришвидшити приведення національного ринку страхових послуг до стандартів і 

якості розвинутих зарубіжних ринків. Слід відзначити, що впровадження Інтернет-
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страхування призведе до зменшення страхового шахрайства та недобросовісної 

конкуренції. Інтеграція національного ринку страхових послуг до  міжнародного 

дозволить значно оздоровити вітчизняний ринок та підвищити рівень страхової 

культури всіх суб’єктів ринку страхових послуг. Отримані на ринку страхових 

послуг додаткові вільні фінансові ресурси будуть спрямовані на фінансовий ринок 

України у вигляді інвестиційних або позикових коштів. 

Дослідженню теоретичних засад та особливостей розвитку Інтернет-

страхування присвячені праці таких зарубіжних учених-економістів: І. Айзена, К. 

Армстронга, І. Балабанова, А. Баруа, А. Бекета, Н. Боренштейна, O. Введенського, 

М. Вітмана, Н. Геращенко, Р. Девана, В. Дятлова, Д. Кампбела, А. Кантаровича, М. 

Кляйна, Т. Кука, Р. Купера, С. Смірнова, А. Таунсенда, І. Успенського, Н. Хофмана, 

А. Юрасова та інших.  

Питання Інтернет-страхування на ринку страхових послуг, загальні питання 

розвитку страхування знайшли відображення в працях  таких провідних 

вітчизняних учених, як: Л. Алексеєнко, В. Базилевич, Н. Внукова, Л. Временко, О. 

Гаманкова, Т. Говорушко, О. Дорошенко, Є. Забурмеха, О. Залєтов, Н. Карлова, Т. 

Моташко, С. Навроцький, В. Нечипоренко, Л. Нечипорук, С. Осадець, Р. Пікус, А. 

Полчанов, Н. Приказюк, Т. Ротова, К. Свєшнікова, Н. Ткаченко, О. Філонюк,  Т. 

Яворська та інші. 

Значна розробка зазначеної проблематики в зарубіжній та вітчизняній 

літературі свідчить про наявні перспективи оптимізації грошових потоків 

страховика за рахунок реорганізації бізнес-процесів, зменшення собівартості 

страхових послуг і залучення додаткових клієнтів. Водночас стан дослідження 

даної наукової проблематики не можна назвати вичерпним. Наукового 

обґрунтування потребують методи організації грошових потоків страхової 

компанії за рахунок упровадження оптимізованих бізнес-процесів з використанням 

Інтернет-страхування. Не визначено позитивні фінансові ефекти від використання 

страховиками сучасних інформаційних технологій у процесі Інтернет-страхування. 
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Таким чином, наукова та практична значимість обраної проблематики 

зумовила вибір теми наукової роботи, мету, завдання та логіку проведеного 

дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

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 полягає в розкритті теоретичних 

та практичних аспектів імплементації Інтернет-страхування, обґрунтовано його 

необхідність для оптимізації грошових потоків страховиків на ринку страхових 

послуг України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення  теоретичних та розробка практичних рекомендацій щодо розвитку 

Інтернет-страхування на ринку страхових послуг для забезпечення додаткових 

інвестиційних фінансових потоків в економіку України. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено ряд взаємопов'язаних 

завдань: 

 розкрити передумови виникнення Інтернет-страхування на ринку 

страхових послуг та узагальнити його еволюційний розвиток; 

 уточнити економічний зміст категорії «Інтернет-страхування»; 
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 виявити особливості імплементації Інтернет-страхування в бізнес-процеси 

страховика та визначити його вплив на грошові потоки; 

 визначити методичні засади ранжування страхових компаній в залежності 

від рівня використання елементів Інтернет-страхування з метою вдосконалення 

державного нагляду та контролю; 

 визначити вплив впровадження Інтернет-страхування на грошові потоки 

страхових організацій; 

 розробити методичні засади розрахунку фінансового ефекту від 

використання Інтернет-страхування (на прикладі страхових послуг КАСКО та 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ)); 

 визначити напрями вдосконалення інституційно-правового забезпечення 

Інтернет-страхування; 

 розкрити шляхи підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів при застосуванні Інтернет-страхування суб'єктами ринку страхових 

послуг України. 

Об’єктом дослідження є фінансово-економічні відносини між суб’єктами 

ринку страхових послуг України при Інтернет-страхуванні. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади 

Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань зумовило 

використання наступних методів дослідження: критичний аналіз літературних 

джерел та наукова абстракція – при поглибленні тлумачення поняття «Інтернет-

страхування»; логіко-історичний та аналіз і синтез – при розробці підходів до 

періодизації розвитку Інтернет-страхування на території України; системний – при 

виявленні особливостей та впливу Інтернет-страхування на бізнес-процеси 

страховиків; метод порівняння – при виявленні закономірностей і особливостей 

розвитку та функціонування Інтернет-страхування на ринках страхових послуг 

зарубіжних країн; аналіз і синтез, індукція та дедукція – при розробці системи 

показників для оцінки сучасного стану та тенденцій Інтернет-страхування на ринку 
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страхових послуг України; алгоритмічні методи – при розробці та оптимізації 

моделей взаємодії між суб’єктами ринку страхових послуг; економіко-

статистичний та графічний – при визначенні фінансової ефективності 

використання Інтернет-страхування; евристичні методи, а також методи логічного 

узагальнення – при розробці рекомендацій до інституційно-правового регулювання 

Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України; метод оптимізації – при 

обґрунтуванні напрямів подальшого розвитку та ефектів впровадження Інтернет-

страхування.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти України 

та зарубіжних країн, статистичні матеріали і звітні дані Державної служби 

статистики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, страхових компаній, матеріали Ліги страхових 

організацій України та інших об’єднань страховиків, міжнародних організацій у 

сфері страхування, Інтернет-ресурси, матеріали міжнародних аналітичних агентств 

і міжнародних фінансових організацій, монографічні дослідження та наукові 

публікації провідних вітчизняних та іноземних учених і практиків, матеріали 

інформаційно-аналітичних видань, наукові розробки і звіти науково-дослідних 

центрів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуального 

науково-практичного завдання щодо удосконалення теоретичних та розробки 

практичних рекомендацій щодо розвитку Інтернет-страхування на ринку страхових 

послуг України. 

Найбільш суттєві положення дисертаційної роботи, що характеризують її 

новизну, є наступні: 

вперше: 

- запропоновано методичні засади ранжування страхових компаній, що 

базуються на оцінці стану Інтернет-страхування на ринку страхових послуг 

України шляхом визначення інтегрального показника використання Інтернет-

страхування, який враховує 20 показників організаційного та фінансового 

характеру за десятибальною шкалою, що дало змогу поділити страхові компанії на 
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такі групи: «Функціонал Інтернет-взаємодії відсутній», «Початковий функціонал 

Інтернет-взаємодії», «Значний рівень Інтернет-функціоналу», «Страховики 

орієнтовані на Інтернет-взаємодію». В умовах відсутності відповідних підходів, 

методика дозволить страховим компаніям і органам державного управління 

оцінити стан розвитку Інтернет-страхування на ринку страхових послуг та 

перспективи зростання фінансових потоків від його впровадження. 

удосконалено: 

- зміст категорії «Інтернет-страхування» як системи цивільно-правових 

та організаційно-економічних взаємовідносин між страхувальником (фізичною чи 

юридичною особою) та страховиком (юридичною особою, створеною за вимогами 

чинного законодавства) або страховим посередником з приводу вибору, 

оформлення, оплати та подальшого обслуговування договору страхування, що 

базуються на використанні технічних засобів, прикладного програмного 

забезпечення, глобальних і локальних інформаційних мереж та їх ресурсів, які 

забезпечують взаємодію та захист фінансових і майнових інтересів суб’єктів ринку 

страхових послуг. На відміну від результатів наукових досліджень І. 

Михайловської, К. Свєшнікової, О. Новака, Н. Спіциної, К. Гринькової та  С. 

Тарасова дане визначення включає не лише процес укладання страхового договору, 

а й усі етапи взаємодії страховика та страхувальника, в тому числі урегулювання 

збитків, адміністрування страхових премій, збір додаткової інформації, управління 

та оптимізації грошових потоків тощо; 

-  критерії періодизації становлення Інтернет-страхування на ринку 

страхових послуг України та виділено такі основні етапи: «Технологічне 

зародження», «Інформаційне становлення», «Базовий період» і «Діджиталізація». 

На відміну від існуючих такий підхід включає як історичні аспекти розвитку ринку 

страхових послуг, так і розвиток мережі Інтернет в Україні. Запропонована 

періодизація дозволяє всебічно врахувати вплив рівня проникнення Інтернет, 

періоди становлення ринку страхових послуг, законодавчі зміни на ринку та 

тенденції впровадження систем самообслуговування на розвиток Інтернет-

страхування, фінансового ринку та ринку страхових послуг;  
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- теоретичні підходи до визначення впливу імплементації Інтернет-

страхування у бізнес-процеси страховика в частині використання Інтернет-

страхування в системі продажу страхових договорів, урегулювання збитків та 

адміністрування страхових премій на грошові потоки страхової компанії. 

Визначено та розкрито особливості реорганізації бізнес-процесів  страхових 

компаній, що поглиблює результати існуючих наукових досліджень і дозволить 

страховикам залучати нових клієнтів за рахунок територіальної диверсифікації та 

зниження цін, зменшити аквізиційні витрати, покращити обслуговування наявних 

клієнтів, та, відповідно, збільшити надходження страхових премій; 

-  порядок визначення вектору трансформації фінансових потоків від 

впровадження Інтернет-страхування для суб’єктів ринку страхових послуг у 

частині оптимізації моделей їх взаємодії та впливу на витрати людино-годин 

працівників. На відміну від існуючих підходів, що розглядають організаційні зміни 

в структурі страховика, розглянуто фінансовий ефект, що пов’язаний з 

оптимізацією фонду оплати праці співробітників страховика та значним зниженням 

витрат часу на проходження процесів продажу страхових договорів, урегулювання 

збитків та адміністрування страхових премій; 

- методичні засади розрахунку фінансового ефекту від використання 

Інтернет-страхування на прикладі страхових послуг КАСКО та обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів, а саме: запропоновано використання набору фінансових і статистичних 

показників діяльності страхової компанії для порівняння ефективності продажів 

обраних продуктів страхування через страхових агентів та з використанням 

Інтернет-страхування. В умовах відсутності відповідних підходів  це дало змогу 

оцінити фінансовий ефект від впровадження Інтернет-страхування у процес 

продажу масових і стандартизованих страхових послуг та дозволило виявити, що 

вартість залучення потенційних клієнтів при Інтернет-страхуванні розноситься на 

вартість усіх видів страхових послуг, що пропонуються для купівлі через сайт 

страховика, а також дозволяє  зменшити аквізиційні витрати; 

набули подальшого розвитку: 
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- рекомендації щодо удосконалення інституційно-правового 

забезпечення Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України, а саме: 

запропоновано створення та законодавче визначення страхового репозиторію 

(юридична особа, створена у формі господарського товариства, що задовольняє 

умовам функціонування та надає послуги з випуску, зберігання та контролю за 

обігом страхових полісів у бездокументарній формі) та страхового агрегатора 

(установа, яка функціонує на ринку страхових послуг, що у встановленому порядку 

заключила договори із страховиками щодо подання порівняльної інформації про 

ціни та умови надання страхового захисту за визначеним переліком продуктів і 

параметрів, які передаються потенційним страхувальникам). В умовах відсутності 

відповідних підходів запропоновані елементи інституційно-правового 

забезпечення Інтернет-страхування сприятимуть його сталому розвитку; 

- обґрунтування інструментарію підвищення ефективності Інтернет-

страхування для суб’єктів ринку страхових послуг України в частині використання 

Big Data, телематики, Інтернет речей, штучних нейронних мереж та штучного 

інтелекту, що розширює предметну сферу науково-практичних підходів до 

використання страховиком лише відповідного програмного забезпечення або лише 

однієї технології, що сприятиме оптимізації страховими компаніями тарифної 

політики та обсягів фінансових надходжень шляхом залучення додаткової 

клієнтської бази, зниження рівня страхового шахрайства, зниження витрат на 

неправомірні страхові відшкодування, та дозволить підвищити загальну ємність 

портфелю страховика за рахунок використання штучного інтелекту в процесах 

взаємодії із клієнтами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені та запропоновані в дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і 

практичні рекомендації поглиблюють розуміння сутності Інтернет-страхування та 

мають науково-практичне значення для його імплементації. Запропоновані наукові 

положення, рекомендації і висновки можуть бути використані як при розробці 

законодавчих актів щодо розвитку ринку страхових послуг в цілому та Інтернет-
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страхування на національному рівні, так і в навчальному процесі при викладанні 

економічних дисциплін.  

Наукові висновки та результати були використані Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині 

пропозицій автора до Проекту Закону України «Про страхування» на основі 

використання зарубіжного досвіду формування систем Інтернет-страхування та 

взаємодії із страхувальниками, а також особливостей регулювання систем 

електронного обігу полісів страхування. Надані пропозиції автора враховані при 

доопрацюванні законодавчих і нормативних актів у сфері страхування (довідка № 

2962/03-10 від 18.04.2017  р). 

Викладені в дисертаційній роботі висновки стосовно трансформації системи 

аквізиції страхової компанії, а також запропоновані заходи щодо впровадження 

механізму Інтернет-страхування були використані та впроваджені страховою 

компанією ПрАТ «Європейський страховий союз» у місті Києві у процесі розробки 

та реалізації системи електронного обігу полісів страхування (довідка № 01739 від 

10.05.2016 р.).  

Основні теоретичні положення дисертаційної роботи були впроваджені у 

навчальний процес і використовувалися при розробці навчально-методичного 

комплексу, а також при проведенні семінарських занять для студентів 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з навчальної дисципліни «Інформаційні технології в страхуванні» 

(довідка № 013/507 від 06.11.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, отримані здобувачем особисто. 

Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням, у якому відображено 

авторське бачення розвитку ринку страхових послуг у розрізі використання 

Інтернет-страхування. Внесок автора відображено у списку наукових праць, за 

якими було апробовано дисертаційне дослідження. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні наукові 

положення та практичні результати дослідження оприлюднено на 22 міжнародних 
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та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових форумах, круглих 

столах, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції: «Грудневі 

читання» (м. Київ, 2014 та 2016 років), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в 

умовах розвитку інновацій» (м. Херсон, 13-14 березня 2015 року), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу» (м. 

Харків, 2015 та 2016 років), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (м. Київ, 15-16 жовтня 

2015 року), Международной научно-практической конференции «Развитие 

социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды» (м. 

Кишинів, 29 лютого 2016 року), International Scientific-Practical Conference «From 

Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems» (м. Рига, 25 березня 2016 

року), Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених 

«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення» (м. Львів, 14-15 квітня 2016 року), International Scientific-

Practical Conference «Economic Development Strategy in Terms of European 

Integration» (м. Каунас, 27 травня 2016 року), Міжнародній науково-практичній 

молодіжній конференції «Розвиток економіки України та інших країн в умовах 

інтеграційних процесів» (м. Київ, 1 червня 2016 року), Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Страховий ринок 

України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та 

перспективи розвитку» (м. Тернопіль, 20 квітня 2017 року). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових праць 

загальним обсягом 8,7 друк. арк., з яких 7 статей у наукових фахових виданнях 

України, із них 5 що входять до міжнародних наукометричних баз даних; 2 статті 

у інших наукових виданнях України; 3 статті у наукових періодичних виданнях 

іноземних держав; 9 публікації за матеріалами міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференцій і круглих столів та Міждисциплінарний словник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст 
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дисертаційної роботи викладено на 198 сторінках друкованого тексту. Дисертація 

містить 52 рисунок, 33 таблицю. Робота має 24 додатки, розміщених на 46 

сторінках. Список використаних джерел налічує 296 найменувань на 29 сторінках.  



26 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-

СТРАХУВАННЯ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

1.1 Економічні передумови виникнення та зміст Інтернет-

страхування 

 

Основою для сталого функціонування та розвитку будь-якого державного 

утворення є вибір моделі економічних відносин, що дозволить інтегрувати 

локальну економіку до системи світогосподарських зв’язків. Обраний Україною 

вектор розвитку ринкових відносин передбачає значний розвиток страхової справи. 

Ринкова економіка носить характер мінливості, непередбачуваності і 

ризиковості та передбачає процеси постійної акумуляції тимчасово вільних 

фінансових ресурсів, їх подальший перерозподілі та спрямування на покриття 

фінансових потреб різних суб’єктів економічної діяльності. Ринок страхових 

послуг, як один із сегментів фінансового ринку та особлива форма організації 

фінансових відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, еволюціонує в 

умовах інтернаціоналізації, віртуалізації, діджиталізації. 

Нині страхування ще не є механізмом забезпечення захисту суспільства від 

дії непердбачуваних обставин, що носять негативний характер. На етапі 

становлення страхового ринку України, як і будь-якої іншої країни, попит на 

страхові послуги з боку суспільства був незначним, проте сучасний стан ринкового 

середовища демонструє пожвавлення клієнтів та збільшення ролі страхування у 

життя населення. Ступінь розвитку страхової справи є одним із індикаторів 

загального стану ринкових відносин. Страхування, як імунна система суспільства, 

має забезпечити не тільки захист громадян та підприємств від дії непередбачуваних 

та негативних подій, але й стати джерелом для формування інвестиційного 

потенціалу економіки загалом. Одним із основних показників, що вказують на 

розвиток страхування є частка страхових премій у структурі ВВП або рівень 
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проникнення. Аналізуючи рівень проникнення страхування можна побачити 

загальний стан ринкового середовища країни (рис 1.1). 

 

Рис. 1.1 Рівень проникнення страхування у 2002-2015 роках 

Джерело: розроблено автором на основі Додатку А 

 

Дослідження рівня проникнення страхування на ринку України вказує на 

недорозвинутість страхової галузі. Так у 2015 році частка валових страхових 

премій у ВВП України становила 1,5%, що є дуже низьким показником. Так у 

Польші показник проникнення страхування становив 3,05%, у Японії 7,11%, а у 

США 14,53% [Додаток А]. 

Також страхування виконує і соціальну функцію, через соціально значимі 

види страхування, а саме: медичне страхування, страхування від нещасних 

випадків, страхування відповідальності, пенсійне страхування та страхування 

життя. Запровадження обов’язкового медичного страхування сприятиме 

підвищенню якості послуг, що надаються в сфері охорони здоров’я. Запровадження 

третього та другого рівня пенсійної системи сприятиме підвищенню купівельної 

спроможності літнього населення та зниженню навантаження на пенсійний фонд 

України. 

Розвиток страхування в Україні характеризується превалюючою часткою 

ризикових видів страхування та недосконалістю інституційно-правового 
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забезпечення. На сучасному етапі розвитку страхового ринку України ще не 

створені основи для розвитку довгострокового страхування життя. Страхові премії, 

отримані за страхування життя, є одним із важелів розвитку економіки держави. 

Інвестування цих коштів у національну економіку дозволяє не тільки забезпечити 

страхувальника додатковим рівнем прибутку, встановленим договором 

страхування, а й пожвавлювати розвиток різних галузей економіки та піднімати 

рівень ВВП. З точки зору соціальної необхідності довгострокове страхування 

життя у всіх його формах сприяє підвищенню купівельної спроможності населення 

та пожвавлює процеси перерозподілу фінансових ресурсів (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 Співвіднощення ризикового страхування та страхування життя у 2015 

році 

Джерело: розроблено автором на основі Додатку А 

 

Низький рівень розвитку довгострокового страхування життя є однією з 

основних проблем соціально-економічної політики держави. За результатами 

досліджень іноземних страхових ринків, від 37% до майже 100% загального обсягу 

страхових надходжень приносить саме страхування життя. Статистика 

українського ринку страхування демонструє протилежну динаміку, так у 2015 році 

валові страхові премії за ризиковими видами страхування склали 27,5 млрд грн, що 
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складає 92,65% від загальної кількості зібраних страхових премій, тоді як 

страхування життя на страховому ринку України складає лише 7,35%.[165]. 

Проблеми розвитку life-страхування не можна розглядати як вузько 

направлене явище, необхідно також враховувати загальний рівень життя 

населення, наявність розвиненої системи господарювання та стан загальної і 

спеціалізованої інфраструктури. 

На сьогодні всі ринки перебувають у процесі глобалізації, особливо це 

стосується фінансового та страхового ринків. Розробка концепцій національного 

розвитку в умовах означених перетворень є однією з основних задач регуляторів 

страхового ринку України та його учасників задля забезпечення якісної інтеграції 

страхового ринку України у світове господарство. 

Враховуючи інтеграційні процеси, що мають місце у ринковому середовищі 

України, характер розвитку з поступового, тобто історично підкріпленого або 

еволюційного, змінюється на інтенсивний, що характеризується різкими 

кардинальними змінами та непередбачуваністю. Додатковими аспектами, що 

вносять дизбаланси у функціонування ринкового середовища є пожвавлення 

конкуренції на різних рівнях та кризові явища, викликані глобалізаційними та 

інтеграційними процесами[16]. 

Наявні макроекономічні дисбаланси  можна частково пояснити через 

відсутність взаємозв’язку між мікро- та макроекономічними процесами в 

економіці, а відповідно і на страховому ринку. В таких умовах ринкове середовище, 

і страховий ринок, як його частина, можна охарактеризувати як турбулентне, що 

спричиняє зміни у розподілі страховиків на ринку та знаходиться в безперервному 

русі, тобто має значну схильність до змін[51]. Описані умови можна 

охарактеризувати як «турбулентність» (від лат. «turbulentus» - бурхливий, 

хаотичний, невпорядкований), запозичене з природничих наук поняття, що в 

економічному значенні означає постійні зміни та коливання ринкового 

середовища, що мають помітний вплив на діяльність підприємства у довгострокові 

та короткострокові перспективах [126]. 



30 

Розглядаючи явище турбулентності ринкового середовища, як зовнішнього 

для страховика, в якому проходить функціонування страхової компанії, провідні 

експерти з питань стратегічного управління та планування визначають, що ринкове 

середовище можна охарактеризувати як сукупність взаємозалежних, змінних у часі 

та просторі, суперечливих елементів [8, 24, 67, 170, 177].  

Вперше поняття «турбулентність» в рамках економічних досліджень було 

введено видатним математиком та економістом, що став основоположником 

концепції стратегічного менеджменту підприємства – І. Ансоффом. На його думку 

ринкове середовище можна змоделювати та, відповідно, розробити стратегію 

діяльності, що дозволить підвищити прибутковість, розглядаючи 5 рівнів 

турбулентності середовища, що описуються різними комбінаціями показників 

змінності та передбачуваності зовнішніх явищ [8]. 

На думку Городецького А.Є., поняття «турбулентність» пов’язано із 

глобальними кризовими явищами, які мають місце на глобальних та локальних 

ринках, а також результативність антикризових заходів, що покликані передбачити 

подальші зміни ринкового середовища та створити сприятливі умови для 

отримання максимального прибутку. В основу даного твердженння покладено 

об’єктивний характер кризових явищ та стратегічних засобів по їх подоланню, 

пом’якшенню або ухиленню [22]. 

Відповідно до тверджень П. Юхименко, «турбулентність» як явище 

ринкового середовища, характеризується змінами, що мають високий рівень 

непередбачуваності та невизначеності. Турбулентність розглядається як 

неможливість управлінського складу прорахувати та охарактеризувати усі наявні 

взаємозв’язки між змінами, що мають місце у процесі діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності, та, відповідно, оцінити рівень можливого впливу на 

організацію [179]. 

Одже під турбулентністю ринкового середовища можна розуміти об’єктивно 

існуючий набір факторів, що носять непередбачуваний, агресивний і хаотичний 

характер, та пов’язані із кризовими явищами і діями учасників ринку щодо 
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впровадження відповідних заходів з подолання їх впливу, що стає передумовою 

неможливості оцінки та характеристики усіх наявних взаємозв’язків. 

Окремо можна розглянути забезпечення страхового захисту в межах 

галузевої структури української економіки. Наявний галузевий розподіл не 

відповідає вимогам ринкового середовища, що його намагається побудувати уряд. 

Наявність високої частки видобувної галузі, технічне оснащення, що залишилося 

на заводах з часів Радянського союзу, низька наукомісткість більшості з галузей не 

можуть забезпечити задовільних умов для подальшого розвитку страхового ринку. 

Такий стан речей створює передумови для досить низького рівня освоєння 

багатьох видів страхування. Так, наприклад, страхування машин та обладнання у 

промисловості майже не розвинуте, через значний ступінь зносу та виснаження 

можливих об’єктів страхування. Страхування від нещасних випадків на 

виробництві повністю покладене на державні органи, хоча страховий ринок має 

значно більші ресурси для покриття можливих збитків. 

Загальний стан механізмів та обладнання на сьогодні характеризується як 

незадовільний, більшість обладнання морально застаріла, рівень його зносу 

перевищує усі допустимі норми, що в майбутньому може призвести до низки 

катастрофічних подій. Проте більшість страховиків не хочуть брати на себе такі 

ризики, оскільки можливі збитки значно перевищують рівень прибутковості. 

Мікроекономічне значення страхуваня розкривається по мірі масового 

розвитку страхової справи, включення в нього переважної більшості об’єктів та 

суб’єктів господарювання, по мірі поширення страхової відповідальності на 

максимально можливу кількість ризиків природного, техногенного та іншого 

походження. Відповідно до цього будуть зростати сукупні страхові резервні фонди, 

буде підвищення їх господарського значення. Накопичення страхових резервів – 

довготривалий процес, проте процес збільшення загальної їх суми має стати одним 

з пріоритетів довгострокових програм розвитку страхового ринку. 

Страхування необхідне лише у тих випадках, коли існує відповідно розвинуті 

основні ринкові інститути, такі як банківська система та фондовий ринок. Ринкова, 

галузева, регіональна структура господарювання та розгалужена інфраструктура є 
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основою для розвитку ринкової економіки та передумовою для розвитку 

страхового ринку. Однією із особливостей соціально-економічних аспектів 

побудови економіки України стосовно інституту страхової діяльності є низький 

рівень інституціонального забезпечення для акумуляційної функції 

страхування[87]. 

Рівень розвитку страхування характеризує положення страхування в 

фінансово-кредитному секторі, а саме його відставання від банківської системи та 

певне випередження системи недержавного пенсійного забезпечення. Одним із 

основних стримуючих факторів розвитку страхування є нестабільність банківської 

системи та відсутність умов для ефективного інвестування через недорозвиненість 

фондового ринку. 

 

Рис. 1.3 Порівняння концентрації банківського сектору України та США 

Джерело: розроблено автором [188, 99] 

 

Банківська система України потребує створення адекватного конкурентного 

середовища, оскільки вона є дуже сконцентрованою. Станом на кінець 2016 року 

10 найбільших банків, що провадять діяльність на ринку України, мали у своєму 

розпорядженні 72% сукупних активів банківської системи, в той час як аналогічний 

показник для ринку США складає лише 51,5% (рис1.3). В той же час за індексом 
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Херфіндаля-Хіршмана ринок України не є сконцентрованим, проте останні зміни 

наближують банківську систему до середнього рівня концентарції(рис 1.4). 

 

Рис. 1.4 Порівняння концентрації банківського сектору України та США за 

індексом Херфіндаля-Хіршмана 

Джерело: розроблено автором [188, 99] 

 

Показники ринків України та США демонстрували схожі тренди, проте у 

2015 та 2016 роках на відчизняному банківському ринку спостерігається значне 

підвищення коєфіцієнта Херфіндаля-Хіршмана, що пов’язано із підвищенням рівня 

активів основних гравців ринку. Малі та середні банки змушені або працювати на 

межі дохідності або завищувати відсоткові ставки. Така ситуація створює негативні 

настрої серед клієнтів, знижуючи загальний рівень сприйняття та довіри до 

банківської системи та інших фінансових інститутів. Також недосконала 

конкуренція призводить до існування великої кількості банків із незбалансованим 

портфелем, що у разі коливань економічної системи опиняються на межі 

банкрутства, створюючи негативні коливання на фінансовому ринку та 

загрожуючи платоспроможності та стійкості юридичних осіб клієнтів, в тому числі 

і страховиків. 

Нестійка банківська система створює передумови для виникнення системних 

дисбалансів та турбулентноісті на страховому ринку та підриває довіру населення 

до всього загалу фінансових інститутів, в том числі до страховиків. Концентрація 
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страхового ринку, у порівнянні із банківським, є значно нижчою, проте вони мають 

схожу динаміку (рис. 1.5). Як наслідок, розгляд фінансових інститутів на 

українському ринку окремо один від одного неможливий, необхідно розглядати їх 

у взаємодіючій сукупності, разом із системою державного регулювання, що має 

бути направлена не на окремі групи інститутів, а на фінансову систему загалом. 

 

Рис. 1.5 Порівняння концентрації банківського сектору України та США 

Джерело: розроблено автором [99, 161, 165] 

 

Враховуючи загальні тенденції глобалізаційних процесів, постає 

необхідність обслуговувати та адмініструвати все більші кількості та об’єми 

ризиків. Створення універсальних фінансових інститутів, що на різних умовах 

можуть включати в себе частини банківської, страхової та інвестиційної систем для 

оптимізації фінансових потоків та створення найбільш ефективної моделі 

провадження діяльності є одним з напрямків сучасних досліджень у розвинутих 

країнах[87]. 

Підвищення рівня доходів населення є однією з основних умов розвитку 

ринку страхових послуг. Стратегія розвитку будь-якого ринку, і страхового також, 

визначається інтересами, потребами та можливостями населення. Перехід до 

ринкової економіки робить із населення найбільшу рушійну силу ринкових 

трансформацій. 
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За таких умов постає необхідність у формуванні альтернативних механізмів 

вирішення соціальних проблем, серед яких страхування є одним із найбільш 

доцільних та дієвих. 

Це в свою чергу потребує постійного моделювання та аналізу ринкового 

середовища, особливо в умовах його турбулентності, у пошуках альтернативних 

варіантів вирішення соціальних питань. 

Ще у 1998 році журнал «Economist» спільно із спеціалістами компанії IBM 

провели опитування 160 керівних осіб страхових компаній у 9 країнах світу з метою 

визначити, які основні перспективи розвитку страхового ринку у ХХІ сторіччі на 

думку спеціалістів страхової справи матимуть місце. Результати даного 

дослідження все ще є актуальними для українського ринку страхування та ринків 

країн, що розвиваються, а також вказують на передумови зародження Інтернет-

страхування. За даними опитування було виявлено п’ять основних напрямків 

розвитку, а саме: орієнтація на клієнта, поява нових конкурентів, перехід до 

компетентнісного підходу, поява нових каналів аквізиції та розвиток технологій. 

Розглянемо кожен із них. 

Першим напрямком є чітка орієнтація на клієнта. Потреби страхувальників 

стають все більш унікальними та індивідуальними. Перспективи зростання 

полягають не у розробці стандартизованих страхових продуктів, а у пошуку нових 

рішень та нішевих продуктів. 

Другим напрямом розвитку є поява нових конкурентів. На сьогодні у 

розвинутих країнах ступінь втручання держави у страховий ринок поступово 

знижується, що призводить до значного притоку конкурентів до цієї галузі, 

особливо на ринки масових видів страхування, таких як страхування 

автотранспорту та окремі види майнового страхування. Будь-яка компанія, що має 

достатній капітал, широке коло клієнтів та широковідому торгову марку є 

потенційним постачальником страхового захисту. Такий стан речей змушує 

страховиків дбати про власне ім’я, престиж своєї торгової марки та загальну 

репутацію на ринку.  
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Третім стає перехід до компетентнісного підходу у страхові справі. 

Страховики стають експертами на теренах оцінки ризику, а для фізичних осіб 

стають консультантами по розробці планів пенсійного забезпечення. Стара 

традиційна страхова компанія перетворюється на складну організаційну структуру, 

що спеціалізується на розробці заходів безпеки та запобіганні збитків. Враховуючи 

такі тенденції, відділення що надають послуги з особистого страхування багатьох 

провідних страхових компаній світу вже почали впроваджувати програму «Help 

Point» на багатьох ринках. Основою даної програми є надання страховою 

компанією додаткових послуг для подолання результатів страхового випадку, 

окрім безпосередньо сплати страхового відшкодування. Так, наприклад, у разі 

затоплення оселі через проблеми у системі водопостачання, страховик запропонує 

послуги акредитованого спеціаліста, що зможе відремонтувати водопровід та 

забезпечити певні превентивні заходи, для запобігання затопленню у майбутньому. 

У разі необхідності ремонту застрахованого автомобіля, страхова компанія може 

надати у тимчасове користування автомобіль аналогічного або нижчого класу. В 

промисловості страхова компаніє стає не лише споживачем коштів, а й одним з 

головних радників. Поряд із безпосередньо урегулюванням збитків, страхова 

компанія також пропонує консультативні послуги та власних спеціалістів з ризик-

менеджменту. Страховики стають інстанцією, що може допомогти у широкому 

колі проблем, що можуть виникнути на всіх етапах співпраці. Тепер не грошове 

відшкодування грає найбільшу роль при виборі страхової організації, а 

компетентність страховика та його персоналу.  

Наступною тенденцією страхового ринку є поява нових та новітніх каналів 

аквізиції страхової послуги. Страхувальники стають все більш вимогливими, вони 

потребують отримання страхового захисту у будь-який час та у будь-якому місці. 

Такі зміни ринкової поведінки клієнтів призведуть, на думку спеціалістів страхової 

справи, до зниження ролі традиційних страхових посередників та окремих каналів 

збуту, таких як агенти, брокери, певні відділення або філії страхових компаній. 

Іншою стороною цього процесу стане зростання ролі прямих продажів, особливо 

традиційних простих страхових продуктів, що не потребують додаткових 
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консультацій та перевірок. Відбувається зростання ролі таких каналів аквізиції 

страхової послуги як: телефон, мережі автоматизованих продавців та, насамперед, 

мережі Інтернет. Також зростає роль взаємопов’язаних каналів продажу, що може 

виявлятися, наприклад, у автоматизованому продажі полісу страхування при 

купівлі автомобілю або отриманні візи для виїзду закордон. Сім із десяти 

страховиків вважають, що зростання темпів аквізиції страхових договорів буде 

сильно залежати від електронних засобів зв’язку[236].  

Останнім напрямом розвитку є розвиток технологій. Одним з найважливіших 

завдань страховиків усього світу є необхідність якомога глибше розуміти потреби 

власних клієнтів. Це, в свою чергу, означає підвищення долі інвестицій у засоби 

електронного зв’язку та банки даних в інвестиційному портфелі страхової компанії. 

Як приклад можна навести Великобританію, де страховики самостійно збирають 

інформацію у своїх клієнтів про приблизний рівень збитків у разі масового 

стихійного лиха. Така система дозволяє значно знизити відсоток махінацій зі 

страховим відшкодуванням та значно знизити заявлені збитки, у порівнянні із 

традиційними механізмами  сповіщення страховика про страховий випадок. Така 

система взаємодії із страхувальниками стала можливою за рахунок створення бази 

даних клієнтів з прив’язкою їх до певних географічних координат на електронній 

карті місцевості. Найбільший потенціал для подальшого розвитку страхового 

ринку зберігає мережа Інтернет, що останнім часом стає набагато складнішим 

явищем, ніж просто засіб передачі різноманітної інформації [189]. 

Останні два рорзглянуті напрямки являють собою підгрунтя для появи та 

розвитку нового явища страхового ринку, а саме Інтернет-страхування. Розвиток 

мережі Інтернет тісно пов’язаний із розробкою, появою та впровадженням новітніх 

та нових каналів аквізиції страхової послуги. 

Сьогодні явище Інтернет можна означити як універсальну систему поєднання 

мереж та їх частин, що надає можливість включення та використання будь-яких 

масивів інформаційного характеру для надання її користувачам, провадження 

консультативних, довідкових та інших інформаційних послуг, а також проведення 

певних правочинів, що не суперечать законодавству, в тому числі є 
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інтермедіатором для руху фінансових потоків, на основі комбінування 

інформаційних та комунікаційних технологій. 

Дуже важливим є розвиток онлайн-продажів через мережу Інтернет. Уже 

сьогодні існують створені страховиками системи залучення клієнтів через 

Інтернет, що мають значні перспективи подальшого розвитку. Найпростішими 

проявами є прямі звернення до страховика через електронну пошту або отримання 

клієнтом інформації про страхову компанію на сайті. Таким чином можна говорити 

про появу та становлення нового та інноваційного каналу продаж, як Інтернет-

страхування, тобто нового способу організації страхового бізнесу, що має свою 

чітку специфіку. 

 

Рис. 1.6 Періодизація розвитку Інтернет-страхування 

Джерело: розроблено автором [Додаток Б, 293] 

 

Розвиток Інтернет-страхування тісно пов’язаний із розвитку страхового 

ринку в цілому та розвитку мережі Інтернет на теренах України (рис. 1.6). 

Становлення мережі Інтернет в Україні найдоцільніше розглядати у прив’язці до 

історичних віх та показника проникнення, тобто відношення кількості 

користувачів мережі Інтернет до загальної кількості населення [Додаток Б, табл. 

Б2]. Розвиток страхового ринку найбільш доцільно періодизувати відповідно до 
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змін, що мали місце в залежності від прийнятих нормативно-правових актів, що 

регулюють як ринок  загалом, так і окремі аспекти діяльності на ньому [Додаток Б, 

табл. Б1]. Періодизація розвитку мережі Інтернет та страхового ринку у багатьох 

аспектах має схожі часові рамки [Додаток Б]. Розглядаючи феномен Інтернет-

страхування можна виділити основні періоди, що одночасно включають в себе як 

аспекти становлення страхового ринку, так і мережі Інтернет в Україні (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Періоди розвитку Інтернет-страхування в Україні 

Період Роки Сутність 

Технологічне 

зародження 

До 1996 Розвиток технічної інфраструктури, впровадження технологічних 

стандартів, що є базою для функціонування Інтернет-страхування 

Інформаційне 

становлення 

1996-2002 Поява перших сайтів страхових компаній, що носили 

інформаційних характер та надавали інформацію про страхові 

продукти і контакти страховиків 

Базовий період 2002-2007 Поява пошукових систем, розробка та впровадження перших 

платіжних систем в мережі Інтернет, зростання ролі Інтернет-

реклами, прийнято закон про електронний цифровий підпис 

Діджиталізація 2007-

сучасність 

Поява систем Інтернет-продажів страхових послуг, поява Інтернет-

речей, розвиток систем штучного інтелекту, поява новітніх 

форматів відображення інформації, створення систем повноцінного 

Інтернет-страхування 

Джерело: розроблено автором 

 

Серед означених напрямків та тенденцій розвитку страхового ринку для 

України найбільш характерними є пожвавлення конкурентної боротьби. Навіть 

незважаючи на наявну турбулентність ринкового середовища, економічну та 

політичну нестабільність, кількість страхових компаній на ринку значно 

перевищує необхідну для страхового ринку. Регуляторні органи активно 

стримують появу нових недокапіталізованих страхових компаній, проте існування 

феномену кептивних страхових компаній, що використовуються для 

обслуговування окремого кола осіб та відмивання коштів значно знижує 
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конкуренцію на ринку. Боротьба основних гравців на ринку призводить до 

покращення умов обслуговування та зростання популярності страхової справи. 

Безумовно позитивною тенденцією є зростання популярності та попиту на 

масові види страхування, такі як автострахування, добровільне медичне 

страхування, страхування вантажів та майна підприємств. Стандартизовані 

обов’язкові види страхування також пожвавлюють ринок, оскільки цінова 

конкуренція в даному сегменті майже неможлива, а залучення клієнтів можливе 

лише за рахунок надання додаткових послуг або якості обслуговування. Також 

стандартизовані страхові продукти є основою для розвитку новітніх каналів збуту, 

особливо Інтернет-страхування. 

Розвиток соціально-орієнтованих видів страхування, як наприклад 

ОСЦПВВНТЗ та введення у майбутньому обов’язкового медичного страхування, 

взагалі є одними із найважливіших факторів, що свідчать про розвиток страхової 

справи на ринку країни. 

Означена у результатах опитування орієнтація на клієнта та пошук нових 

клієнтів виявляється у наступному - страхові компанії розглядають ринок фізичних 

осіб як стратегічно пріоритетне коло інтересів. Така тенденція пояснюється 

значною глобалізацією ринку, коли більшість великих організацій та підприємств 

є частиною певної фінансово-промислової групи та є клієнтами власної кептивної 

або чітко означеної внутрішніми домовленостями страхової компанії. Звичайно, 

окрім великі гравців ринку, існує ще велика кількість підприємств середнього та 

малого бізнесу, що потребують страхового захисту, проте портфелі страхових 

компаній демонструють зростання долі договорів із фізичними особами[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Переорієнтація страховиків на роботу із фізичними особами призводить до 

необхідності провадити політику гнучких тарифних ставок, створювати та 

виводити на ринок все нові і нові продукти страхування, намагатися задовольнити 

індивідуальні потреби якомога більшої аудиторії клієнтів, пропонуючи 

персоналізовані страхові послуги. Людина сьогодення звикла до комфорту, їй не 

потрібні стандартизовані страхові послуги, що можуть покривати зайві ризики та 



41 

не надавати покриття по необхідним. Клієнт вимагає страхового захисту що 

розрахований безпосередньо на нього, враховуючи всі побажання, потреби, 

фінансове становище та інші фактори. 

Сьогодні страхові компанії намагаються задовольнити клієнтський попит на 

персоналізовані продукти страхування, що можуть відповідати усім вимогам 

клієнтів. Так в рамках страхування автотранспорту можна отримати поліс що 

покриватиме будь який строк, від одного дня до року. Окремо можна вказати на які 

місяці або навіть дні він розповсюджується, врахувати таким чином сезонність 

використання автотранспортного засобу. Поліс можна придбати, використовуючи 

за основу реальну вартість транспортного засобу, тобто враховуючи амортизацію, 

або на його повну вартість без вирахування амортизації. Додатково можна вносити 

або виключати з договору страхування частково або повністю додаткове 

обладнання, що може бути встановлене на автомобіль. Окремо клієнт може 

обирати умови покриття у вигляді лімітів відповідальності страховика, розмірів 

франшизи та умов відшкодування. Також, в рамках договору страхування, клієнт 

може обрати набір додаткових послуг, що їх надаватиме страхова компанія за 

термін дії договору, наприклад «допомога у дорозі», що включатиме або не 

включатиме певне покриття медичних витрат, кількість звернень та інше. Майже 

кожна страхова компанія на сьогодні може включити до договору додаткові умови 

або послуги, що необхідні клієнту для комфортної співпраці. Така тенденція 

прослідковується в усіх видах страхування[84]. 

Отже, більшість страхових компаній обирають сектор фізичних осіб у якості 

головного напрямку розвитку бізнесу, незважаючи на наявність значної недовіри 

до фінансових інститутів, проблеми з платоспроможністю населення та той факт, 

що більшість наявних в арсеналів страховиків маркетингових ходів направлені на 

залучення клієнтури з корпоративного сектору. 

Іншим вектором розвитку в межах означеної тенденції є спроби вивести на 

ринок цілковито нові, як для ринку України так і взагалі, страхові продукти. 

Щодо другого напрямку розвитку, а саме конкурентного середовища на 

страховому ринку, тенденція до переорієнтування на ринок фізичних осіб значно 



42 

підвищує можливості для виходу на ринок за рахунок значно менших можливих 

збитків. Також, окрім безпосередньої конкуренції між страховиками що вже є на 

ринку та новачками, що намагаються вийти на цей ринок, необхідно відмітити 

появу на страховому ринку нових, нестрахових конкурентів. Особливо це 

прослідковується у сегменті накопичувального страхування, де поряд із 

страховими організаціями свою частку ринку мають банки, НПФ, інвестиційні 

фонди та ін. 

Щодо конкуренції між страховими та «сторонніми» організаціями, то на 

сьогодні такі тенденції не є чітко вираженими у загальному, проте в окремих 

сегментах страхового ринку це можна дуже чітко побачити. Окрім конкуренції на 

ринку страхування життя, страховики стикаються із конкуренцію з боку 

взаємодіючих об’єднань страховика та банківської установи, так званого явища 

bancassurance. Таким чином, у більшості випадків, сторонні організації є лише 

посередниками у продажі страхових послуг, або є постачальниками додаткових 

послуг для клієнтів страхової компанії. 

Для перемоги у конкурентній боротьбі на відкритому ринку необхідно доволі 

чітко знати та розуміти усі сильні та слабкі сторони можливих найближчих 

конкурентів. Необхідно оперативно отримувати інформацію про конкурентні 

переваги інших гравців ринку, нових, оригінальних страхових послугах, що 

проникають на ринок, використовувати позитивний досвід інших компаній. Таке 

дослідження ринку зовсім не передбачає повну відмову від проведення власних 

розробок та втілення в життя ідей з власних запасів. 

Визначаючи можливості страхових організацій при становленні Інтернет-

страхування слід пам’ятати про наявність значної кількості підприємств та 

організацій, що займаються електронною комерцією. Їх діяльність також 

піддається низці ризиків, що є унікальними за своєю специфікою, оскільки вони 

безпосередньо пов’язані з інформацією та мережею Інтернет. 

Інтернет-страхування має цілковито заміняти звичайні механізми взаємодії, 

дозволяючи здійснювати усі елементи взаємодії між страховою організацією та 
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страхувальником, що виникають в процесі продажу та обслуговування страхового 

продукту, а саме: 

- забезпечення клієнта вичерпною інформацією про загальний та 

фінансовий стан компанії; 

- інформування клієнта про повний спектр послуг, що їх надає компанія 

та можливість ознайомитись із ними більш детально; 

- автоматизований андерайтинг та оцінка можливих ризиків; 

- можливість розрахунку величини страхового тарифу для кожного виду 

страхування, залежно від заданих користувачем параметрів; 

- заповнення форми заяви про страхування; 

- замовлення полісу страхування та його оплата, одноразова чи із 

розбивкою платежів, страхової премії, безпосередньо через Інтернет; 

- передача електронної копії полісу страхування, що завірений 

електронним цифровим підписом через Інтернет; 

- створення механізмів інформаційної взаємодії між страховиком та 

страхувальником на час дії договору для отримання клієнтом інформації від 

страховика, щодо діяльності страхової компанії; 

- інформаційний обмін між страховою компанією та клієнтом у разі 

настання страхового випадку; 

- проведення процедури відшкодування страхувальнику або 

застрахованій особі безпосередньо через інтернет; 

- надання клієнту інших супутніх послуг інформаційного характеру, 

консалтингових послуг, розробка словника страхових термінів та механізмів 

зворотного зв’язку[292]. 

Проведене дослідження вказує на недосконалість існуючого у сучасній 

літературі визначення Інтернет-страхування(Додаток В). Існуючі визначення 

розглядають лише процес вибору страхового продутку клієнтом та оформлення 

договору через мережу Інтернет, не беручи до уваги подальшу взаємодію 

страховика та страхувальника. Окремою проблемою є наявність кола 

різноманітних дефініцій, а саме Інтернет-страхування, онлайн-страхування, 
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електронне страхування, е-страхування, і-страхування та ін. Також слід відзначити 

той факт, що не розглядається первинне залучення клієнтів через мережу Інтернет.  

Найширшим за своєю суттю є поняття Інтернет-страхування, оскільки воно 

включає не лише процес продажу, але й усі інші етапи взаємодії страховика та 

страхувальника. 

На основі вищезазначених особливостей можна сформулювати таке 

визначення: Інтернет-страхування у широкому значенні – це система цивільно-

правових та організаційно-економічних взаємовідносин між страхувальником 

(фізичною чи юридичною особою) та страховиком (юридичною особою, 

створеною за вимогами чинного законодавства) або страховим посередником з 

приводу вибору, оформлення, оплати та подальшого обслуговування договору 

страхування, що базуються на використанні технічних засобів, прикладного 

програмного забезпечення, глобальних і локальних інформаційних мереж та їх 

ресурсів, які забезпечують взаємодію та захист фінансових і майнових інтересів 

суб’єктів ринку страхових послуг. До технічних засобів, що використовуються в 

Інтернет-страхуванні можна віднести серверне обладнання, телематичні пристрої, 

Інтернет речі, персональні комп’ютери, смартфони та телефони. До прикладних 

програмних продуктів слід віднести програмні комплекси страховика, що 

виконують функції обліку, обробки, збереження та контролю страхових полісів, 

мобільні додатки, що спрощують доступ до користувацьких функцій, системи 

автоматизованиго прийняття рішень, системи прогнозування та користувацькі 

платіжні системи. До глобальних та локальних мереж належить мережа Інтернет, 

локальні мережі офісів страховика чи посередника, канали для роботи з 

телематичними пристроями та Інтернет речами, VPN тунелі та їх мобільні аналоги. 

До ресурсів глобальних та локальних мереж відносяться Інтернет сайти, хмарні 

сервіси та віддалені сисиеми збереження даних. 

У вузькому розумінні Інтернет-страхування можна розглядати як процес 

вибору, оформлення та купівлі страхового полісу, як канал аквізиції страхових 

послуг та як супупність засобів і технік залучення та обслуговування клієнтів через 

мережу Інтернет. 
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Розвиток новітніх технологій, що їх використовують страховики, 

направлений на збір та систематизацію інформації про існуючих та можливих 

клієнтів, для формування власних баз даних. Прикладом є системи 

автоматизованого обслуговування, впровадження Інтернет речей у страхову 

діяльність та ін. 

Остання тенденція, щодо компетентнісного підходу, проявляється на всіх 

страхових ринках, коли страхові компанії змінюють формат взаємодії з клієнтами 

та забезпечують страхувальників не лише прямими страховими послугами, а й 

опосередковано консультують його у дотичних сферах, допомагають уникнути 

додаткових витрат. 

Таким чином два з п’яти основних напрямків розвитку страхового ринку 

передбачає використання мережі Інтернет та сучасних інформаційних технологій. 

Передумови для розвитку Інтернет-страхування на ринку України створили значне 

підґрунтя для надання клієнтам, в рамках наявного правового поля, можливості 

використання Інтернет-страхування, проте існує ряд проблем, які потребують 

вирішення. 

 

 

1.2 Інтернет-страхування в системі бізнес-процесів страховика 

 

Особливості функціонування страхового ринку України, а саме значне 

переважання коросткострокового ризикового страхування над довгостроковим, 

92,65% та 7,35% відповідно, вказують на доцільність вибору саме цієї галузі для 

подальшого розгляду (Додаток А). Галузь короткострокового страхування в 

Україні також є чітко законодавчо визначеною та врегульованою. На ринку можуть 

функціонувати лише організації, що зареєстровані та отримали ліцензію на 

провадження відповідних видів страхування. 

Страховий ринок України регулює Національна комісія що здійснює 

державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, далі Нацкомфінпослуг, 
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яка є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, 

підзвітним Верховній Раді України. Нацкомфінпослуг здійснює державне 

регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством, а 

саме: страхового ринку, діяльності недержавних пенсійних фондів або НПФ та 

інших організацій, що займаються наданням фінансових послуг корпоративному та 

приватному секторам. 

Діяльність Нацкомфінпослуг регулюється Законом України «Про 

Страхування», який визначає її основні завдання на страховому ринку: 

-створення та ведення реєстру незалежних страхових посередників, тобто 

брокерів, контроль за їх діяльністю; 

-створення та затвердження переліку вимог до провадження процедури 

урегулювання збитків по окремих обов’язкових видах страхування; 

-збір та обробка скарг на учасників фінансового ринку, зокрема щодо 

функціонування страховиків та виконання ними своїх зобов’язань; 

-визначення основних вимог до осіб, що своєю діяльністю впливають на 

функціонування страхового ринку, актуаріїв та аварійних комісарів[161]. 

Дуже важливою складовою організації взаємодії на фінансовому ринку є 

своєчасність отримання клієнтом інформації про зміни в умовах страхового 

договору та функціонування ринку в цілому. Все це вимагає розробки відповідних 

шляхів комунікації із клієнтом для забезпечення своєчасного та повного надання 

інформації про всі зміни, як приклад - надавати такі документи через мережу 

Інтернет. 

Вимоги щодо обов’язкової наявності письмового варіанту більшості 

документів, особливо договорів страхування та всіх документів системи 

урегулювання збитків мають бути переглянуті для оновлення існуючих та  

впровадження нових бізнес-процесів. При переосмислені страхових бізнес-

процесів необхідно автоматизувати окремі етапи проходження потоку документів 

та замінити підпис і мокру печатку на аналогічні електронні засоби захисту, 

створюючи можливість для клієнтів контролювати процес проходження процесів 

урегулювання претензій за договорами страхування та інших змін[169]. 
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Поняття бізнес-процес, як категорія, не має єдиного тлумачення (Додаток Д). 

Для страхової діяльності найбільш доцільним буде використання визначення, що 

надав Бьорн Андерсон, а саме: Бізнес-процес це - послідовність логічно пов’язаних, 

повторюваних дій, у результаті яких використовуються ресурси підприємства для 

перетворення об’єкта (фізично чи віртуально) з метою досягнення визначених 

вимірних результатів, або продукції для задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх 

споживачів[7]. На думку М.Портера, кожне підприємство є унікальним за 

сукупністю бізнес-процесів, які його формують. Іншим важливим висновком його 

дослідження є обґрунтування неможливості виділити на практиці стандартні 

бізнес-процеси, які мають місце у кожній організації[266]. Разом із тим існує набір 

певних підпроцесів, що є обов’язковими для функціонування будь-якої організації, 

особливо страхової. 

Таблиця1.2 

Порівняння бізнес-процесів виробничих і збутових прідприємств та 

страхових організацій 

Бізнес-процес Виробниче підприємство Збутове підприємство Страхова організація 

«Купівля» Купівля сировини та 

матеріалів від 

постачальників 

Купівля товарів у 

постачальників 

Урегулювання збитків 

необхідними 

інструментами 

«Взаємодія із 

постачальником» 

Доставка сировини на 

склади підприємства. 

Перевірка комплектності та 

якості виконання 

замовлення 

Доставка товарів на склади 

підприємства. Перевірка 

комплектності та якості 

виконання замовлення 

Передача запасних частин 

чи майна клієнту в рамках 

відшкодування. Перевірка 

комплектності та якості 

виконання замовлення 

«Виробництво» Процес виробництва. 

Контроль якості на всіх 

етапах виробництва 

Процес виробництва 

відсутній 

Оцінка ризиків та процес 

андерайтингу при 

заключенні договорів. 

Контроль якості на всіх 

етапах 

«Продаж» Продаж продукції клієнтам Продаж продукції клієнтам Продаж послуги клієнтам 

«Сплата комісії» Сплата комісії продавцям Сплата комісії продавцям Сплата комісії 

посередникам 

«Доставка» Доставка продуктів 

замовнику 

Доставка продуктів 

замовнику 

Доставка паперового 

(електронного) варіанту 

документів  

«Оплата» Отримує грошову оплату Отримує грошову оплату Отримує страхову премію 

«Контроль 

заборгованності» 

Контроль за 

систематичними 

боржниками, відмова у 

роботі з ними. 

Контроль за 

систематичними 

боржниками, відмова у 

роботі з ними. 

Контроль за 

систематичними 

боржниками, розірвання 

договору. 

«Інвестування» Інвестування тимчасово 

вільних коштів 

Інвестування тимчасово 

вільних коштів 

Інвестування тимчасово 

вільних коштів 

Джерело: розроблено автором на основі[250,Ошибка! Источник ссылки не 

найден.,278,18] 



48 

Розглянувши процеси, що формують основу діяльності трьох різних сфер 

діяльності, а саме виробництва, збуту та страхування, було визначено 

фундаментальні відмінності та подібності між ними (табл 1.2). Основними 

відмінностями цих видів діяльності, з точки зору побудови бізнес-процесів, є 

наступні: 

- Порядок процесів, що виникають у виробничій та збутовій сферах є 

інвертованим по відношенню до процесів у страховій сфері. Виробництво/збут 

спочатку купують у постачальника, а вже потім надають клієнтові готовий продукт 

та, після цього, отримують відповідні платежі. Страховик спочатку отримує 

грошові ресурси у вигляді премій та, можливо, на більш пізніх етапах змушений 

витрачати ці ресурси та взаємодіяти із постачальниками товарів чи послуг для 

урегулювання претензій клієнтів за страховими випадками; 

- Різниця безпосередньо у продукті, а саме той факт що страховики 

беруть на себе певні ризики та відповідним чином оцінюють вартість їх утримання. 

Виробники та збутові компанії продають товари матеріального характеру; 

- У страхових компаній завжди існує потреба у висококваліфікованих 

кадрах, особливо відділи андерайтингу, оцінки ризиків та урегулювання. Менше 

професійних вимог до працівників двох інших досліджуваних галузей; 

- В процесі страхування існує значний часовий лаг між продажем 

страхового покриття та можливим відшкодуванням збитків за ним; 

- Купівля товарів у постачальника є одним із процесів, що формують 

кістяк загального бізнес-процесу виробничих та збутових структур, в той час як для 

страхових організацій цей процес забезпечується різноманітними інструментами 

урегулювання збитків та, найчастіше, не вимагає безпосередньої участі страховика; 

- Перестрахування характерно лише для страхової діяльності та не має 

аналогів у інших видах діяльності. Перестрахування є критичним для підтримки 

платоспроможності страхової організації; 

- Страхування є чітко регламентованим та має відповідати значній низці 

законодавчих вимог. 
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Оцінка можливості впровадження Інтерент-страхування у систему страхових 

бізнес-процесів є дуже специфічною та вимагає глибокого розуміння страхової 

галузі в цілому. 

Враховуючи неможливість виділення стандартизованих бізнес-процесів, 

доцільним буде групування їх за приналежністю до певної частини страхової 

діяльності. Основними групами процесів, що мають місце у страховій діяльності у 

короткостроковому ризиковому страхуванні є процеси фронт-офісу, тобто усі 

процеси безпосередньої взаємодії із клієнтами, здебільшого в процесі аквізиції, 

андерайтинг та урегулювання, проте таке групування є дуже умовним. Для 

подальшого розгляду доцільно виділити основні групи процесів, що обслуговують 

процес продажу страхового договору, процес урегулювання збитків та процес 

адміністрування страхових премій, саме ці процеси мають найбільші перспективи 

інноваційних змін у процесі впровадження Інтернет-страхування. 

На будь якому етапі функціонування страхової організації, необхідно 

забезпечити наявність кваліфікованих кадрів, що зможуть в умовах турбулентного 

ринкового середовища направляти клієнтів та втримати їх від переходу до 

конкурентів. 

Кожному бізнес-процесу страхової організації необхідно забезпечити 

механізм управління прийнятими ризиками та автоматизувати процес передачі їх 

надлишкових значень на вторинне розміщення, а саме перестрахування. Процеси 

забезпечення правильної автоматизованої системи перестрахування є критичними 

для розробки та впровадження інновацій у бізнес-процеси[18]. 

Перестрахування, згідно із законодавством, страхування одним страховиком 

(цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику 

виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика 

(перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або 

перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований[123]. 

Перестрахування є невід’ємною частиною бізнес-процесів страхової 

компанії, основним завданням якого є зниження впливу ризиків, що їх приймає 

страховик від клієнта. Проте, перестрахування, або цесія, жодним чином не 
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впливає на розмір та характер зобов’язань перед клієнтом, що їх має виконати 

страхова компанія. 

На перестрахування можуть бути передані як індивідуальні ризики, на 

факультативне перестрахування, так і групи ризикових договорів, у формі 

облігаторного перестрахування, залежно від домовленостей між страховиками. 

Реалії сформованого в Україні страхового ринку вказують, що більшість 

страхових договорів укладається через агентську та брокерську мережі, оскільки 

такий варіант взаємодії є більш комфортним для страхувальників, що мають 

низький рівень довіри до багатьох ланок фінансової системи загалом та страхових 

компаній зокрема. Страхові посередники, в свою чергу, намагаються надавати 

клієнтам максимально індивідуалізовані страхові продукти у максимально 

комфортних умовах, змушуючи страхові компанії коригувати власний асортимент. 

Значний відсоток продажів через мережу страхових посередників необхідно також 

враховувати при впровадженні Інтернет-страхування, оскільки виключення цього 

каналу аквізиції на перших етапах змін, через повільне прийняття технологічних 

інновацій клієнтами, може сильно знизити конкурентні переваги страховика. 

Сучасні ринкові умови диктують необхідність до підвищення частки прямих 

продажів та використання Інтернет-технологій, оскільки з кожним роком 

використання клієнтами всесвітньої мережі та їх обізнаність все зростають, 

створюючи передумови для ведення електронних форм бізнесу. З кожним роком 

роль новітніх технологій на будь-якому ринку, зокрема страховому, швидко 

зростає. Інтернет стає одним із каналів розповсюдження страхових послуг та 

механізмом зв’язку із стратегічними партнерами. Реорганізація бізнес-процесів 

страховика з використанням відповідних сучасних технологій дозволить 

оптимізувати потоки грошових ресурсів як всередині компанії, так і при взаємодії 

з контрагентами. 

На основі наведених аспектів функціонування страхової компанії та 

розглянутих визначень явища бізнес-процес було розглягуто максимально 

наближену модель побудови страхових бізнес-процесів. Основні підпроцеси та 



51 

елементи загальної моделі функціонування страхової компанії зображені на рис. 

1.7. 

 

Рис. 1.7 Основні бізнес-процеси страхової організації 

Страхувальник 1) Заява на страхування 

Інтернет Телефон Офіс 

Прямі продажі 

Брокер Агент 

Продаж через посередників 

2) Збір та обробка інформації про страховика 

3) Андерайтинг 

4) Збір премій 

5) Інвестування коштів 6) Перестрахування 7) Розрахунок 

винагороди посереднику 

Страхувальник 

Інтернет Телефон Офіс 

Журнал реєстрації вимог 

Брокер Агент 

Урегулювання збитку 

8) Збір та обробка інформації про страховий випадок 

9) Оцінка збитків за претензією 

10) Виплата страхового відшкодування/ відмова у виплаті 

11) Повернення 

інвестицій 

12) Вимога до 

перестраховика 

13) Оплата послуг 

із заміни майна 
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Джерело: розроблено автором на основі [190,197,200,10] 

Зображені на рис. 1.7 процеси є ключовими для функціонування будь-якої 

компанії, що займається ризиковим страхуванням.  Хоча наведені бізнес-процеси 

включають певні другорядні операції, вони визначають успішність страхової 

компанії на ринку. Деякі складові частини означених комплексних бізнес-процесів 

можуть розглядатися як більш вузькі бізнес процеси, як наприклад 

перестрахування, відновлення пошкодженого майна, процес інвестування. 

Комплексні зміни під час впровадження Інтернет-страхування мають 

дозволити використовувати та контролювати якомога більшу кількість каналів 

збуту, залежно від цільового сегменту ринку. Так, наприклад, якщо страхова 

компанія спеціалізується на нетрадиційних видах страхування з низьким рівнем 

дохідності, використання мережі Інтернет та прямих телефонних продажів є 

надлишковим. За таких умов компанії доцільніше сфокусуватися на розвитку 

взаємовідносин із страховими посередниками [44]. 

Збір даних про страхувальника може проводитись як безпосередньо самим 

страхувальником, на етапі заповнення електронної форми запиту в мережі 

Інтернет, так і страховим посередником або працівником страхової організації, у 

разі телефонного або прямого звернення. Проте немає жодних підстав для 

створення різних форм внесення інформації в остаточну базу даних. Таким чином 

і клієнт, і брокер, і представник страхової компанії будуть мати однакові керуючі 

елементи, з деякими обмеженнями прав доступу, та різниця між формами обробки 

інформації буде лише через різні види страхування, що вони їх обслуговують. 

Координація та часові рамки процесу андерайтингу буде залежати від 

складності адміністрування продукту страхування. Зазвичай процес підписання 

договору страхування для фізичних осіб є значно спрощеним та може бути 

повністю або більшою частиною автоматизованим. 

Залежно від обраного продукту страхування, автоматизований збір страхової 

премії може варіюватися у часі, бути як щомісячним так і одним річним платежем. 

Критично важливим є правильне інвестування коштів для отримання 

максимальної фондовіддачі від операцій з наявними вільними ресурсами. 
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Автоматизація цих бізнес-процесів є дуже складною, оскільки вимагає створення 

систем прийняття рішень, що зможуть аналізувати великі об’єми інформації та у 

режимі реального часу реагувати на кон’юнктурні коливання. Прикладом таких 

систем можуть стати нейронні мережі, що активно використовуються 

страховиками зарубіжних країн[48]. 

Ризики, шо перевищують рівень, що його по різним причинам встановила для 

себе страхова компанія, мають обов’язково бути перестраховані. Дуже важливим є 

швидке перестрахування прийнятих ризиків, тобто побудова бізнес-процесів таким 

чином, що процес перестрахування проходить автоматично після прийняття на 

страхування ризику що виходить за рамки встановлених норм. В таких умовах 

впровадження автоматизованого вторинного розміщення ризиків є досить 

доцільним, особливо наряду із використанням сучасних інформаційних технологій. 

Прикладом може виступати автоматизована взаємодія із перестраховою біржею 

FlyRe[226], що дозволить пришвидшити прийняття великих за розміром ризиків та 

диверсифікувати вторинне розміщення їх. 

Розрахунок комісії за послуги брокерів має відбуватися відповідно до 

домовленостей між страховиком та страховим посередником. Важливим є 

контроль одноразовості проведення оплати цих послуг, тобто контролю за 

проходженням коштів від страховика до брокера із підтвердженням на кожному 

етапі. Окремим важливим фактором є правильний вибір брокерів, оскільки вони, в 

межах своїх повноважень, є представниками страховика та діють від його імені в 

момент заключення договору страхування та при настанні страхового 

випадку[257]. 

У разі настання страхової події, страхувальник, в межах договору 

страхування, може звернутися з вимогою до страхової компанії. Страхова 

організація має створити умови, за яких клієнти мають доступ до інформації щодо 

процедури та основних вимог до оформлення звернень та проходження процедури 

урегулювання збитків. В процесі урегулювання збитків може відбутися зміна 

споживчої цінності відшкодування та самого процесу страхування, через певні 

очікування клієнтів. Надання інформації про страховий випадок та подальша 
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процедура його урегулювання має бути максимально простою та має бути 

представлена кількома варіантами взаємодії із експертами страхової організації. 

Дослідники підтверджують такий феномен, стверджуючи, що кожен клієнт шукає 

декілька шляхів отримання продуктів та послуг, що його цікавлять, у будь-який час 

та у будь-якому місці, відповідно до його специфічних, індивідуальних потреб. 

Оцінка збитків, завданих страховою подією, є важливою частиною взаємодії 

страховика та клієнта. Страхувальник бажає отримати відшкодування якомога 

скоріше та у найбільшому можливому розмірі, у той час як страхова компанія хоче 

переконатися у правдивості та точності оцінки отриманих вимог. Як тільки процес 

оцінки було завершено, страховик повинен відшкодувати страхувальникові 

отримані збитки або, у разі відмови, повідомити клієнта про причини відмови у 

наданні страхового відшкодування. У разі якщо ризик був перестрахований, 

страхова організація має звернутися з вимогою до перестраховика. 

Поділ елементів на групи, а саме процеси фронт-офісу, андерайтингу та 

урегулювання або процес продажу страхового договору, адміністрування 

страхових премій та процес урегулювання є умовним. Як і зазначав Портер, кожна 

страхова компанія може змінювати приналежність окремих підпроцесів та їх 

сукупностей в межах наявних груп процесів. Так збір інформації про 

страхувальника може бути елементом групи андерайтингу, а збір премій може бути 

перенесений до процесів фронт-офісу, залежно від принципів побудови діяльності 

страхової компанії. Впровадження Інтернет-страхування та інших інновацій у 

бізнес-процеси страховика може змінити як їх приналежність до груп, так і місце в 

загальній структурі. 

Реорганізація бізнес-процесів страховика в умовах впровадження Інтернет-

страхування може принести як позитивні зміни, так і низку проблем, що 

супроводжуватимуть процес імплементації інноваційних рішень. Слід зазначити, 

що успіх від таких змін залежатиме не лише від самого факту впровадження 

Інтернет-страхування, але й від особливостей функціонування страхової компанії 

до початку реорганізації бізнес-процесів. 
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Більшістиь проблем, з якими можуть зіткнутися страховики в процесі 

реорганізації бізнес-процесів та впровадженні інновацій є спільними для всіх 

інших галузей, проте саме для страхових компаній необхідним є підвищення 

ефективності використання коштів та управління прийнятими ризиками. Окремо 

слід відзначити необхідність підвищення ефективності взаємодії із клієнтами та 

страховими посередниками для підвищення рівня їх задоволеності та, відповідно, 

зростання частки ринку. Для досягнення таких результатів доцільним є 

використання оптимізованих під страхову діяльність та гнучких інформаційних 

систем та технологій. 

Впровадження Інтернет-страхування в систему бізнес-процесів страхової 

компанії може принести позитивні результати на різних рівнях управління. Так 

впровадження Інтернет-страхування до сукупності процесів, що мають місце при 

безпосередній взаємодії із клієнтами, дозволяє оптимізувати розподіл між 

каналами продажів, покращити процес залучення нових клієнтів та пролонгації 

існуючих полісів, підвищити ефективність взаємодії іх посередниками (табл 1.3).  

Таблиця 1.3 

Переваги впровадження Інтернет-страхування до процесів фронт-офісу 

страхової компанії 

Перевага Фактор 

Оптимізація каналів 

збуту 

- Адаптація нових каналів збуту та інтеграція їх в існуючу систему аквізиції 

- Розробка та впровадження окремих правил для кожного окремого каналу 

- Організація прозорого та швидкого обміну інформацією між каналами 

Спрощення 

залучення клієнтів та 

пролонгації полісів 

- Автоматичні системи поновлення полісів 

- Створення системи користувацьких запитів на страхування, що 

підкріплені системами обробки даних та бізнес-аналітики 

Покращення заємодії 

із посередниками 

- Розширення пропозиції для клієнтів 

- Моніторинг ефективності аквізиційних каналів 

- Оновлені алгоритми управління винагородою посередника 

Джерело: розроблено автором 
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Зазначені переваги, отримані страховими компаніями від впровадження 

Інтернет-страхування, матимуть прямий вплив на грошові потоки страховика в 

частині зростання зібраних страхових премій та зниженні витрат на аквізиційну 

діяльність. 

Впровадження Інтернет-страхування до страхової діяльності на етапі 

андерайтингу має наступні позитивні аспекти, див. табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Переваги впровадження Інтернет-страхування в процес андерайтингу 

Перевага Фактор 

Підвищення 

надходжень 

страхових премій 

- Підвищення можливості забезпечення клієнтів страховим захистом 

за рахунок спрощення процедур оцінки ризиків та підвищення рівня 

залученості клієнтів у процес страхування 

Зниження витрат на 

інформаційну 

інфраструктуру 

- Побудова гнучкої та ефективної системи підтримки прийняття 

рішень в процесі андерайтингу, що дозволяє знизити витрати на підтримку 

та обслуговування 

Зниження 

операційних витрат 

- Створення системи прийняття рішень, що базується на чітко 

визначених правилах 

- Можливість послідовної та більш точної оцінки ефективності 

діяльності 

- Підвищення рівня залученості працівників, що веде до підвищення 

продуктивності та задоволеності робочим процесом 

- Підвищення рівня виконання встановлених норм та правил 

Джерело: розроблено автором 

 

Використання Інтернет-страхування в процесах андерайтингу та 

обслуговування страхових полісів дозволяє підвищити прозорість діяльності 

компанії та ефективно використовувати процес прийняття ризиків для досягнення 

цілей страхової компанії. Основними перевагами від впровадження Інтернет-

страхування в процес андерайтингу є збільшення надходженнь страхових премій, 

зниження витрат на інформаційну інфраструктуру та зниження операційних витрат 

страховика.  
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Впровадження Інтернет-страхування в процес урегулювання збитків 

дозволяє забезпечити більш ефективний спосіб обробки претензій та управління 

прийнятими ризиками. Інтернет-страхування в процесі урегулювання збитків 

дозволяє суттєво скоротити загальні витрати часу на обробку претензій, за рахунок 

автоматизації процесів контролю за виконанням вимог, та значно підвищити 

ефективність взаємодії із третіми особами, що можуть бути представлені як 

постраждалими, так і іншими учасниками процесу урегулювання. Переваги 

впровадження Інтернет-страхування у процес урегулювання збитків висвітлено в 

табл 1.5. 

Таблиця 1.5 

Переваги впровадження Інтернет-страхування на етапі  урегулювання збитків 

Перевага Фактор 

Підвищення 

аквізиційного 

потенціалу та 

утримання існуючих 

клієнтів 

- Покращення обслуговування претензій страхувальників на різних 

етапах процесу урегулювання, пришвидшення прийняття рішень та їх 

прозорість, варіативність відшкодування 

- Ефективне управління потоками інформації для більш точного 

прийняття рішень та покращення управління прийнятими ризиками 

- Створення конкурентної цінової політики, що базується на досвіді 

урегулювання претензій за обраним ризиком 

Покращення 

взаємодії із третіми 

особами 

- Інтеграція та взаємодія в режимі реального часу із системами інших 

учасників процесу урегулювання, такими як сервісні установи, лікарні, 

регуляторні органи та ін. 

Підвищення 

ефективності 

управління ризиками 

- Ефективне управління спробами шахрайства, що підкріплено 

сучасними предиктивними системами та бізнес-логікою 

- Ствоення умов для простого та ефективного обміну інформацією між 

різними департаментами в межах процесу урегулювання та поза ними 

Зниження тривалості 

урегулювання 

збитків 

- Створення прямолінійного процесу урегулювання, що передбачає 

безпосередню участь клієнта та посередника 

Підвищення 

ефекивності обробки 

страховизх претензій 

- Автоматизація маршрутизації страхових претензій за певними 

показниками та властивостями 

- Підвищення ефективності роботи експертів із врегулювання збитків 

за рахунок точної маршрутизації завдань 



58 

- Підвищення рівня виконання встановлених норм та правил 

Джерело: розроблено автором 

 

Впровадження та функціонування Інтернет-страхування матиме як 

позитивний вплив на формування та проходження грошових потоків, так і певні 

негативні наслідки. Виявлені позитивні фактори впливу значно переважають за 

кількісним та якісним складом виявлені негативні фактори (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Вплив Інтернет-страхування на грошові потоки страховика 

Позитивні аспекти Грошові потоки 

Оптимізація витрат часу 

Зменшення витрат на оплату праці та вартості 

людино-години 

Оптимізація робочої сили 

Спрощення адміністрування договорів 

Спрощення інформаційного обміну 

Оптимізація рутинних процесів 

Зменшення людського фактору 

Зменшення витрат на урегулювання збитків та 

сукупної суми страхових виплат 

Уникнення шахрайства 

Оптимізація урегулювання збитків 

Створення централізованих баз даних 

Оптимізація документообігу 

Оптимізація ціноутворення 

Збільшення надходжень страхових премій як за 

рахунок зниження собівартості, так і за рахунок 

залучення нових категорій клієнтів 

Збільшення клієнтської бази 

Оптимізація андерайтингу 

Додаткові конкурентні переваги 

Використання нових джерел інформації 

Негативні аспекти Грошові потоки 

Зміни у бізнес-процесах 

Високі одноразові інвестиції при впровадженні 

Інтернет-страхування 

Значний рівень інвестицій 

Вимоги до апаратного забезпечення 

Витрати на підтримку сайту 

Високі вимоги до захисту інформації 

Джерело: розроблено автором 

 

Впровадження Інтернет-страхування в систему бізнес-процесів страховика 

на ринку короткострокового ризикового страхування є не лише можливим, а й 

необхідним кроком. Зміна переконань та поведінки клієнтів стане одним з 

ключових факторів конкурентної боротьби на ринку короткострокового 

страхування. Виділення кожного окремого клієнту із загалу є дуже важливим. 
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Орієнтація на потреби клієнта є дуже важливою як на етапі урегулювання збитків, 

так і при розробці нових продуктів чи аквізиції існуючих[233]. 

Основною відмінністю страхування та виробництва чи збуту є невизначений 

часовий лаг між процесом заключення договору та процесом урегулювання 

збитків. Саме тому процес урегулювання, що починається із подачі заяви про 

страховий випадок має бути максимально спрощеним та прозорим, що досягається 

впровадженням Інтернет-страхування, для підвищення комфорту клієнта на всіх 

етапах проходження процесу урегулювання збитків. 

 

 

1.3 Особливості функціонування Інтернет-страхування на 

ринках страхових послуг зарубіжних країн 

 

 

Розвиток Інтернет технологій є незаперечною віхою розвитку сучасного 

суспільства. Використання мобільними операторами технологій 3G та 4G, що 

забезпечують високу швидкість, та розширення загальної мобільної мережі 

дозволяє все більшій кількості користувачів отримати високошвидкісний та 

якісний доступ до мережі Інтернет. Наявність високошвидкісного доступу до 

мережі Інтернет дозволяє користувачам виконувати в мережі усі свої повсякденні 

завдання будь-де та будь-коли, що призводить до значного зменшення витрат часу. 

В таких умовах Інтренет-продажі товарів та послуг стають одним із збутових 

каналів та надають додаткові конкурентні переваги. Основними показниками, що 

опосередковано вказують на розвиток цього каналу збуту є: 

– Кількість проданих ПК (персональних комп’ютерів); 

– Кількість мобільних абонентів; 

– Кількість Інтернет-користувачів; 

– Кількість Веб-сайтів. 
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Перші три показники вказують на кількість та характеристику потенційних 

клієнтів. Користувачі мобільного пристрою та користувач повноцінного ПК мають 

різні поведінкові стереотипи при виборі товарів та послуг в мережі Інтернет. 

Динаміка продажів ПК в світі демонструє тенденцію до певного зниження 

попиту, що пояснюється як насиченням ринку, так і підвищенням частки мобільних 

пристроїв, що в окремих ситуаціях та завданнях повністю замінили персональні 

комп’ютери. Загалом рівень продажів ПК вказує як на збільшення кількості 

користувачів мережі Інтернет, так і на підвищення потужності окремо взятого 

пристрою, що в свою чергу дозволяє використовувати різноманітні новітні підходи 

до наповнення сайтів, в тому числі страхових компаній. Додатковим аспектом 

підвищення кількості ПК є можливість використання спеціалізованого 

програмного забезпечення, як в рамках обслуговування клієнта, так і для 

підвищення рівня залученості клієнтів через механізми гейміфікації(рис 1.8). 

 

Рис. 1.8 Рівень продажів ПК в світі у 2006-2016рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [281] 

Кількість користувачів мобільним зв’язком - кількість потенційних 

користувачів як мобільного Інтернету, так і мобільних додатків, в тому числі 

страхових, що спрощують взаємодію користувача з обраним контрагентом, 

наприклад банком, страховиком, магазином тощо. Проте дана статистика є лише 

опосередкованим показником, оскільки один користувач може мати декілька 

мобільних номерів та пристроїв. Загальна абонентська база вже зрівнялась із 

кількістю населення Землі, проте реальний рівень проникнення є нижчим(рис 1.9). 
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Рис. 1.9 Кількість мобільних абонентів в світі у 2006-2016рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [293] 

Кількість Інтернет-користувачів та динаміка зміни цього показника є 

визначальним фактором при розробці стратегій Інтернет-продажів товарів та 

послуг, в тому числі страхових (рис 1.9). Кількість користувачів мережі Інтернет 

це є безпосередня аудиторія, на яку має бути націлена реклама та під яку мають 

бути переформатовані окремі підходи взаємодії із клієнтами. Виділення окремої 

статистики щодо кількості унікальних Інтернет-користувачів, тобто розрахунок 

реальної кількості користувачів, а не усіх пристроїв, що можуть підключатися до 

мережі Інтернет, є доцільним лише при безпосередньому аналізі результативності 

діяльності. 

 

Рис. 1.10 Динаміка кількості користувачів мережі Інтернет та рівень 

проникнення 1993-2015рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [293] 

1,76 

4,03 

6,26 

7,44 

6,44 
6,76 

7,10 7,44 

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість абонентів, млрд Кількість жителів, млрд

0,01 

3,11 

0,30%

42,30%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

1993 1995 2000 2010 2014 2015

Загальна кількість, млрд Рівень проникнення, %



62 

 

Рис. 1.11 Основні причини використання Інтернет на фінансовому ринку. 

Джерело: побудовано автором на основі [290] 

Відповідно до проведеного університетом Берклі дослідження (рис. 1.11), 

основними причинами використання мережі Інтернет на фінансовому рику є 

безпосередньо фінансова взаємодія, пошук інформації про фінансові послуги та 

купівля різних видів фінансових послуг 

Для більш коректної сегментації товарів та послуг, що передбачається 

розповсюджувати через Інтернет доцільнішим буде оцінка рівня проникнення 

Інтернет за окремими регіонами (рис1.12). 

 

Рис. 1.12 Рівень проникнення Інтернет за регіонами. 

Джерело: побудовано автором на основі [182] 
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Протягом останніх трьох десятиліть, прямі продажі домінували над 

автоматизованими, незважаючи на те, що сучасні дослідження вказують на 

зростання ролі Інтернет-комерції в структурі капіталізації багатьох компаній. Це 

пояснюється тим, що живе спілкування та людський контакт вважалися ключовими 

факторами підвищення рівня продажів. 

Повністю виключити людський фактор неможливо та, у багатьох випадках, 

недоцільно. Для Інтернет-продажів товарів та послуг основним підґрунтям є 

наступний ряд факторів : 

- Зменшення витрат часу; 

- Більше різноманіття товарів та послуг; 

- Простота порівняння; 

- Відсутність черг; 

- Знижені ціни; 

- Зменшення супутніх витрат (наприклад витрат на пальне); 

- Зменшення податків тощо (рис. 1.13) 

 

Рис. 1.13 Основні причи здійснення покупок через мережу Інтернет. 

Джерело: побудовано автором на основі [235] 
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Для страхових компаній та їх клієнтів основним позитивним фактором є 

зменшення витрат часу на рутинні операції з адміністрування та обслуговування 

клієнтів, а саме: 

- відсутність необхідності їхати в офіс; 

- підвищення швидкості оформлення документів; 

- автоматизація нагадувань про сплату страхової премії; 

- автоматизація пролонгації договорів страхування; 

- пришвидшення процесу урегулювання.  

Однією із причин зростання ринку Інтернет-страхування в розвинутих 

країнах можна назвати підвищення попиту на системи самообслуговування. 

Основними прикладами можна назвати: Інтернет-банкінг, каси 

самообслуговування в супермаркетах тощо (рис 1.14). Також позитивним 

моментом розвитку Інтернет-страхування, як однієї із систем самообслуговування 

є відмова від додаткового персоналу та певна автономність клієнта, що сприяє 

зменшенню черг та часу на обслуговування [262]. 

 

Рис. 1.14 Вікова структура використання кас самообслуговування. 

Джерело: побудовано автором на основі [251] 
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через мережу Інтернет. Аналогічна ситуація у «Ageas Insurance Solutions», 

найбільшого представника автострахування. Її клієнти перейшли на 

самообслуговування за допомогою системи «Auto Direct», тобто управління 

власними договорами через сайт страхової компанії. З моменту запуску даного 

сервісу більш ніж 97% клієнтів перейшли на електронний документообіг, 

відмовившись від паперових носіїв[36]. 

Для страхової компанії, страхового брокера або агента відбувається значне 

зменшення витрат та підвищення ефективності, в тому числі скорочення витрат на 

ведення паперового документообігу та пришвидшення окремих бізнес-процесів за 

рахунок використання сучасних технологій та мережі Інтернет. Зокрема, подання 

клієнтами документів в електронному вигляді та автоматичне їх приєднання до їх 

особового запису дозволяє зменшити витрати часу на ведення справ клієнтів та є 

підтвердженням часу та повноти наданої інформації, що може стати вирішальним 

моментом у вирішенні окремих спорів [127]. 

Одним з найбільш динамічних представників Інтернет-страхування є 

автострахування у Великій Британії, приблизно дві третини ринку складають 

договори укладені через Інтернет. В умовах поступового падіння рівня премій в 

даному секторі на перший план виходять обсяг та ефективність залучення клієнтів. 

Використання Інтернет-страхування може запропонувати конкурентну цінову 

політику та можливість самообслуговування. [129]. 

Розробка інтерфейсу користувача, тобто сукупності засобів взаємодії 

користувача із інформаційними системами страхової компанії, наприклад сайтом 

або спеціалізованим додатком, стало одним із головних завдань для страхових 

компаній, оскільки від нього залежить загальне сприйняття клієнтом інновацій та 

продуктів. Новітні портали самообслуговування розроблені з урахуванням досвіду 

як телефонних так і безпосередніх продажів. Кожне оновлення коригує дизайн та 

функціонал, відповідно до цілей страхової компанії, та бажань споживачів [244]. 

Відповідно до тенденцій, які були започатковані запуском операційних 

систем iOS 7 та Windows 8, а саме уніфікації інтерфейсів мобільних пристроїв і 

стаціонарних комп’ютерів та значне спрощення графічної складової інтерфейсу, 
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усі Інтернет-сайти стали використовувати більш дружні та прості макети, не 

обтяжені зайвими елементами управління та позбавлені надлишкового графічного 

навантаження, роблячи сайт якомога простішими у використанні для 

самообслуговування. 

Впровадження систем самообслуговування для клієнтів - це можливість 

запропонувати зручний механізм обміну інформацією та управління. Також такий 

принцип роботи дозволяє залучити клієнтів до участі в окремих бізнес-процесах, 

що надає їм відчуття активної участі. Для клієнта немає необхідності витрачати час 

на відвідування фізичного офісу страховика для взаємодії із ним, оскільки 

використання «власного кабінету», тобто спеціалізованого інтерфейсу 

персоналізованої взаємодії користувача та інформаційної системи, на сайті 

страхової компанії або спеціалізованого додатку є простішим та займає менше 

часу. 

Більше 85% операцій можуть бути виконані страхувальником без допомоги 

співробітників страхової компанії. Це звільняє співробітників страхової компанії 

від таких рутинних занять, як пошук та адміністрування документів та доказів у 

страхових справах. В таких умовах персонал може зайнятися нестандартними 

страховими випадками, обслуговуванням VIP клієнтів та розробкою 

індивідуалізованих умов страхового захисту. 

Використання Інтернет-технологій може призвести до пожвавлення  

розвитку страхового шахрайства, проте, також, дозволяє пришвидшити перевірку 

отриманих від клієнта даних із різних інших джерел та баз даних. 

Окремі гравці інформаційного та страхового ринку, такі як «IIL» (Insurance 

Initiatives Limited), та «LexisNexis», що діють на ринках Великобританії та США 

відповідно, почали взаємодію із великими розробниками програмного 

забезпечення задля отримання єдиного програмного продукту та бази даних, що 

стануть одними із технологічних елементів при впровадженні Інтернет-

страхування. 

Такий програмний продукт дозволить отримувати повну інформацію про 

клієнта в режимі реального часу, що сприятиме виявленню потенційних шахраїв, 
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які вже вимагали від страхових компаній відшкодування неіснуючих збитків або 

навмисно їх завдавали. Окремим функціоналом даного рішення є більш швидке 

формування тарифних політик для сумлінних клієнтів та розрахунок додаткових 

премій і бонусів для них. 

Системи самообслуговування також створюють певний персоналізований 

Інтернет-слід, тобто набір персональних даних, що розкривають уподобання, 

звички та інтереси користувача, на основі його поведінки в мережі Інтернет, котрий 

може бути використаний страховими компаніями та страховими посередниками в 

рамках створення та пропозиції індивідуалізованих страхових рішень, додаткових 

опцій до вже існуючих договорів. Додатково така інформація може бути 

використана для покращення  функціонування Інтернет-страхування як набору 

інструментів, базуючись на специфічних вимогах клієнтів. 

Останні розробки та дослідження дозволяють представникам страхового 

ринку отримати доступ до так званих Big Data або «великих даних», новітного 

тренду, що відноситься до зростаючих об’ємів цифрової інформації, що 

генерується та зберігається, а також підпадає під дію різноманітних алгоритмів 

аналізу даних, що розроблені для виявлення значущих аспектів. Їх дослідження та 

систематизація дозволяють отримати більш повну картину поведінкових аспектів 

діяльності як кожного окремого клієнта так і їх груп, тобто надає потенційну 

можливість більш якісно задовольнити вимоги клієнтів, удосконалити існуючі та 

розробити новітні продукти. Дослідники Amazon, найбільшої у світі за обігом 

компанії, що продає товари та послуги через Інтернет, та Spotify, один із перших 

сервісів легального стримінгу музикальних композицій, вважають, що інформація 

про вже куплені блага дозволяє більш ефективно пропонувати клієнтам наступні 

можливі придбання для доповнення або покращення експлуатаційних 

характеристик існуючих [292]. 

Розробки в галузі Інтернет-страхування дозволяють змоделювати та 

автоматизувати більшість рутинних бізнес-процесів, таких як оформлення 

страхового договору, андерайтинг стандартизованих продуктів, контроль за 

сплатою страхової премії, контроль документів при урегулюванні збитків тощо. 
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Впровадження інновацій та новітніх технологій у діяльність страховика дозволяє 

знизити витрати робочої сили на адміністрування страхових справ та процесів 

відшкодування, а для клієнта зменшити кількість вимушених контактів з 

представниками страхових структур та полегшити адміністрування власних 

страхових полісів. 

На сьогодні в США налічується більше 4800 страхових компаній, які мають 

своє Інтернет-представництво. 

За даними останніх досліджень, щорічний Інтернет-оборот світового 

страхового ринку становить 800 млн доларів, що становить 8-10 % від загального 

обсягу Інтернет-продажів. В даний час 7% доходів страхових компаній 

приходиться на електронну комерцію. За прогнозами аудиторської фірми 

«PricewaterhouseCoopers» ця цифра в 2020 р. досягне 20%. А частка страховиків, 

які через Інтернет підтримують зв'язок зі своїми клієнтами та залучають нових, за 

той же період зросте з 11% до 70%. Зважаючи на динаміку загальних Інтернет-

надходжень такий прогноз є цілком обґрунтованим (рис 1.15). 

 

Рис 1.15 Статистика продажів товарів та послуг через мережу Інтернет 

2009-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [235] 

 

Поряд з сайтами окремих страхових компаній в США в мережі Інтернет 

представлені сайти страхових агрегаторів, установ, які функціонують на ринку 
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страхових послуг, що у встановленому порядку уклали договори із страховиками 

щодо подання порівняльної інформації про ціни та умови надання страхового 

захисту за визначеним переліком продуктів та параметрів, що передаються 

можливим страхувальникам. На сайтах агрегаторів (www.insweb.com, Insure.com, 

insurence.com, lifeshopper.com та ін.) зібрана інформація про найбільших гравців 

страхового ринку. Користувач може зіставити ціни різних страховиків на одні й ті 

ж види послуг, дізнатися, що включено, в певний страховий продукт у тієї чи іншої 

компанії. Можна також ознайомитися з рейтингами страхових компаній, 

складеними як найбільшими агентствами, так і самими агрегаторами. Додаткова 

зручність для клієнта полягає в наявності «географічної розбивки». Користувач 

страхового агрегатора може дізнатися про кращі пропозиції по будь-якому 

страховому продукту, що діють саме в його штаті. 

Також існують міні-агрегатори, які об'єднують від 2 -х до 10 компаній, які 

працюють в одному або в різних секторах страхового ринку. Такі агрегатори 

інтегрують учасників проекту в одну віртуальну страхову систему, через яку клієнт 

може купити поліс у режимі онлайн. Тим самим, на одному сайті клієнту 

пропонується безліч різних страхових продуктів. Потенційному страхувальнику 

спочатку пропонується вибрати потрібну йому страхову програму, а потім вже 

компанію. Наприклад, до таких агрегаторів можна віднести: універсальний портал 

«QuickenInsurance» (об'єднує «Travelers», «Electric Insurance», «Reliance Direct» та 

«Ohio Casualty Group») і портал медичного страхування «eHealthInsurance» («Kaiser 

Permanente», «PacifiCare», «Blue Cross / Blue Shield» та «Health Net»). 

На сайтах страхових компанії або страхових агрегаторів відвідувачеві 

рекомендується пройти реєстрацію, тобто заповнити анкету з особистими даними, 

і, якщо на сайті пропонується лише один вид послуг, даними, які можуть бути 

використані при подачі заявки на страхування. 

Нижче наведені дві компанії, що здійснюють продаж полісів повністю через 

Інтернет. Не дивлячись на те, що майже кожна американська страхова компанія 

володіє власним сайтом, більшість з них для надання своїх послуг через мережу 
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Інтернет переважно використовують страхових посередників, що дозволяє 

оптимізувати грошові потоки [129]. 

«American International Group, Inc.» є провідною міжнародною страховою 

організацією, що базується в США, і одним з найбільших андерайтерів 

комерційного та промислового страхування в Америці. Компанії, що входять до її 

складу, надають різні види страхування приблизно в 130 країнах (у тому числі в 

Україні). За результатами діяльності 2009 AIG посіла перше місце серед усіх 

організацій, що базуються в США, які спеціалізуються на страхуванні та 

фінансових послугах за розміром чистого прибутку і 17-е місце серед всіх 

американських публічних корпорацій. Відображенням міцного фінансового 

становища AIG є її найвищий рейтинг кредитоспроможності (ААА) за оцінками 

провідних міжнародних рейтингових агентств «Moody's» і «Standard & Poor's». 

Основним Інтернет-представництвом AIG є сайт www.aig.com, з якого можна 

потрапити на інші інформаційні ресурси компанії. Для опису загальної інформації 

про корпорацію та її підрозділів призначений сайт www.aigcorporate.com. Тут 

докладно описана історія AIG, представлені новини, пов'язані з діяльністю 

компанії, відвідувач може ознайомитися з усіма основними річними фінансовими 

звітами та ін. Компанія володіє також україномовним сайтом (www.aig.ua), на 

якому представлена коротка інформація про види діяльності компанії в Україні. 

Для Інтернет-продажів своїх послуг фізичним особам і малому бізнесу 

організований спеціальний сайт www.aigdirect.com (тільки для резидентів США). 

На ньому представлені наступні види страхування: страхування автомобілів, 

страхування майна, страхування життя, страхування від нещасних випадків та 

туристичне страхування. Для кожного виду страхування створений спеціальний 

розділ сайту, в якому представлено опис послуги, можливі види її оплати. Також у 

кожному розділі влаштований сервіс-центр для клієнта: відповіді на типові 

запитання, страхововий словник, поради фахівців та ін. Для кожної послуги 

представлений свій страховий калькулятор, де покупець може розрахувати суму 

страхової премії в залежності не тільки від параметрів страхування, але й від типу 

виплати премії (одноразово або в розстрочку), від відсоткової ставки нарахування, 
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податкових зборів у визначеному штаті та ін. Найбільш повним і багатим за змістом 

розділом є розділ присвячений страхуванню автомобілів, тут навіть є практичні 

поради з управління автомобілем, інформація про захисні системи транспортного 

засобу такі як: ABS, ESP, Air Bags та ін. Все це подано у вигляді відеозаписів 

високої якості. 

Процес купівлі поліса по будь-якому виду страхування виглядає приблизно 

однаково. Він розбитий на 5-7 етапів, в процесі виконання яких покупцеві потрібно 

відповісти на деякі питання або заповнити відповідні веб- форми. Спочатку 

визначається штат, в якому проживає покупець. Потім відбувається заповнення 4-

5 анкет, в яких покупець вводить дані про необхідні йому умови програми 

страхування, дані про об’єкт, що страхується, про метод внесення платежів та ін. 

Останнім кроком є введення особистої інформації про клієнта: адреса, телефон, e-

mail та номер пластикової карти, з рахунку якої буде знята страхова премія. Після 

цього формується страховий поліс і відправляється клієнту поштою. У процесі 

подачі заяви на купівлю страхового поліса, покупець не може розрахувати суму 

страхової премії. Тому, перед подачею заявки, йому слід прорахувати цю суму на 

страховому калькуляторі. 

Наступною компанією є «Electric Insurance Company», що була заснована в 

1996 році. Основним напрямком діяльності є страхування фізичних осіб – авто-

страхування і страхування майна. Компанія була однією з перших, хто вийшов на 

ринок Інтернет-страхування, а саме у 1996 році. Влітку 2000 року «Gomez 

Associates» назвала компанію найкращою з надання послуг Інтернет-страхування в 

номінації «Ease of use». А рейтингове агентство «S&P» постійно присуджує «EIC» 

найвищі показники ліквідності. 

Сайт компанії містить чотири основні розділи. Перший описує загальну 

інформацію про компанію. Тут представлені дані про структуру компанії, її 

підрозділах, склад ради директорів. Відвідувач може ознайомитися зі статтями з 

преси, які присвячені компанії. Фінансові показники діяльності «EIC» на сайті не 

розкриваються. Натомість існує підрозділ, в якому описуються основні 

корпоративні цінності. 
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Інший розділ сайту містить інформацію про страхові продукти компанії. Тут 

також представлений словник зі страховими термінами і відповіді на актуальні 

питання. У третьому розділі містяться різні поради, статистика по страхуванню і 

об'єктам страхування: через що може бути знижена страхова премія, статистика по 

викраденню машин залежно від марки та ін. 

Останній розділ, четвертий, призначений для клієнтів компанії. Ввівши свій 

логін і пароль, клієнт може переглянути стан свого поліса та інформацію, пов'язану 

з оплатою поліса. Також клієнт може оплатити страхову премію за допомогою 

пластикової карти прямо через Інтернет. У випадку настання страхового випадку 

клієнтові слід також скористатися цим розділом. 

Існують також допоміжні підрозділи: Web-тур, в якому по кроках розібраний 

процес купівлі страхового поліса через Інтернет; форма зворотного зв'язку; 

підрозділ присвячений збереженню персональних даних, інтелектуальної власності 

та ін. 

Сам процес Інтернет-покупки починається з головної сторінки сайту - 

клієнтові потрібно вибрати його територіальну приналежність та необхідний вид 

страхування. Якщо клієнт хоче застрахувати майно, то йому належить заповнити 

всього одну анкету-замовлення на страхування, після чого співробітники компанії 

зв'яжуться з ним для подальших дій. Онлайн-купівля поліса авто-страхування 

складається з п'яти етапів, на кожному з яких покупцеві потрібно заповнити кілька 

анкет (їх загальна кількість варіюється залежно від програми страхування, в 

середньому близько 12). За допомогою спеціального індикатора, покупець може 

контролювати, на якому етапі покупки він знаходиться. 

На першому етапі покупцю необхідно заповнити відповідну форму, що 

включає наступну інформацію: місце народження, вік, рівень доходів, сімейний 

стан та характеристику транспортного засобу.  покупець вводить загальну 

інформацію про себе: місце проживання, вік, дохід, сімейний стан, загальна 

інформація про стан автомобіля. На другому етапі передбачено збір детальної та 

специфічної інформації, а саме: водійський стаж, дати отримання водійського 

посвідчення та, за наявності, проходження додаткових курсів, наявність стягнень 
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за порушення правил дорожнього руху за останні 5 років. Третій етап пов’язаний 

зі збором безпосередньої інформації про транспортний засіб, а саме: марка, модель, 

рік випуску, річний пробіг, наявність сигналізації та її модель, умови зберігання 

авто. На четвертому етапі користувачеві надається можливість обрати ризики, що 

покриваються договором, та бажані ліміти по них.Останнім етапом є 

підтвердження правдивості та релевантності внесених даних. Після внесення всієї 

необхідної інформації форма відправляється на сервер страховика, де відповідальні 

за обробку особи перевіряють правильність і повноту наданої інформації, та 

зв’язуються із клієнтом для вибору способу доставки обраного полісу страхування. 

Оплата страхової премії може бути проведена за допомогою карткового рахунку 

через Інтернет або будь-яким іншим зручним для клієнта способом. 

Загалом в США можна побачити чітку тенденцію до зростання страхових 

надходжень (рис.1.16). Частка надходжень через мережу Інтернет з кожним роком 

підвищується та, за висновками експертів має досягти приблизно 20%.  

 

Рис. 1.16 Надходження чистих та Інтернет страхових премій у США за 

2009-2013 рр. 

Джерело: побудовано авторомза даними [238] 

 

Зважаючи на різницю в історичних аспектах розвитку, загальному 

економічному розвитку та відношенню до страхування взагалі, європейські 

страхувальники не завжди виявляють бажання купувати через інтернет, проте 

позитивна тенденція прослідковується в усіх країнах (рис 1.17). 
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Рис. 1.17 Відсоток клієнтів страхових компаній Франції, Італії, Німеччини 

та Великобританії, що використовували Інтернет-страхування у 2013 році 

Джерело: побудовано автором на основі [291] 

 

Інтернет-страхування розвивається і в країнах, що мають із Україною 

безпосередні кордони та схожі фінансові системи. Останнім часом більше 120 

російських страхових компаній представлено в мережі Інтернет. При цьому сайти 

більшості страхових компаній виконують лише інформаційні функції, розміщуючи 

на своїх сторінках в основному тільки загальну інформацію про компанію та 

пропоновані продукти страхування, іноді опис своєї діяльності та відомості про 

фінансовий стан(рис. 1.18). Можливості мережі Інтернет для організації 

інтерактивних продажів повною мірою використовують поки тільки 4 страхові 

компанії: «Ренесанс-Страхування», «Інгострах», «РОСНО» та «АВІКОС». 

 

Рис. 1.18. Особливості забезпечення страховиків Російської Федерації 
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Джерело: розроблено автором на основі [291] 

 

Сайти російських страхових компаній не можна назвати повноцінними 

Інтернет-представництвами цих компаній, оскільки на сайті часто відсутній 

функіонал оплати страхового полісу, подання відомостей про страховий випадок, 

можливість отримати консультацію в режимі реального часу та можливість 

придбання страхового полісу. У Росії через відсутність законодавства про ЕЦП не 

можлива передача поліса клієнту по Інтернет. Страховий поліс доставляється 

страхувальнику або поштою (у цьому випадку поліс підписаний тільки 

Страховиком), або кур'єрською службою компанії, або ж сам клієнт приїжджає в 

офіс компанії і забирає його. Так само важлива проблема платіжних систем, за 

допомогою яких здійснюються розрахунки між продавцем і покупцем. У Росії, в 

силу відсутності відповідного рівня довіри з боку обох контрагентів до безпеки 

платіжних систем, що можуть бути використані в мережі Інтернет (пластикові 

картки, електронні гроші), невелика кількість страхових компаній може 

запропонувати своїм клієнтам даний вид розрахунків. Зазвичай використовується 

післяплата або передача грошей відбувається готівкою при передачі поліса. 

Таким чином, на даний момент, основним завданням будь-якого сайту 

російської страхової компанії є донесення потенційному клієнту інформації про 

саму компанію та послуги що нею надаються. Опис компанії в кращому випадку 

включає в себе: 

- історію розвитку компанії; 

- короткий зміст основних фінансових показників діяльності (виписка з 

балансу, звіт про прибутки і збитки); 

- інформацію про компанії- перестрахувальників і про великих клієнтів; 

- інформацію про місце знаходження головного офісу і відділень компанії, 

інформацію про персонал та ін. [79]. 

Інтернет-страхування, як і страхування в цілому, характеризується значною 

необхідністю у довірчих відносинах між продавцем і покупцем. Від того наскільки 

повно і точно представлені наведені вище дані, залежить загальне ставлення 
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клієнта до компанії що, в кінцевому підсумку, впливає на його рішення про 

покупку страхової послуги саме у даного страховика. Реалії сьогодення вказали 

російському страховому ринку на те, що за допомогою свого сайту можна створити 

позитивне ставлення клієнта до компанії і, відповідно, непрямо вплинути на обсяг 

продажів своїх послуг. Тепер російські страхові компанії приходять до розуміння, 

що на обсяг продажів за допомогою сайту компанії можна вплинути і 

безпосередньо, тобто за допомогою продажів своїх страхових продуктів через 

Інтернет. 

Очевидно, що для перетворення інформаційного сайту компанії у 

повноцінний віртуальний офіс необхідно вирішити цілу низку проблем. У першу 

чергу це пов'язано з обмеженнями, які накладає сама страхова послуга. 

Оформлення заявки на страхування та подальше укладення договору страхування 

вимагає інтерактивної участі обох сторін страхової взаємодії. Проте на російському 

страховому ринку присутня позитивна динаміка. Спочатку з'явилася можливість 

онлайн-розрахунку страхової премії, потім можливість подавати заяви на купівлю 

стандартних страхових продуктів, потім проведення оплати страхової премії 

безпосередньо через Інтернет, і, як остання стадія розвитку, використання 

кур'єрської служби доставки страхових полісів. 

На даний момент в Росії найбільш повний список страхових Інтернет послуг 

надає лише дві компанії – це «Група Ренесанс Страхування» і страхове агентство 

«РОСНО». Неповний спектр страхових послуг також можуть надати такі страхові 

компанії, як «Інгострах» та «Промислово-Страхова Група». 

Сукупність варіантів провадження Інтернет-страхування дозволяє кожній 

компанії обрати такий алгоритм взаємодії з клієнтом, який найкраще зможе 

використати наявні ресурси та потребуватиме розумних фінансових, 

інтелектуальних та часових вкладень. Коригування стратегії використання 

Інтернет-стрнахування дозволяє оптимізувати грошові потоки страхової компанії 

та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку страхових послуг. 

Можливість вибору алгоритму взаємодії з клієнтом через мережу Інтернет ліквідує 

бар’єр виходу в сегмент Інтернет-страхування. 



77 

На основі проведеного дослідження зарубіжного досвіду Інтернет-

страхування можна виділити наступні основні напрямки розвитку: 

- Використання спеціалізованих посередників (страхових агрегаторів); 

- Збільшення частки Інтернет-продажів в загальному страховому портфелі; 

- Розробка та імплементація спеціалізованих інформаційних систем; 

- Використання Big Data для підвищення ефективності; 

- Максимальне зменшення частки паперового документообігу; 

- Використання систем самообслуговування. 

 

Розглядаючи досвід зарубіжних країн у впровадженні Інтернет-страхування 

можна сформулювати набір позитивних його аспектів (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Позитивні аспекти впровадження Інтернет-страхування 

Позитивний аспект Характеристика 

Зменшення витрат часу 

страховика та 

страхувальника 

Зменшення витрат часу страховика та страхувальника на оформлення договору 

страхування за рахунок використання автоматизованих систем самообслуговування 

Зменшення витрат часу страховика на адміністрування договорів страхування за 

рахунок автоматизації багатьох процесів 

Зменшення витрат робочої 

сили 

Зменшення кількості процесів та витрат людино-годин за рахунок автоматизації 

бізнесу та переосмислення наявних інформаційних потоків 

Зменшення людського 

фактору 

Впровадження автоматизованих та оптимізованих процесів, що меншою мірою 

базуються на судженнях працівників, що виключає більшість технічних помилок 

Зменшення ціни страхової 

послуги 

Зменшення витрат часу та робочої сили призводить до зниження загальної вартості 

страхової послуги 

Повноцінна купівля страхової послуги через Інтернет дозволяє зменшити кількість 

представництв СК та, відповідно, витрати на їх утримання 

Розширення клієнтської 

бази 

Використання мережі Інтернет як каналу розповсюдження страхових послуг 

дозволяє охопити значну кількість клієнтів без необхідності створення 

територіальних підрозділів 

Спрощення адміністрування сукупності наявних договорів страхування, за рахунок 

автоматизації, дозволяє підвищувати загальну кількість можливих клієнтів 

Збільшення надходжень 

страхових премій 

Спрощення адміністрування договорів страхування, збільшення клієнтської бази, 

територіальна диверсифікація та зниження витрат дозволять збільшити 

надходження страхових премій 

Захист від страхового 

шахрайства 

Автоматизація бізнес-процесів та впровадження сучасних технологій значно 

знижує поле для проявів шахрайських дій 

Спрощення 

адміністрування договорів 

Перехід до автоматизованих та оптимізованих бізнес-процесів дозволяє спростити 

усі етапи роботи із договорами страхування та підтримувати достатній рівень 

клієнторієнтованості 

Спрощення процесу 

урегулювання збитків 

Використання автоматизованих систем та новітніх технологій дозволяє значно 

пришвидшити та прискорити процес урегулювання 

Спрощення процесу 

андерайтингу 

Автоматизація обробки інформації дозволяє значно спростити процеси прийняття 

рішень щодо взяття на страхування тих чи інших ризиків, та значне зменшення 

кількості помилок, допущених персоналом 

Поява додаткових 

конкурентних переваг 

Автоматизація бізнес-процесів та впровадження новітніх технологій дозволяє 

створити як нові продукти та послуги чи оптимізувати наявні, що дозволяє 

створювати додаткові конкурентні переваги 
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Позитивний аспект Характеристика 

Реорганізація бізнес-

процесів 

Використання сучасних технологій та впровадження систем автоматизації дозволяє 

значно змінити перебіг бізнес-процесів та якісно їх покращити 

Зменшення витрат СК Повноцінний продаж страхової послуги через Інтернет дозволяє зменшити кількість 

представництв СК та, відповідно, витрати на їх утримання, а також зменшити 

витрати часу та робочої 

Виключення паперового 

документообігу 

Виключення паперового документообігу зменшує додаткові витрати на ведення 

справи та, за рахунок автоматизації, значно пришвидшує проходження бізнес-

процесів  

Створення 

централізованих баз даних 

Автоматизація та інформатизація бізнес-процесів страховика дозволяє творити 

централізовані бази даних (страховиків, шахраїв та ін.) без втрат комерційних 

таємниць 

Використання нових 

джерел інформації 

Інформатизація страхової галузі та автоматизація бізнес-процесів дозволяє залучати 

до процесів прийняття рішень додаткові джерела інформації (Big Data, IoT) 

Автоматизація рутинних 

процесів 

Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє перекласти виконання 

частини рутинних завданнь на відповідні технологічні рішення 

Спрощення 

інформаційного обміну 

Впровадження сучасних технологій у процеси взаємодії страховика та 

страхувальника створюють нові, значно спрощені та ефективніші, канали 

інформаційної взаємодії 

Джерело: розроблено автором 

Проте слід відзначити також і наявність негативних аспектів впровадження 

Інтернет-страхування, що були виявлені при дослідженні зарубіжного досвіду 

(табл 1.8) 

Таблиця 1.8 

Негативні аспети впровадження Інтернет-страхування 

Негативні аспекти  

Необхідність змін у бізнес-

процесах 

Автоматизація та реорганізація бізнес-процесів страховика передбачає значні 

технологічні, адміністративні та логічні зміни, що створює ряд проблем на шляху 

впровадження Інтернет-страхування 

Значні інвестиції на 

перших етапах 

Автоматизація бізнес-процесів та перехід до Інтернет-страхування передбачає 

використання сучасних інформаційних технологій, як апаратного так і програмного 

характеру, які мають значну вартість та потребують залучення додаткових 

високооплачуваних спеціалістів 

Високі вимоги до захисту 

інформації  

Перехід до бездокументарних форм взаємодії між страховиком, страхувальником та 

іншими учасниками ринку накладає значні обмеження та додаткові вимоги на 

захист даних, особливо персональних та тих, що страновлять комерційну таємницю 

Нові методи шахрайства Використання мережі Інтернет та інших новітніх технологій безумовно знижує 

вірогідність використання звичайних підходів до шахрайства, проте відкриває нові 

можливості для незаконних дій саме за рахунов використання 

новоімплементованих технологічних рішень 

Високі вимоги до 

апаратного забезпечення 

Значне збільшення інформаційних потоків за рахунок переходу на електронний 

документообіг, збільшення клієнтської бази за рахунок географічної диверсифікації 

та використання додаткових джерел інформації призводить до підвищення вимог до 

надійності та продуктивності апаратного забезпечення страховика (сервери, робочі 

станції, мережі зв’язку) 

Витрати на підтримку 

сайту 

Прехід до Інтернет-страхування вимагає від страховика переформатування 

власного сайту та належної його підтримки, в тому числі розробки додаткових форм 

збору інформації та можливостей взаємодії із клієнтами 

Необхідність балансування 

каналів збуту 

При переході до Інтернет-страхування, особливо на ринках, що мають низький 

рівень розвитку, необхідним є розподіл ємностей страховика між традиційними та 

новітніми каналами збуту з метою максимального утримання наявної клієнтської 

бази та максимізації користі від імплементації нововведень 

Джерело: розроблено автором 
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Виявлені позитивні та негативні аспекти впровадження Інтерне-страхування 

в багатьох аспектах перекликаються з факторами впливу оптимізованих з 

використанням Інтернет-страхування бізнес-процесів. Це свідчить про наявність 

взаємозв’язків між грошовими потоками страховика та особливостями 

організаційних аспектів функціонування Інтернет-страхування. 

Отже, досвід зарубіжних країн вказує на необхідність розвитку Інтернет-

страхування, оскільки ріст кількості Інтернет-користувачів та зростання довіри до 

Інтернет-систем призводить до різкого збільшення грошових потоків в мережі 

Інтернет. Позитивними тенденціями функціонування Інтернет-страхування в 

зарубіжних країнах є: зниження витрат на обслуговування клієнтів; розширення 

територіального охоплення страховими продуктами; покращення страхової 

культури; створення можливості самообслуговування; зниження впливу людського 

фактору. 

Впровадження інформаційних технологій в процес планування і управління 

діяльністю страхових компаній передбачає не тільки обробку великих та 

взаємозв’язаних масивів даних, але й може використовуватися для їх аналізу та 

обґрунтування варіантів управлінських дій. У цьому випадку важливу роль відіграє 

врахування різноманітних відомостей про сектори економіки, регіони, фірми та 

господарські суб’єкти, а також облік фінансових, трудових та матеріальних 

ресурсів. Обсяги інформації, високі вимоги до точності і достовірності, 

необхідність ефективного аналізу фінансового стану клієнтури і страхової фірми – 

ось основні причини, які визначають необхідність автоматизації страхового 

бізнесу. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Виявлено, що розвиток Інтернет-страхування в Україні тісно пов’язаний із 

розвитку страхового ринку в цілому та розвитку мережі Інтернет на її теренах  

Становлення мережі Інтернет в Україні найдоцільніше розглядати у прив’язці до 

історичних віх та показника проникнення, тобто відношення кількості 

користувачів мережі Інтернет до загальної кількості населення, в той час як 

розвиток страхового ринку найбільш доцільно періодизувати відповідно до змін, 

що мали місце в залежності від прийнятих нормативно-правових актів, що 

регулюють як ринок  загалом, так і окремі аспекти діяльності на ньому. 

Періодизація розвитку мережі Інтернет та страхового ринку у багатьох аспектах 

має схожі часові рамки, тому  розглядаючи феномен Інтернет-страхування можна 

виділити чотири основні періоди, а саме: «Технологічне зародження» 

«Інформаційне становлення» «Базовий період» «Сучасний стан», що одночасно 

включають в себе як аспекти становлення страхового ринку, так і мережі Інтернет.  

2. Поглиблено сутність визначення Інтернет-страхування у широкому 

значенні, та надано авторське визначення, а саме – це система цивільно-правових 

та організаційно-економічних взаємовідностин між страхувальником (фізичною чи 

юридичною особою) та страховиком (юридичною особою, створеною за вимогами 

чинного законодавства) чи страховим посередником з приводу вибору, 

оформлення, оплати та подальшого обслуговування договору страхування, що 

базуються на використанні технічних засобів, прикладного програмного 

забезпечення, глобальних і локальних інформаційних мереж та їх ресурсів, що 

забезпечують взаємодію та захист майнових інтересів суб’єктів страхового ринку. 

До технічних засобів, що використовуються в Інтернет-страхуванні можна 

віднести серверне обладнання, телематичні пристрої, Інтернет речі, персональні 

комп’ютери, смартфони та телефони. До прикладних програмних продуктів слід 

віднести програмні комплекси страховика, що виконують функції обліку, обробки, 

збереження та контролю страхових полісів, мобільні додатки, що спрощують 

доступ до користувацьких функцій, системи автоматизованиго прийняття рішень, 
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системи прогнозування та користувацькі платіжні системи. До глобальних та 

локальних мереж належить мережа Інтернет, локальні мережі офісів страховика чи 

посередника, канали для роботи з телематичними пристроями та Інтернет речами, 

VPN тунелі та їх мобільні аналоги. До ресурсів глобальних та локальних мереж 

відносяться Інтернет сайти, хмарні сервіси та віддалені сисиеми збереження даних. 

3. Визначено, що кожне підприємство є унікальним за сукупністю бізнес-

процесів, які його формують, та неможливим є виділення на практиці стандартних 

бізнес-процеси, які мають місце у кожній організації. Саме поняття бізнес-процесів 

страхової компанії найбільш чітко описує наступне визначення: послідовність 

логічно пов’язаних, повторюваних дій, у результаті яких використовуються 

ресурси підприємства для перетворення об’єкта (фізично чи віртуально) з метою 

досягнення визначених вимірних результатів, або продукції для задоволення 

потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів. 

4. Групування бізнес-процесів страховика є досить умовним, кожна страхова 

компанія може змінювати приналежність окремих підпроцесів та їх сукупностей в 

межах наявних груп процесів залежно від принципів побудови діяльності страхової 

компанії. Впровадження Інтернет-страхування та інших інновацій у бізнес-процеси 

страховика може змінити як їх приналежність до груп, так і місце в загальній 

структурі. Реорганізація бізнес-процесів страховика в умовах впровадження 

Інтернет-страхування може принести як позитивні зміни, так і низку проблем, 

оскільки успіх від таких змін залежатиме не лише від самого факту впровадження 

Інтернет-страхування, але й від особливостей функціонування страхової компанії 

до початку реорганізації бізнес-процесів. 

5. Визначено, що кількість Інтернет-користувачів та динаміка зміни цього 

показника є визначальним фактором при розробці стратегій Інтернет-продажів 

товарів та послуг, в тому числі впровадження Інтернет-страхування. Загальна 

сукупність користувачів мережі Інтернет являє собою безпосередню аудиторію 

маркетингових заходів страховика. Виділення окремої статистики щодо кількості 

унікальних Інтернет-користувачів вважається доцільним лише при 

безпосередньому аналізі результативності діяльності страховика. 
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6. З’ясовано, що зростання ринку Інтернет-страхування в розвинутих країнах 

пов’язане із підвищенням попиту на системи самообслуговування, основними 

прикладами яких можна назвати: Інтернет-банкінг, каси самообслуговування в 

супермаркетах тощо. Позитивним аспектом розвитку Інтернет-страхування, як 

однієї із систем самообслуговування є відмова від додаткового персоналу та 

забезпечення автономномності клієнта, що сприяє зменшенню черг та часу на 

обслуговування. 

 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [27, 28, 33, 35, 36, 39, 44, 46, 85] 
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РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ НА 

РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

2.1 Тенденції розвитку Інтернет-страхування 

 

У той час як на заході Інтернет-страхування може приносити страховикові до 

третини річних зборів премій, в Україні цей канал поки залишається досить 

нерозвинутим та є виключно додатковою стратегією залучення клієнтів. Виключно 

прямим страхуванням займаються одиниці, а основна маса страховиків 

використовують Інтернет для залучення клієнтів, і не розглядають сьогодні 

Інтернет-продажі істотним сегментом, хоча не можуть заперечувати 

перспективність цього напряму. В більшості випадків під замовленням поліса через 

Інтернет мається на увазі відправка запиту з початковими даними для розрахунку 

тарифу на сервер страховика. Залежно від можливостей сайту страхувальник має 

можливість відразу побачити тариф або отримати всю необхідну інформацію в 

телефонній розмові з оператором страховика. В разі використання механізму 

зворотного зв’язку за вказаним контактним телефоном з клієнтом зв’яжеться 

представник страхової компанії, проговорить умови, ще раз розрахує тариф і 

запропонує зустрітися для оформлення договору в зручному для страхувальника 

місці та в зручний час. 

Варто зазначити, що в Україні більшість страхових компаній не лише не 

розвивають Інтернет продажі, але й не використовують свої сайти для 

інформаційного забезпечення потреб колієнтів, використовуючи сайт лише для 

відповідності законодавству. Страховики не вважають за потрібне витрачати гроші 

на впровадження Інтернет-страхування та підтримку сайтів через наявність 

розгалуженої мережі філій, представництв та агентів по всій території України. 

Проведення статистичного аналізу структури страхових премій, що отримані 

страховими компаніями вказує на досить низький рівень попиту на Інтернет 

страхування, хоча позитивна динаміка вказує на великі перспективи. 
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Враховуючи загальні тенденції до зростання обсягів валових страхових 

премій(рис 2.1) можна зробити висновок, що популяризація Інтернет страхування 

вже почалася і в найближчому майбутньому стане одним з основних каналів збуту. 

 

Рис. 2.1. Надходження валових страхових премій в Україні за 2007-2015рр 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

Для оцінки сучасного стану Інтернет-страхування в Україні було розроблено 

спеціалізовану методику. Оцінка використання Інтернет-страхування - комплексне 

дослідження сайтів та діяльності страхових компаній. Оцінка враховує 

найважливіші фактори функціоналу сайтів та ділової активності страховиків, що 

можуть бути отримані на основі дослідження інформації з відкритих джерел. 

Об’єктом оцінювання може виступати як одна окрема страхова компанія, так 

і сукупність страхових компаній, обраних за будь якими доцільними параметрами 

(рівень надходжень страхових премій, розмір власного капіталу, рівень страхових 

виплат тощо). 

Предметом оцінювання є рівень функціональності сайтів страхових компаній 

у розрізі використання Інтернет-страхування та їх готовність до оптимізації 

грошових потоків з його використанням. Визначається як сума балів показників – 

від 0 до 10, зважених на важливість кожного показника – коригуючий коефіцієнт в 

діапазоні від 0,3 до 4. 

Результат оцінки обраних страховиків виражається рейтинговою категорією 

групи страхових компаній – A, B, C або D, що залежить від розрахованого 

інтегрального показника. Превалююче значення в результатах проведеного 
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оцінювання має як рейтингова категорія, так і отриманий інтегральний показник, а 

не порядковий номер страховика в отриманій таблиці. 

Періодичність проведення оцінки є довільною та обирається суб’єктом 

оцінювання залежно від наявних інформаційних потреб. 

Джерелами даних для проведення оцінювання є безпосередньо офіційні 

інформаційні ресурси страховиків, інформаційні ресурси їх партнерів та дані щодо 

розподілу страхових премій та страхового відшкодування. 

Під час розрахунку оцінки використання Інтернет-страхування враховуються 

такі фактори, що найбільше відображають необхідні елементи фукціоналу: 

- Наявність страхового калькулятора; 

- Наявність можливості Інтернет-оплати; 

- Наявність можливості замовлення страхового договору через Інтернет; 

- Можливість зворотного зв’язку; 

- Наявність словника термінів; 

- Наявність Call-центру; 

- Можливість повідомлення про страхову подію; 

- Наявність власного кабінету; 

- Інформація про продуктову лінійку; 

- Історія компанії; 

- Новини компанії; 

- Зручність користування сайтом; 

- Загальна функціональність сайту; 

- Наявність додаткового інформаційного контенту; 

- Рівень страхових виплат; 

- Співвідношення вартості сайту та рівня страхових премій; 

- Співвідношення варстості сайту та власного капіталу, 

- Відношення страхових виплат до власного капіталу. 

В рамках підготовки методології було визначено рівень важливості кожного 

із запропонованих факторів через присвоєння коригуючих коефіцієнтів. 

За наявного рівня прозорості ринку страхових послуг та наявної у вільному 
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доступі інформації представлена методика максимально адекватно відображає 

комплексну оцінку стану Інтернет-страхування як в окремій страховій компанії, так 

і у їх сукупності.  

Критерії оцінювання стану Інтернет-страхування, їх граничні значення та 

питома вага у загальному інтегральному показнику подано у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Критерії оцінювання використання Інтернет-страхування 

Назва показника Граничні 

значення 

Питома 

вага 

Наявність страхового калькулятора ОСЦПВВНТЗ; Від 0 до 10 0,3 

Наявність страхового калькулятора КАСКО; Від 0 до 10 0,3 

Наявність інших страхових калькуляторів; Від 0 до 10 0,4 

Наявність можливості Інтернет-оплати; Від 0 до 10 2 

Наявність можливості замовлення страхового договору через Інтернет; Від 0 до 10 3 

Можливість зворотного зв’язку; Від 0 до 10 1 

Наявність словника термінів; Від 0 до 10 2 

Наявність Call-центру; Від 0 до 10 1 

Можливість повідомлення про страхову подію; Від 0 до 10 3 

Наявність власного кабінету; Від 0 до 10 2 

Інформація про асортимент страхових послуг; Від 0 до 10 3 

Історія компанії; Від 0 до 10 1 

Новини компанії; Від 0 до 10 1 

Зручність користування сайтом; Від 0 до 10 3 

Загальна функціональність сайту; Від 0 до 10 3 

Наявність додаткового інформаційного контенту Від 0 до 10 2 

Рівень страхових виплат Від 0 до 10 1 

Співвідношення вартості сайту та рівня страхових премій Від 0 до 10 2 

Співвідношення варстості сайту та власного капіталу Від 0 до 10 3 

Відношення страхових виплат до власного капіталу Від 0 до 10 1 

*Джерело: розроблено автором  

Кожному показнику, перед тим як зважити його на коригуючий коефіцієнт 

важливості, присвоюється бал від 0 до 10. Бали залежать від особливостей 

реалізації кожного окремого елементу та відображають його якісний вміст. 

Наявність страхового калькулятора на сайті страховика вказує на бажання та 

можливість використовувати сайт не лише як звичайну візитівку та рекламний 

проспект, а і як засіб взаємодії із клієнтами. В процесі оцінки проводиться 

дослідження наявності та функціональності страхових калькуляторів за усіма 
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наявними видами страхування, проте основними є калькуляторі для видів 

страхування ОСЦПВВНТЗ та КАСКО, як основних та масових, наявність 

можливості обрахунку страхового тарифу за іншими видами страхування також 

враховується, проте є менш вагомою. За результатами дослідження страхових 

калькуляторів експерт виставляє оцінку за функціональність в межах від 0, тобто 

функціонал відсутній, до 10, тобто функціонал реалізовано повністю, він враховує 

усі особливості обраного виду страхування та результати обрахунку відповідають 

аналогічним показникам при купівлі договору страхування. 

Наявність та функціональність Інтернет-оплати оцінюється залежно від 

механізмів реалізації, використовуються власні розробки чи механізми еквайрингу 

банків партнерів та можливість різних форматів оплати через Інтернет. Даний 

показник вказує на орієнтацію страховика на Інтернет-взаємодію із клієнтами та 

дозволяє значно спростити збір та адміністрування страхових премій. Оцінка за 

даним показником лежить в межах від 0, тобто функціонал відсутній, до 10, тобто 

існує створена власними силами система оплати договорів страхування через 

мережу Інтернет, що може використовувати різні алгоритми та джерела оплати. 

Наявність та можливість Інтернет-замовлення страхового полісу є 

показником, що безпосередньо показує можливість Інтернет-страхування у 

найвужчому розумінні. Оцінюється за шкалою від 0, тобто на сайті відсутня 

можливість замовлення страхового договору, до 10, тобто реалізовано повний цикл 

взаємодії зі страхувальником, від вибору страхового продукту і до отримання 

електронної форми договору страхування. 

Наявність та функціонал форм зворотного зв’язку вказує на реалізовані 

алгоритми взаємодії із клієнтами, що не передбачають використання клієнтом 

телефонного зв’язку або звичайного E-mail. Залежно від функціоналу форми 

зворотного зв’язку оцінюються від 0, у разі відсутності можливості зворотного 

зв’язку, 10 у разі наявності 2 і більше можливостей зв’язку із страховиком, без 

використання телефону та електронної пошти. 

Наявність словника термінів на сайті страховика направлена на підвищення 

страхової культури клієнтів та допомагає бажаючим отримати страховий договір 
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через інтернет зрозуміти усю термінологію, що використовується страховою 

компанією для опису продуктів та розкриття умов взаємодії із клієнтом. Страховий 

словник на сайті оцінюється за шкалою від 0, у разі відсутності, до 10, у разі 

наявності максимально повного опису максимальної кількості можливих категорій. 

Окремо слід відзначити, що у разі розкриття термінології безпосередньо в тексті 

пропозицій, оцінка знижується до 4, оскільки, часто, такий формат переобтяжує 

текст та не є зручним для запам’ятовування чи пошуку. 

Call-центр, як елемент страхової взаємодії, є невід’ємним як при звичайному, 

класичному страхуванні, так і при Інтернет-страхуванні, оскільки висвітлити всю 

можливу інформацію на сайті чи у рекламних буклетах є технічно неможливим чи 

недоцільним, а задовольнити інформаційний попит клієнтів необхідно. 

Оцінювання даного каналу інформаційної взаємодії проводиться за шкалою від 0, 

у разі відсутності можливості телефонного спілкування із страховою компанією, 

до 10, у разі діючого 24/7 багатоканального Call-центру з додатковим 

функціоналом. 

Можливість повідомлення про страхову подію є ще одним показником 

розвитку Інтернет-страхування, у більш широкому розумінні, та надає клієнтам 

більше свободи у разі настання страхового випадку та збільшує оперативність 

отримання інформації про можливі збитки. Залежно від реалізованого 

функціоналу, тобто набору інформаційних полів, їх зручності та повноти опису 

страхової події, оцінка може варіюватися в межах від 0, у разі відсутності 

функціоналу, до 10, у разі можливості подачі повноцінної заяви про страховий 

випадок, що фігуруватиме в справі по урегулюванню та інформація з якої буде 

максимально використана у процесі урегулювання. 

Власний кабінет, як елемент сайту страхової компанії, дозволяє не лише 

давати страхувальнику певні можливості управління продуктами та послугами, що 

надає страховик, але й ідентифікувати клієнта та вести персоналізований збір 

даних, що може бути використаний про формуванні продуктової лінійки та 

тарифних сіток. Наявність та функціонал власного кабінету оцінюються за шкалою 

від 0, у разі відсутності, до 10, для компаній, що реалізували максимально-
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можливий функціонал власного кабінету, що передбачає управління договорами 

страхування, оплату страхової премії, участь у процесі урегулювання та ін. 

Інформація про продуктову лінійку на сайті страховика має характер як 

звичайного рекламного носія, так і слугує, у разі наявності функціоналу Інтернет-

страхування, повним описом продукту, що отримує страхувальник у разі купівлі 

договору страхування. Залежно від наповненості інформаційного блоку 

проводиться оцінювання в межах від 0, у разі повної відсутності інформації про 

продукти, і до 10, у разі повного опису продуктової лінійки страховика, що включає 

основні страхові випадки, ризики, принципи тарифікації, виключення, об’єкти 

страхування та ін. 

Історія компанії та її новини є необов’язковими атрибутами сайту 

страховика, проте їх наявність значно підвищує лояльність клієнта. Залежно від 

повноти розкриття та наповненості цих розділів, їх оцінка може лежати від 0, у разі 

відсутності, до 10, у разі максимально повного розкриття всіх можливих аспектів. 

Інформаційний контент є опціональним елементом сайту страховика. 

Використання такого елементу сприяє загальному підвищенню страхової культури 

населення та сприяє залученню додаткових Інтернет-відвідувачів, тобто 

потенційних клієнтів. Залежно від наявності та наповненості такого розділу сайту 

необхідно виставити оцінки від 0, у разі відсутності такого розділу, до 10, у разі 

наповнення корисною різноплановою інформацією, що сприятиме залученню 

відвідувачів за різними суміжними темами. 

Зручність використання сайту оцінюється залежно від інтуїтивності та 

простоти інтерфейсу. Оцінка лежить у межах від 0 до 10. Мінімальна оцінка 

виставляється у разі неможливості використання сайту без попередньої підготовки 

чи сторонньої допомоги. Максимальна оцінка передбачена для сайтів, 

використання яких не викликає труднощів ані при звичайному відвідуванні, ані у 

процесі пошуку необхідної інформації. 

Функціональність сайту оцінюється від 0 до 10, залежно від наявності 

додаткових функцій та можливості отримати від сайту максимальну користь у 

процесі взаємодії. 
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Рівень страхових виплат, як фінансовий показник, є орієнтиром для клієнта 

та допомагає обрати страхову компанію, вірогідність отримати виплату у якій є 

вищою. Показник оцінюється відповідно до отриманого відношення страхових 

виплат та страхових премій шляхом порівння отриманого значення із зваженою на 

10 сумою найбільшого та найменшого з розрахованих показників (базового 

значення). Оцінка показника проводиться у межах від 0, у разі відсутності 

страхових виплат або премій взагалі, до 10, якщо показник перевищує 

дев’ятикратний розмір базового значення. 

Співвідношення вартості сайту та рівня страхових премій вказує на рівень 

зацікавлення страовика таким специфічним каналом збуту, як мережа Інтернет. 

Показник оцінюється відповідно до отриманого відношення вартосіт сайту та суми 

зібраних страхових премій шляхом порівння отриманого значення із зваженою на 

10 сумою найбільшого та найменшого з розрахованих показників (базового 

значення). Оцінка показника проводиться у межах від 0, у разі відсутності сайту 

або премій взагалі, до 10, якщо показник перевищує дев’ятикратний розмір 

базового значення. 

Співвідношення варстості сайту та власного капіталу вказує на схильність 

страховика до інвестування кошьів у відповідну інформаційну інфраструктуру, що 

є основою для продажів страхових полісів через мережу Інтернет. Показник 

оцінюється відповідно до отриманого відношення вартості сайту страховика та 

суми зареєстрованого власного капіталу шляхом порівння отриманого значення із 

зваженою на 10 сумою найбільшого та найменшого з розрахованих показників 

(базового значення). Оцінка показника проводиться у межах від 0, у разі 

відсутності сайту у страховика, до 10, якщо показник перевищує дев’ятикратний 

розмір базового значення. 

Відношення страхових виплат до власного капіталу є показником, що вказує 

на забезпеченість страховика власним капіталом та модлівість покриття своїх 

зобов’язань. Показник оцінюється відповідно до отриманого відношення суми 

виплачених страхових відшкодуваннь та суми зареєстрованого власного капіталу 

шляхом порівння отриманого значення із зваженою на 10 сумою найбільшого та 
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найменшого з розрахованих показників (базового значення). Оцінка показника 

проводиться у межах від 0 до 10, та є оберненим. 

Наприклад, якщо в рамках дослідження страхового калькулятора 

ОСЦПВВНТЗ було виявлено його повноцінність та можливість детального 

розрахунку тарифів, залежно від вимог МТСБУ до формування тарифної сітки, 

цьому показнику присвоюється найвищий бал – 10. Якщо було виявлено лише 

можливість приблизної оцінки – 8 балів. У разі можливості внесення даних для 

розрахунку та отримання результатів розрахунку на пошту чи телефонним 

дзвінком – 5 балів. У разі значної кількості помилок у розрахунках або відсутності 

певних показників розрахунку – 3 бали. У разі відсутності страхового калькулятора 

ОСЦПВВНТЗ – 0 балів. 

Згодом отриманий бал множиться на коригуючий коефіцієнт його 

важливості. Для показника «Наявність страхового калькулятора ОСЦПВВНТЗ», 

наприклад, коригуючий коефіцієнт складає 0,3. 

Таблиця 2.2 

Критерії групування сайтів СК за інтегральним показником 

Група Показник 

A: Страховик орієнтований на Інтернет-взаємодію 230-280 

B: Значний рівень Інтернет-функціоналу 160-230 

C: Початковий функціонал Інтернет-взаємодії 90-160 

D: Функціонал Інтернет-взаємодії відсутній 0-90 

*Джерело: розроблено автором  

Інтегральний показник використання Інтернет-страхування для кожної 

страхової компанії, що піддавалася оцінці, розраховується шляхом сумування 

добутків значень показників та їх коригуючих коефіцієнтів. Чим більшим є 

значення інтегрального показника, тим вищим є рівень використання Інтернет-

страхування та, відповідно, використання потенціалу оптимізації грошових потоків 

з використанням Інтернет-страхування. 

За результатами проведеної оцінки будується рейтингова таблиця (табл. 2.2), 

що дозволяє проранжувати страхові компанії у порядку спадання числових значень 

інтегрального показника. Після цього, в залежності від діапазону значень 

інтегрального показника у який потрапляє страхова компанія, виділяють чотири 

рейтингові групи страхових компаній. Групам присвоюється відповідна категорія. 
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Окрім безпосередньо функціоналу сайтів страхових компаній в процесі 

дослідження використовується статистична інформація щодо їх діяльності, а саме 

інформація про зібрані страхові премії та сплачене страхове відшкодування в 

розрізі основних масових продуктів страхування, що найчастіше продаються через 

Інтернет, а саме КАСКО, ОСЦПВВНТЗ, ДМС та туристичне страхування. 

Розроблена методика оцінки використання Інтернет-страхування може бути 

частково змінена в розрахунковій частині чи доповнена новими показниками в 

залежності від динаміки ринку страхових послуг, а також як наслідок підвищення 

рівня прозорості та розкриття інформації страховими компаніями України. У разі 

виявлення невідповідностей новим реаліям ринку страхових послуг необхідним є 

адекватне коригування коригуючих коефіцієнтів та складу показників. 

Для оцінки реального стану ринку Інтернет страхування в Україні було 

проведено аналіз сайтів та пропозицій ТОП-20 Українських страхових компаній за 

рівнем валових зборів страхових премій(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Рейтинг страхових компаній за рівнем валових страхових зборів 

Назва компанії 
Премії на 

30.06.2016, тис.грн. 

Місце в 

рейтингу 
Премії на 

30.06.2015, тис.грн. 

Місце в 

рейтингу 
Приріст, 

% 

КРЕМІНЬ 1 473 441,9 1 529 577,0 2 178,23 

ІНГОССТРАХ 825 759,6 2 303 340,2 10 172,22 

АХА СТРАХУВАННЯ 625 365,0 3 503 011,0 3 24,32 

АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ 
581 924,7 

4 
347 026,7 6 67,69 

PZU УКРАЇНА 581 451,6 5 344 934,4 7 68,57 

УНІКА 495 002,0 6 556 187,0 1 -11,00 

ПРОВІДНА 440 952,6 7 381 167,6 4 15,68 

ІНГО УКРАЇНА 424 226,9 8 362 817,6 5 16,93 

УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

ГРУПА 
354 210,3 9 306 566,4 9 15,54 

ТАС СГ 340 422,0 10 289 252,9 11 17,69 

АСКА 316 505,0 11 344 431,0 8 -8,11 

УНІВЕРСАЛЬНА 268 257,1 12 182 110,8 17 47,30 

ОРАНТА 258 901,2 13 219 783,8 13 17,80 

АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 221 158,5 14 197 997,3 15 11,70 

КНЯЖА 213 833,0 15 183 958,9 16 16,24 

ПЕРША 183 864,0 16 157 320,0 19 16,87 

UPSK 183 324,3 17 167 006,8 18 9,77 

АЛЬЯНС 178 453,0 18 199 709,0 14 -10,64 

ХДІ СТРАХУВАННЯ 154 667,5 19 222 159,4 12 -30,38 

ВУСО 149 120,0 20 85 181,9 20 75,06 

*Джерело: побудовано автором на основі [165] 
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Лідируючі позиції на страховому ринку України за рівнем зібраних премій 

займає СК «Кремінь» заснована 3 жовтня 1996 року в місті Кременчук Полтавської 

області. 

 

 

Рис. 2.2. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК Кремінь 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

В 2001 році акціонерами компанії ухвалено рішення перенести центральний 

офіс до м.Донецька. Саме цей рік можна назвати початком нового етапу в 

діяльності страхової  компанії. Про це свідчить той факт, що за підсумками 

останніх трьох років по фінансових показниках вона входить до числа лідерів 

страхового ринку України. З моменту свого створення і до сьогоднішнього дня, 

компанія набула великого досвіду в розробці і реалізації страхових продуктів. 

Досліджуючи страховий портфель СК «Кремінь» за структурою страхових 

премій можна відзначити, що основними масовими продуктами  є страхуваняння 

КАСКО та ОСЦПВВНТЗ. Розглядаючи структуру страхового відшкодування 

можна відзначити значну частку відшкодуваннь для туристичного страхування 

(рис 2.2). 

Результати розгляду сайту страхової компанії «Кремінь» за розробленою 

методологією подано у Додатку Е, табл. Е1. Аналізований сайт страхової компанії  
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не передбачає використання мережі Інтернет, як каналу розповсюдження та 

адміністрування страхових послуг. Зведені оцінки та інтегральний показник 

подано в таблиці 2.4. 

Наступною у рейтингу страховиків іде СК «ИНГОССТРАХ», генеральний 

страховий партнер лідера українського банківського ринку – КБ ПриватБанк. 

ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” функціонує на ринку страхування України з 2004 року, 

та демонструє новітні підходи до ведення бізнесу і значні перспективи до розвитку. 

Розглядаючи структуру страхового портфелю СК «ІНГОССТРАХ» за 

обраними масовими видами страхування можна відзначити орієнтацію на лінійку 

страхових продуктів КАСКО (рис 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК ІНГОССТРАХ 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Досліджуючи сайт страхової компанії «Інгосстрах» за розробленою 

методологією було отримано результати, подані у Додатку Е, табл Е2. Загалом, 

страхова компанія «ІНГОССТРАХ» чітко притримується стратегії BankAssurance, 

розробляючи частину продуктів повністю під потреби клієнтів банку партнера, та 

використовує систему еквайрингу і потужності КБ «Приват Банк», що дозволяє 

значно розширити клієнтську базу та знизити витрати на обслуговування системи 
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Інтернет-страхування. Значним обмеженням у взаємодії із цим страховимком є 

необхідність використання даних системи банківського еквайрингу та відсутність 

описаного функціоналу у мобільних клієнтах, що не дозволяє своєчасно та в повній 

мірі проводити урегулювання збитків. Зведені оцінки та інтегральний показник 

подано в таблиці 2.4. 

Наступним об’єктом дослідження є приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «АХА Страхування» - один з лідерів на ринку ризикового 

страхування України, представлена на українському страховому ринку з 2007 року, 

входить до французької Групи AXA. Сьомий рік поспіль AXA – страховий бренд 

№1 у світі. У 2014 році АХА визнана Найкращим зеленим страховим брендом 

світу. Сьогодні в Україні компанії довіряє більше півмільйона клієнтів. 

Розглядаючи страховий портфель СК «АХА» можна відзначити наявність 

усіх масових видів страхування, що можуть розповсюджуватися через мережу 

Інтернет. Результати дослідження зібраних премій та страхового відшкодування 

вказують на кореляцію структури відшкодувань та премій (рис 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК АХА 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 
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Результати дослідження сайту страхової компанії «АХА» за розробленою 

методологією подано у дадатку Е, табл Е3. Сайт страхової компанії «АХА» є 

джерелом інформаційного контенту, та передбачає значну кількість елементів 

Інтернет-взаємодії зі страхувальниками. Зведені оцінки та інтегральний показник 

подано в таблиці 2.4. 

Наступне місце у рейтингу займає ПрАТ «Страхова Компанія «АРСЕНАЛ 

СТРАХУВАННЯ» – сучасна компанія, яка динамічно розвивається та відома серед 

провідних українських страхових компаній як надійний партнер, здатний надати 

найбільший спектр страхових послуг. 

Розглядаючи страховий портфель СК «Арсенал Страхування» можна 

відзначити наявність усіх масових видів страхування, що можуть 

розповсюджуватися через мережу Інтернет. Результати дослідження зібраних 

премій та страхового відшкодування вказують на кореляцію структури 

відшкодувань та премій (рис 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК Арсенал Страхування 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Розглядаючи сайт страхової компанії «Арсенал Страхування»  за 

розробленою методологією було зроблено висновки, подані в Додатку Е, табл Е4. 
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Сайт досліджуваної страхової компанії є джерелом інформаційного контенту та 

передбачає значну кількість елементів Інтернет-взаємодії зі страхувальниками. 

Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

П’ятою компанією у рейтингу є страхова компанія «PZU Україна», що 

працює з 1993 року. 100% акції напряму або побічно володіє група PZU. 

Розглядаючи страховий портфель СК «PZU Україна» можна відзначити 

наявність усіх масових видів страхування, що можуть розповсюджуватися через 

мережу Інтернет. Результати дослідження зібраних премій та страхового 

відшкодування вказують на кореляцію структури відшкодувань та премій (рис 2.6). 

 

 

Рис. 2.6. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК PZU Україна 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Досліджуючи сайт страхової компанії «PZU Україна» за розробленою 

методологією було виділено аспекти, подані у Додатку Е, табл. Е5. Розглянутий 

сайт страхової компанії є джерелом інформаційного контенту та передбачає певні 

елементи Інтернет-взаємодії зі страхувальниками. Зведені оцінки та інтегральний 

показник подано в таблиці 2.4. 
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Наступним об’єктом дослідження в рейтингу є приватне акціонерне 

товариство «Страхова компанія «УНІКА» засновано 10 лютого 1994 року, входить 

до складу «UNIQА Insurance Group». 

Розглядаючи страховий портфель СК «УНІКА» можна відзначити наявність 

усіх масових видів страхування, проте туристичне страхування майже відсутнє. 

Результати дослідження зібраних премій та страхового відшкодування вказують на 

кореляцію структури відшкодувань та премій (рис 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК УНІКА 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Розглядаючи сайт страхової компанії «УНІКА» за розробленою 

методологією було отримано показники, систематизовані в Додатку Е, табл. Е6. 

Використання власного сайту СК«UNIQA» бачить лише у розповсюдженні 

інформації, а не як канал аквізиції страхових послуг. Зведені оцінки та інтегральний 

показник подано в таблиці 2.4. 

Сьоме місце рейтингу зайняло приватне акціонерне товариство «Страхова 

Компанія «ПРОВІДНА», що функціонує на страховому ринку України із 1995 року. 
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Розглядаючи страховий портфель СК «ПРОВІДНА» можна відзначити 

наявність усіх масових видів страхування, проте туристичне страхування майже 

відсутнє. Результати дослідження зібраних премій та страхового відшкодування 

вказують на кореляцію структури відшкодувань та премій (рис 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК ПРОВІДНА 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

Розглядаючи сайт страхової компанії «ПРОВІДНА» за розробленою 

методологією Було отрмано результати, подані у Додатку Е, табл. Е7. Досліджений 

страховий сайт показує доступність онлайн сервісів, проте вони не є автономними 

та потребують yчастi спеціалістів страхової компанії. Зведені оцінки та 

інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 
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Розглядаючи страховий портфель СК «ІНГО Україна» можна відзначити 

наявність усіх масових видів страхування. Результати дослідження зібраних премій 
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та страхового відшкодування вказують на взаэмозвёязок структури відшкодувань 

та премій, проте чітко проглядається спеціалізація на окремі види страхування(рис 

2.9). 

 

 

Рис. 2.9. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК ІНГО Україна 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Розглядаючи сайт страхової компанії «ІНГО Україна» за розробленою 

методологією Було зроблено висновки, систематизовані в Додатку Е, табл. Е8. 

Розглянутий сайт страхової компанії має чітку направленість на розповсюдження 

інформації про страхові послуги, що дозволяє клієнту самостійно обирати та 

замовляти продукти страхування, що йому необхідні. Зведені оцінки та 

інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

Дев’яте місце в рейтингу належить СК «Українська страхова група» – 

сучасній та динамічній страховій компанії національного масштабу зі 100% 

іноземним капіталом. За основними фінансовими показниками вона входить 

до першої 10-ки страховиків України. 
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зібраних премій та страхового відшкодування вказують на кореляцію структури 

відшкодувань та премій (рис 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК Українська страхова група 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Досліджуючи сайт страхової компанії «Українська страхова група» за 

розробленою методологією можна аспекти, подані у Додатку Е, табл. Е9. 

Розглянутий сайт СК «УСГ» використовує змішаний варіант використання власної 

Інтернет-сторінки з метою підвищення попиту як на оффлайн страхування, так і на 

страхування через Інтернет. Зведені оцінки та інтегральний показник подано в 

таблиці 2.4. 

Замикає ТОП-10 страхових компаній, за об’ємом зібраних валових премій, 

приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», що входить до десятки 

лідерів вітчизняного страхування, демонструючи стабільно високі фінансові 

результати. Вдосконалюючи методи ведення бізнесу, СГ «ТАС» постійно працює 

над покращенням якості послуг, що надаються. 

Розглядаючи страховий портфель СК «Страхова Група «ТАС» можна 

відзначити нормальний розподіл масових видів страхування. Результати 
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дослідження зібраних премій та страхового відшкодування вказують на кореляцію 

структури відшкодувань та премій (рис 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК Страхова Група «ТАС» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Сайт страхової компанії «Страхова Група «ТАС», розглянутий за 

розробленою методологією дозволяє виділити наступні аспекти, подані у Додатку 

Е, табл. Е10. Сайт СГ «ТАС» має дуже багато відмінних рис, що виділяють його із 

загалу сайтів страховиків України, проте його використання більшою мірою 

орієнтоване на інформаційну складову. Онлайн функціонал майже нерозвинутий, 

проте рудиментарні залишки Інтернет-магазину вказують на минулі здобутки 

страховика. Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

Одинадцятий рядок рейтингу належить українській акціонерній страховій 

компанії «АСКА» - першій недержавній страховій компанії України, що була 

заснована 20 червня 1990. 

Розглядаючи страховий портфель СК «АСКА» можна відзначити значне 

переважання автомобільного страхування в структурі страхових премій та значні 

виплати за добровільним медичним страхуванням. Результати дослідження 
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зібраних премій та страхового відшкодування вказують на кореляцію структури 

відшкодувань та премій (рис 2.12). 

 

 

Рис. 2.12. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «АСКА» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Результати дослідження сайту страхової компанії «АСКА» за розробленою 

методологією подано у Додатку Е, табл. Е11. СК «АСКА» використовує 

стандартний набір інструментів для оформлення договорів через мережу Інтернет. 

Механізм оплати страхових договорів відповідає сучасним вимогам до захисту 

інформації та персональних даних. Зведені оцінки та інтегральний показник подано 

в таблиці 2.4. 

Наступний рядок рейтингу посідає ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» 

що була заснована у 1991 році і сьогодні працює в усіх регіонах України. Станом 

на 1 січня 2016 року регіональна мережа "Універсальної" нараховує більше 300 

точок продажу по всій країні. СК "Універсальна" надає послуги індивідуальним та 

корпоративним клієнтам та позиціонує себе як роздрібного страховика. 
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Рис. 2.13. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «Універсальна» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Розглядаючи страховий портфель СК «Універсальна» можна відзначити 

орієнтацію на автомобільне страхування як за зібраними преміфями, так і за 

страховими виплатами. Результати дослідження зібраних премій та страхового 

відшкодування вказують на кореляцію структури відшкодувань та премій (рис 

2.13). 

Розглядаючи сайт страхової компанії «Універсальна» за розробленою 

методологією можна зробити висновки, систематизовані у Додатку Е, табл. Е12. 

СК «Універсальна» не надає можливості повноцінно придбати страховий поліс 

через свій сайт. Для зручності користувачів є можливість електронної оплати 

страхових внесків, проте вона викликає певні зауваження. Додатковою 

конкурентною перевагою можна назвати мобільний додаток, проте орієнтація 

страховика лише на одну мобільну платформу значно зменшує коло можливих 

користувачів. Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

Наступним гравцем ринку, що потрапив до рейтингу є національна 

акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта», що є правонаступницею 

Укрдержстраху, заснованого 25 листопада 1921 року.   
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Розглядаючи страховий портфель СК «ОРАНТА» можна відзначити 

орієнтацію на страхування ОСЦПВВНТЗ як за зібраними преміями, так і за 

страховими виплатами. Результати дослідження зібраних премій та страхового 

відшкодування вказують на кореляцію структури відшкодувань та премій (рис 

2.14). 

 

 

Рис. 2.14. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «ОРАНТА» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Основні показники розглянутого сайту страхової компанії «Оранта» подано 

у Додатку Е, табл. Е13. Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 

2.4. 

Чотирнадцяте місце в рейтингу досліджуваних компаній займає приватне 

акціонерне товариство «СК «Альфа Страхування», що було засноване в червні 2000 

року. З 2007 року входить до Консорціуму «Альфа-Груп», однієї з найбільших 

інвестиційних груп в країнах Східної і Центральної Європи. 

Розглядаючи страховий портфель СК «Альфа Страхування» можна 

відзначити орієнтацію на добровыльне медичне страхування як за зібраними 

преміями, так і за страховими виплатами. Результати дослідження зібраних премій 
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та страхового відшкодування вказують на кореляцію структури відшкодувань та 

премій (рис 2.15). 

 

 

Рис. 2.15. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «Альфа Страхування» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Досліджуючи сайт страхової компанії «Альфа Страхування» було отримано 

висновки, систематизовані у Додатку Е, табл. Е14. Проведений аналіз сайту СК 

«Альфа-страхування» демонструє зацікавленість компанії у новітніх методах 

аквізиції страхової послуги, проте повноцінна їх реалізація відсутня. Клієнти 

отримують усі переваги від функціонування фінансового супермаркету, в рамках 

якого працює СК. Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

П’ятнадцяте місце рейтингу посіла страхова компанія «Княжа Вієнна 

Іншуранс Груп», що орієнтується на фізичних осіб, малий та середній бізнес. 

Компанія розвиває власну філіальну мережу на всій території країни. Це дає 

можливість запропонувати сучасні страхові продукти в кожній точці України за 

оптимальними цінами. 

Розглядаючи страховий портфель СК «Княжа» можна відзначити чітку 

орієнтацію на страхування цивільно правової відповідальності власників 

транспортних засобів та страхування, безпосередньо, транспортних засобів як за 
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зібраними преміями, так і за страховими виплатами. Результати дослідження 

зібраних премій та страхового відшкодування вказують на кореляцію структури 

відшкодувань та премій (рис 2.16). 

 

 

Рис. 2.16. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «Княжа» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Досліджуючи сайт страхової компанії «Княжа» за розробленою 

методологією було виокремлено аспекти діяльності, що згруповано у Додатку Е, 

табл. Е15. За результатами дослідження сайту страховика, було виявлено основні 

елементи системи Інтернет-аквізиції, а саме можливість замовлення полісів 

страхування за трьома основними видами страхування. Окремо слід відмітити 

наявність мобільного додатку із широким функціоналом в системі урегулювання 

збитків. Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

Наступним гравцем ринку виступає Приватне акціонерне товариство 

Страхова компанія «Перша», що було створене 24 вересня 2001 року. Страховик 

має у своєму розпорядженні 46 відокремлених структурних підрозділів в обласних 

центрах та 25 районних центрів продажу. 
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Розглядаючи страховий портфель СК «Перша» можна відзначити 

диверсифікованість діяльності між трьома основними продуктами, а саме КАСКО, 

ОСЙПВВНТЗ та туристичним страхуванням. Результати дослідження зібраних 

премій та страхового відшкодування вказують на кореляцію структури 

відшкодувань та премій (рис 2.17). 

 

 

Рис. 2.17. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «Перша» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Дослідження сайту страхової компанії «Перша» за розробленою 

методологією дозволило виокремити аспекти, систематизовані у Додатку Е, табл. 

Е16. СК «Перша» не розглядає мережу Інтернет як один із каналів аквізиції 

страхових послуг. Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

Сімнадцяте місце рейтингу посідає страхова компанія UPSK, що 

була створена в 1992 році і більш ніж за 24 роки бездоганної роботи стала однією з 

провідних страхових компаній України. СК UPSK представлена на всій території 

України і має 49 відокремлених структурних підрозділів,  близько 1000 точок 

продажів страхових продуктів та центрів обслуговування клієнтів, які працюють на 

підставі агентських угод. 
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Рис. 2.18. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «UPSK» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

Розглядаючи страховий портфель СК «UPSK» можна відзначити значне 

переважання страхування відповідальності автовласників у загальній структурі 

портфелю. Результати дослідження зібраних премій та страхового відшкодування 

вказують на кореляцію структури відшкодувань та премій (рис 2.18). 

Розгляд сайту страхової компанії «UPSK» за розробленою методологією 

дозволив виокремити наступні аспекти, що згруповано у Додатку Е, табл. Е17. За 

результатами огляду сайту страхової компанії УПСК можна зробити висновок, що 

цей страховик не розглядає мережу Інтернет як один із каналів аквізиційної 

діяльності, проте деякі елементи сайту вказують на те, що компанія звертає увагу 

на цей новітній канал продажів, проте активного його розвитку не передбачає. 

Зведені оцінки та інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

Наступною в рейтингу страховиків є страхова компанія «Альянс», що була 

створена у місті Дніпропетровськ 3 липня 2003 року. Метою створення СК 

«Альянс» є обслуговування фізичних і юридичних осіб незалежно від їх державної 

належності та форм власності на ринку страхових послуг, підвищення якості та 

збільшення обсягів надання страхових послуг, створення сприятливих умов для 

розвитку економіки України. 
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Розглядаючи страховий портфель СК «Альянс» можна відзначити орієнтацію 

лище на два продукти, а саме КАСКО та страхування туристів . Результати 

дослідження зібраних премій та страхового відшкодування вказують на значний 

дизбаланс відшкодувань та премій (рис 2.19). 

 

Рис. 2.19. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «АЛЬЯНС» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Досліджуючи сайт страхової компанії «АЛЬЯНС» за розробленою 

методологією було отримано висновки, висвітлені в Додатку Д, табл Д18. 

Результати розгляду вказують, що ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» не розглядає мережу 

Інтернет ні як канал аквізиції страхових послуг, ні як канал урегулювання збитків, 

ні як джерело інформаційного забезпечення майбутніх та наявних клієнтів. Сайт 

функціонує лише в рамках виконання законодавства України щодо надання у 

відкритому доступі консолідованої звітності страховика. Зведені оцінки та 

інтегральний показник подано в таблиці 2.4. 

19 місце рейтингу посіла страхова компанія ПАТ «СК «Євроінс Україна», що 

розпочала свою діяльність на українському страховому ринку з 1992 року під 

назвою СК «Алькона». Починаючи з 2008 року, після змін в структурі акціонерів, 

СК працювала у складі німецького холдингу Talanx International AG (до 17.11.2010 

— HDI-Gerling International Holding АG) під оновленим брендом «HDI 
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СТРАХУВАННЯ». В зв`язку з тим, що 12.08.2016р. були проведені усі необхідні 

дії щодо переоформлення права власності на акції ПАТ «ХДІ страхування» з боку 

ЄВРОІНС ІНШУРИНС ГРУП АД (EUROINS INSURANCE GROUP AD) (ЄІГ) в 

розмірі 99,29%, на Загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.09.2016р., було 

прийнято рішення змінити назву ПАТ «ХДІ страхування» на ПАТ «СК «Євроінс 

Україна». 

Розглядаючи страховий портфель СК «Євроінс Україна» можна відзначити 

орієнтацію на КАСКО та ОСЦПВВНТЗ. Результати дослідження зібраних премій 

та страхового відшкодування вказують на кореляцію структури відшкодувань та 

премій (рис 2.20). 

 

 

Рис. 2.20. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «Євроінс Україна» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Розгляд сайту страхової компанії «Євроінс Україна» за розробленою 

методологією дозволив отримати висновки, що подано в Додатку Е, табл. Е19. На 

сьогодні сайт страхової компанії знаходиться у стані розробки, що викликано 

ребрендингом, тому його функціонал є значно обмеженим. Функціоналу з 

Інтернет-взаємодії не передбачено. Зведені оцінки та інтегральний показник 

подано в таблиці 2.4. 
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Останньою досліджуваною страховою компанією є «ВУСО», яку було 

засновано 24 вересня 2001 року. Сьогодні страхова компанія ВУСО - це команда з 

400 професіоналів, які працюють для клієнтів в 31 представництвах по всій Україні. 

В результаті, більше 80% клієнтів отримують страхові виплати в строк до 7 днів. 

91% клієнтів задоволені високим рівнем сервісу в Компанії.  

Розглядаючи страховий портфель СК «ВУСО» можна відзначити 

диверсифікацію страхового портфелю. Результати дослідження зібраних премій та 

страхового відшкодування вказують на кореляцію структури відшкодувань та 

премій (рис 2.21). 

 

Рис. 2.21. Структура валових страхових премій та страхових відшкодувань 

СК «ВУСО» 

Джерело: побудовано автором на основі [165] 

 

Розглядаючи сайт страхової компанії «ВУСО» за розробленою методологією 

було визначено тенденції, згруповані у Додатку Е, табл. Е20. За результатами 

проведеного дослідження можна сказати, що страхова компанія «ВУСО» дуже 

активно використовує мережу Інтернет у своїй діяльності. Підхід досліджуваного 

страховика передбачає використання різних інструментів залучення аудиторії та 

розширення клієнтської бази, що дозволяє значно диверсифікувати ризики та 

отримати більше конкурентних переваг. Зведені оцінки та інтегральний показник 

подано в таблиці 2.4. 

КАСКО

28%

ОСЦПВВНТЗ

41%

ДМС

8%

Туризм

23%

Страхові премії

КАСКО ОСЦПВВНТЗ ДМС Туризм

КАСКО

40%

ОСЦПВВНТЗ

38%

ДМС

7%

Туризм

15%

Страхові відшкодування

КАСКО ОСЦПВВНТЗ ДМС Туризм



113 

 

Таблиця 2.4  

Аналіз Інтернет функціоналу ТОП 20 страховиків України  

Назва 

компанії 

Страховий 

калькулятор 

Ін
те

р
н

ет
-о

п
л
ат

а
 

Ін
те

р
н

ет
 з

ам
о

в
л
ен

н
я
 

зв
о

р
о

тн
ій

 з
в
'я

зо
к

 

С
л
о

в
н

и
к
 т

ер
м

ін
ів

 

К
о

л
 ц

е
н

тр
 

П
о

в
ід

о
м

л
ен

н
я
 п

р
о

 с
тр

ах
о

в
и

й
 в

и
п

ад
о

к
 

В
л
ас

н
и

й
 к

а
б

ін
е
т 

Ін
ф

о
р

м
ац

ія
 п

р
о

 п
р

о
д

у
к
то

в
у

 л
ін

ій
к
у

 

іс
то

р
ія

 к
о

м
п

ан
ії

 

н
о

в
и

н
и

 к
о

м
п

ан
ії

 

З
р

у
ч

н
іс

ть
 

Ф
у

н
к
ц

іо
н

ал
ь
н

іс
ть

 

Ін
ф

о
р

м
ац

ій
н

и
й

 к
о

н
те

н
т 

Р
ів

ен
ь
 с

тр
ах

о
в
и

х
 в

и
п

л
а
т 

В
ар

ті
ст

ь
 с

а
й

ту
/с

тр
ах

о
в
і 

п
р

е
м

ії
 

В
ар

ті
ст

ь
 с

а
й

ту
/в

л
ас

н
и

й
 к

а
п

іт
ал

 

С
тр

ах
о

в
і 

в
и

п
л
а
ти

/в
л
ас

н
и

й
 к

ап
іт

а
л

 

З
а

г
а

л
ь

н
и

й
 п

о
к

а
зн

и
к

 

О
С

Ц
П

В
В

Н
Т

З
 

К
А

С
К

О
 

Ін
ш

і 

ВУСО 10 6 9 9 9 10 9 10 8 9 10 9 10 10 10 10 1 1 1 10 262 

Аха 

Страхування 
0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 2 4 1 246 

Інгосстрах 0 0 4 9 6 7 8 7 7 6 8 8 5 7 9 8 8 4 4 5 202 

Арсенал 

Страхування 
8 6 6 7 9 7 7 7 6 8 7 7 4 7 9 6 4 3 7 3 202 

Княжа 8 6 5 0 6 8 8 8 5 7 8 8 8 7 6 6 5 2 5 2 176 

PZU Україна 8 8 8 8 8 7 4 6 0 0 9 7 7 6 6 6 9 3 4 2 158 

Українська 

Страхова 

Група 
8 7 8 0 7 6 7 7 0 6 8 7 6 6 7 5 8 3 3 5 154 

Альфа 

Страхування 
8 8 6 7 6 7 5 7 0 5 7 8 6 6 6 4 8 4 2 7 152 

Оранта 8 6 7 0 9 7 8 6 0 0 8 7 4 5 6 6 9 4 5 2 143 

Універсальна 7 5 8 6 4 5 4 7 0 5 8 7 6 5 5 4 7 5 4 6 136 

Інго Україна 7 7 7 5 4 9 0 9 0 0 8 8 6 6 6 6 3 5 8 8 133 

ТАС СГ 0 0 0 0 4 7 4 6 0 6 7 6 7 7 6 7 4 6 5 8 132 

Аска 7 0 6 6 5 6 4 7 0 0 7 7 6 6 5 5 5 7 8 6 130 

Уніка 0 0 0 4 4 6 4 6 0 0 8 7 6 6 4 2 5 7 7 7 111 

Перша 0 0 0 0 6 7 4 6 0 0 7 6 4 6 5 4 9 9 10 2 111 

Провідна 7 0 0 0 4 6 4 6 0 0 8 8 7 5 4 5 7 5 7 4 110 

UPSK 4 0 0 0 3 4 0 5 0 0 9 6 4 4 3 4 5 6 4 8 85 

ХДІ 

Страхування 
0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 7 7 6 4 3 4 1 3 1 10 80 

Кремінь 0 0 0 0 0 4 5 4 0 0 7 6 5 6 2 0 3 7 8 8 74 

Альянс 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 2 0 2 5 10 10 9 18 

*Джерело: побудовано автором на основі [132-151]  

 

За даними проведеного дослідження можна відзначити, що ТОП20 

українських страховиків не повністю використовує можливості мережі Інтернет. 
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Наявність страхових калькуляторів та можливості замовлення і оплати поліса на 

сайті стануть основними елементами конкурентної стратегії на сучасному ринку 

(табл. 2.4).  

Відповідно до розрахованих інтегральних показників можна відзначити 

наступний розподіл компаній табл 2.5.  

Таблиця 2.5 

Групування страховиків України за інтегральним показником використання 

Інтернет-страхування 

Група Компанія Інтегральний показник 

A: Страховики орієнтовані на Інтернет-

взаємодію/ Високий рівень оптимізацій 

«ВУСО» 262 

«Аха Страхування» 246 

B: Значний рівень Інтернет-функціоналу / 

Значний рівень оптимізації грошових потоків 

«Інгосстрах» 202 

«Арсенал Страхування» 202 

«Княжа» 176 

C: Початковий функціонал Інтернет-взаємодії / 

Початкові оптимізації впроваджено, значні 

перспективи 

«PZU Україна» 158 

«Українська Страхова Група» 154 

«Альфа Страхування» 152 

«Оранта» 143 

«Універсальна» 136 

«Інго Україна» 133 

«ТАС СГ» 132 

«Аска» 130 

«Уніка» 111 

«Перша» 111 

«Провідна» 110 

D: Функціонал Інтернет-взаємодії відсутній / 

Оптимізації грошових потоків відсутні 

«UPSK» 85 

«Євроінс» 80 

«Кемінь» 74 

«Альянс» 18 

Джерело: розроблено автором 

 

Проведене дослідження вказує на переважання другої групи компаній, тобто 

використання функціоналу Інтернет-взаємодії лише початкового рівня. Такий стан 

речей пояснюється як вартістю розробки такого функціоналу, так і загальними 

рівнем довіри населення до такого роду продуктів. Інтернет-страхування ще не 

стало масовим та вимагає додаткових стимулів як для клієнтів, так і для 

страховиків. 

Компанії, що потрапили в останню групу, тобто мають найвищщий рівень 

Інтернет-функціоналу вкладають значні кошти у розробку та наповнення своїх 

сайтів. Підвищення функціоналу сайту страховика дозволяє як підвищити рівень 
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комфорту клієнтів, так і частково автоматизувати окремі процеси, що мають місце 

у стрховій діяльності. 

Базуючись на досвіді зарубіжних країн для подальшого розвитку та 

активізації Інтернет-страхування в Україні доцільно внести такі корективи: 

- В рамках переходу до систем самообслуговування необхідно 

впроваджувати страхові калькулятори, спрощувати та інтегрувати системи онлайн-

оплати; 

- Зменшення паперового документообігу; 

- Використання сучасних технологій та засобів комунікації; 

- Викорисатння засобів залучення клієнтів та підвищення їх страхової 

культури; 

- Створення інформаційної інфраструктури для подальшої взаємодії як між 

компаніями, так і при створенні нових інститутів страхового ринку. 

Дотримання цих рекомендацій дозволить значно ефективніше 

використовувати потенціал мережі Інтернет у страхуванні та задовольняти потреби 

усіх клієнтів. 

 

 

2.2 Модель взаємодії суб’єктів Інтернет-страхування 

 

Взаємодія суб’єктів страхового ринку відбувається за чітко врегульованими 

схемами, що були розроблені відповідно до специфіки діяльності та з метою 

зменшення витрат. Такими схемами виступають бізнес-процеси, що були 

розроблені експертами як страхового ринку, так і запозичені із інших сфер 

діяльності. 

Учасники страхового ринку в рамках прямої взаємодії та при використанні 

Інтернет-страхування залучаються до різних процесів та використовують різні 

підходи до задоволення потреб, оскільки частина процесів замінюється на 

автоматизовані системи, наприклад використання штучних нейронних мереж для 

адерайтингу масових страхових продуктів, використання предиктивних моделей на 
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базі штучного інтелекту для розрахунку можливих збитків та ін., змінює суб’єктну 

приналежність або зовсім зникає. Досягнення сучасних інформаційних технологій 

змінили уявлення про побудову бізнес-процесів, створивши умови для глибинної 

оптимізації документообігу, зниження витрат, підвищення якості надання послуг 

та отримання прогнозованих результатів діяльності. 

Страхування, як особлива галузь фінансових послуг, має свої індивідуальні 

особливості, що базуються на властивостях страхового продукту. 

Нематеріальність, невідчутність, розподіл у часі та просторі, ознаки вірогідності 

накладають свої обмеження на процеси, що виникають в межах взаємодії суб’єктів 

страхового ринку. Як вже зазначалось (див рис 1.6), групування бізнес-процесів, їх 

послідовність та їх загальна характеристика не є усталеними та можуть бути 

об’єднані чи розбиті, зарлежно від потреб окремої компанії та її внутрішньої 

будови. Відповідно основними бізнес-процесами, що є найбільш доцільними для 

реоганізації при переході до Інтернет-страхуваня є наступні: продаж страхової 

послуги, збір страхових премій та урегулювання збитків. Такий набір процесів не є 

вичерпним, залежно від рівня бажаних інвестицій та рівня розвитку інформаційно 

інфраструктури, страховик може реорганізувати й інші процеси, такі як процес 

пролонгації договору, процес взаємодії із регулятором, перестрахування та ін. 

[181]. 

Моделі бізнес-процесів, що повністю відображають особливості продажу 

страхового продукту за класичною схемою, тобто без використання мережі 

Інтернет, та у випадку Інтернет-страхування подано у Додатку Ж1 та Додатку Ж2. 

Розглядаючи класичний процес продажу страхового продукту, тобто без 

використання мережі Інтернет, можна виділити 15 основних етапів. Розглянемо 

кожен із етапів, за якими проходить взаємодія між страховиком і страхувальником: 

1. Запит на страхування – підтверджений намір особи отримати страховий 

захист від обраної страхової компанії щодо певного об’єкту. Всі дії виконує 

клієнт, чим інформує страховика про свої наміри та про бажане покриття. 

2. Вибір продукту – узгодження умов страхового захисту відповідно до потреб. 

Клієнт обирає зі списку існуючих чи індивідуалізованих продуктів найбільш 
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доцільний. 

3. Оцінка потреб клієнта – на основі запиту на страхування проводиться 

попередня оцінка потреб та вибір доцільних продуктів. 

4. Надання списку рекомендованих продуктів – на основі сформованого набору 

продуктів клієнту надаються на розгляд відповідні пропозиції. 

5. Збір необхідних даних – процес уточнення даних щодо страхувальника, 

об’єкту страхування та додаткових умов бажаного страхового покриття. 

6. Підготовка пропозиції – остаточне узгодження та формування продукту, що 

найбільше відповідає потребам страхувальника. 

7. Підписання клієнтом – прийнятя клієнтом наданої пропозиції, підтвердження 

згоди у встановленій формі. Скріплення підписами сторін та мокрою печаткою. 

8. Узгодження формату оплати – за результатами вазємодії страховика та 

страхувальника обирається формат оплати, а саме готівкова, безготівкова, 

оплата частинами та ін., що найбільш повно задовольняє інтереси обох сторін. 

9. Підготовка документів для клієнта – оформлення паперових копій 

необхідних документів, а саме: договору страхування, страхового свідоцтва чи 

страхового полісу. У разі необхідності список документів може бути 

доповнений, відповідно до потреб клієнта, правил страхування чи умов 

страхового продукту. 

10. Отримання оплати – єдиний автоматизований процес, що дозволяє 

відслідковувати рух коштів як у безготівковій формі, через Клієнт-Банк, так і у 

готівковій, за рахунок документів внутрішньої облікової системи. 

11. Передача полісу та договору страхування. 

12. Подання інформації іншим відділам – після проведення всіх необхідних 

процедур проводиться обмін інформацією з відділами урегулювання, 

перестрахування та іншими, залежно від структури компанії. 

13. Визначення причин відмови – у разі неможливості узгодити умови 

страхового покриття проводиться процедура розгляду причин відмови та збір 

інформації, що може дозволити скоригувати умови обраного страхового 

продукту. 
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14. Коригування пропонованих умов – за результатами отриманих даних 

представник страховика, в рамках умов продукту, намагається запропонувати 

можливі корективи до стандартизованих умов, що можуть задовольнити 

додаткові потреби страхувальника. 

15. Внесення в базу потенційних клієнтів клієнтів – у разі повної неможливості 

узгодити, на жодному із етапів умови договору страхування, дані клієнта 

вносяться в базу можливих клієнтів з відповідною додатковою інформацією, що 

дозволить в майбутньому запропонувати йому відповідний страховий захист.  

 

Рис. 2.22. Спрощена схема взаємодії страховика та страхувальника в 

процесі продажу страхового договору 

Джерело: побудовано автором 

За результатами розгляду процесу продажу страхового договору, що 

зображено у Додатку Ж1, було розроблено скорочену схему взаємодії страховика 

та страхувальника див рис 2.22. 

Розглянутий базується на взаємодії страхувальника та відповідального 

представника страховика, що створює передумови для помилок через людський 

фактор. Створення та наповнення сайту страховика, та використання його в процесі 

Інтернет-страхування, дозволить підвищити обізнаність клієнтів та зменшити час 

на їх обслуговування. Окремо слід відзначити можливість автоматизації процесів 

перевірки поданих клієнтом даних, з використанням шаблонів та еталонних 

значень або, в особливих випадках, систем на базі штучних нейронних мереж. 
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Додатковим аспетом спрощення та оптимізації процесу продажу страховових 

договорів є використання електронного цифрового підпису (далі ЕЦП)[8]. 

Оптимізована модель взаємодії страховика та страхувальника, що базується 

на принципах Інтернет-страхування та включає наведені аспекти покращення 

класичної моделі може бути поділена на 12 основних етапів, тобто розглянутий 

бізнес-процес було скорочено на три ланки та, відповідно, було прискорено процес 

обробки запиту клієнта (див Додаток Ж2). Розглянемо кожен із них: 

1. Вибір продукту (запит на страхування) – самостійний вибір клієнтом 

відповідних умов страхового покриття та додаткових послуг за інформацією, 

поданою на сайті страховика. 

2. Розрахунок вартості – отримання вартості обраного страхового покриття за 

допомогою страхового калькулятора та інших алгоритмів, що використовує сайт 

страховика. 

3. Внесення необхідних даних – внесення усіх необхідних даних, що 

відповідають страховому продукту, описують об’єкт страхування та 

ідентифікують страхувальника. 

4. Вибір формату оплати – вибір відповідного формату оплати, що максимально 

задовольняє страхувальника. 

5. Перевірка отриманих даних – процес автоматизованої перевірки введених 

страхувальником даних, що включає алгоритми з обробки Big Data, дані з 

пристроїв клієнта та інших відкритих джерел, на відповідність обраним умовам 

страхування. 

6. Підписання документа – процедура підкріплення наміру страхувальника 

отримати страховий захист з використанням ЕЦП та інших законних способів 

ідентифікації. 

7. Отримання оплати – процес ідентифікації грошових потоків, залежно від 

обраного формату оплати. 

8. Передача полісу та/або договору страхування. 
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9. Подання інформації іншим відділам – після проведення всіх необхідних 

процедур проводиться обмін інформацією з відділами урегулювання, 

перестрахування та іншими, залежно від структури компанії. 

10. Визначення причин невідповідностей – у разі неможливості провести 

перевірку введених страхувальником даних, перевіряються причини помилок та 

обираються способи їх виправлення. 

11. Коригування отриманої інформації – за результатами перевірки та спроб 

отримання коректних даних відбувається усунення невідповідностей та 

повторна процедура погодження. 

12. Внесення в базу потенційних клієнтів – у разі повної неможливості узгодити 

на жодному із етапів умови договору страхування, дані клієнта вносяться в базу 

можливих клієнтів з відповідною додатковою інформацією, що дозволить в 

майбутньому запропонувати йому відповідний страховий захист 

За результатами розгляду оптимізованого процесу продажу страхового 

договору (Додаток Ж2), було розроблено скорочену схему взаємодії страховика та 

страхувальника див рис 2.23. 

 

Рис. 2.23. Спрощена схема оптимізованої взаємодії страховика та 

страхувальника в процесі продажу страхового договору 

Джерело: побудовано автором 
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Розглянутий оптимізований процес дозволяє зменшити як витрати часу, так і 

виключити людський фактор на різних етапах проходження документобігу. 

Оптимізація процесу вибору страхових продуктів за рахунок наповнення сайту 

страховика дозволяє підвищити страхову культуру та обізнаність клієнтської бази. 

Автоматизація перевірки введених даних значно спрощує процес андерайтингу за 

рахунок стандартизації рішень, що приймаються. Використання ЕЦП дозволяє 

надати клієнтам можливість повноцінно оформити договір страхування не 

виходячи з дому та не чекаючи приїзду кур’єра, що особливо доцільно у разі 

необхідності швидко застрахувати обраний об’єкт[8]. 

На основі проведеного аналізу бізнес-процесів можна зробити висновнок, що 

за класичної аквізиційної моделі, тобто без використання мережі Інтернет, процес 

продажу страхового продукту можна представити у вигляді 15 основних завдань, з 

моменту появи можливого клієнта і до моменту передачі договору страхування 

клієнту. Більшість завдань покладена на страховика, в той час як клієнт задіяний 

лише на двох етапах. В оптимізованій моделі, тобто при Інтернет-страхуванні, 

загальну кількість етапів можна зменшити до 12. З них клієнт буде задіяний в 4. 

Таблиця 2.6 

Етапи процесу продажу страхового договору 

Класична схема продажу страхового договору Оптимізована схема продажу страхового договору 

 Назва етапу Витрати часу  Назва етапу Витрати часу 

1 Запит на страхування 15 хв 1 Вибір продукту 30 хв 

2 Вибір продукту 20-80 хв 2 Розрахунок вартості 10 хв 

3 Оцінка потреб клієнта 20-80 хв 3 Внесення необхідних даних 10-25 хв 

4 
Надання списку рекомендованих 

продуктів 

25 хв 
4 

Вибір формату оплати 5 хв 

5 Збір необхідних даних 30-180 хв 5 Перевірка отриманих даних 20 хв 

6 Підготовка пропозиції 25 хв 6 Підписання документа 5-15 хв 

7 Підписання клієнтом 20 хв 7 Отримання оплати - 

8 Узгодження формату оплати 
20 хв 

8 
Передача полісу та договору 

страхування 

0-15 хв 

9 Підготовка документів для клієнта 15 хв 9 Подання інформації іншим відділам  5 хв 

10 Отримання оплати - 10 Визначення причин невідповідностей 25 хв 

11 Передача полісу та договору страхування 15 хв 11 Коригування отриманої інформації 25 хв 

12 Подання інформації іншим відділам 
30 хв 

12 
Внесення у базу можливих майбутніх 

клієнтів 

5 хв 

13 Визначення причин відмови 30 хв    

14 Коригування пропонованих умов 40 хв    

15 
Внесення у базу можливих майбутніх 

клієнтів 

10 хв    

Всього: 15 етапів Х̅ 450 хв Всього:12 етапів Х̅ 160 хв 

*Джерело: розроблено автором  
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Розглядаючи процес продажу страхового продукту за класичною схемою та 

через мережу Інтернет можна помітити спільні та відмінні риси, проте витрати часу 

відрізняються кардинально, 6-10 годин за класичною схемою та 2-3 години при 

Інтернет-страхуванні. Розрахунки витрат часу не включають час на дорогу та деякі 

інші змінні показники, що можуть коливатися від клієнта до клієнта, див. табл. 2.6. 

Для досягнення такого результату необхідним є використання низки 

елементів та підходів, що дозволяють оптимізувати наявні процеси з 

використанням сучасних технологій та програмного забезпечення. Основні 

фактори оптимізації процесу продажу страхового договору подано на рисунку 2.24. 

 

Рис. 2.24. Фактори оптимізації процесу продажу страхового договору 

Джерело: побудовано автором 
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систем та інструментів, що дозволять максимально використовувати потенціал 

Інтернет-страхування. Натомість отримані позитивні зрушення стануть як 

інструментом для зменшення витрат, так і значною конкурентною перевагою на 

ринку страхових послуг. 

Для оцінки фінансового ефекту від оптимізації процесу продажу страхового 

договору було визначено середню вартість хвилини роботи страхової компанії 

відповідно до даних 2016 року щодо фонду заробітної праці та кількості робочих 

годин (див табл 2.7). 

Таблиця 2.7 

Розрахунок вартості хвилини роботи страхової компанії 

Фонд оплати тис грн Кількість годин Вартість години тис грн Вартість хвилини тис грн 

30633,00 2003 15,29 0,25 

Розраховано автором за даними [161] 

Відповідно до отриманих результатів загальна економія страховика на оплаті 

праці можна розрахувати відповідно до середньої економії людино-годин та 

середньої вартості хвилини. Економія часу від оптимізації процесу продажу 

страхового договору складає 290 хвилин, що у грошовому виражаненні відповідає 

додатково вивільненим 72,5 тис. грн. Дана оцінка є приблизною, окільки фонд 

оплати праці включає не лише заробітну плату безпосередніх продавців страхолвих 

договорів, але й менеджерів вищої ланки та спеціалістів інших відділів. 

Наступним бізнес-процесом є процес урегулювання збитків (Додаток З1). 

Цей процес можна представити у вигляді сукупності із 21 етапу, що охоплює усі 

взаємовідносини в межах процесу урегулювання збитків, з моменту настання 

страхової події і до відшкодування понесених постраждалим збитків. Майже всі 

завдання покладено на спеціалістів страховика[204]. Розглянемо кожен із них: 

1. Звернення постраждалого до страхової компанії – страхувальник чи його 

уповноважена особа повідомляє про настання страхового випадку 

найзручнішим способом.  

2. Відповідь від відділу підтримки – уповноважена особа страховика приймає 

звернення та реєструє настання страхового випадку. 
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3. Збір інформації про страховий випадок – уповноважена особа проводить 

збір первинних даних щодо страхового випадку 

4. Передача на розгляд отриманих даних – уповноважена особа передає до 

відділу урегулювання зібрану інформацію. 

5. Отримання повідомлення про завершення процесу урегулювання – 

уповноважена особа отримує повідомлення про завершення процесу 

урегулювання та інформує, за необхідності, клієнта. 

6. Перевірка договору страхування відповідальною особою – на момент 

страхового випадку договір має бути чинним, оплаченим та не мати інших 

обмежень. 

7. Встановлення параметрів та перегляд заявлених збитків – внесення в 

облікову систему наявної інформації про страховий випадок та встановлення 

можливого рівня збитків. 

8. Уточнення отриманих збитків у постраждалого – збір документально 

підкріплених даних про наявні збитки  

9. Оновлення інформації – внесення в облікову систему оновлених даних та 

пергляд можливого ліміту відповідальності. 

10. Встановлення очікуваного рівня відшкодування. 

11. Направлення справи на розгляд аджастеру. 

12. Узгодження із постраждалим часу проведення виїзної перевірки.  

13. Аджастер визначає методологію перевірки на основі отриманих даних – за 

отриманими від постраждалого або уповноваженої особи даними визначається 

необхідність проведення виїздної перевірки чи достатність даних для відмови 

від неї. 

14. Попереднє вивчення наявної інформації – особа, що призначена для 

проведення перевірки вивчає усі матеріали справи з метою визначення 

необхідних заходів виїздної переврки 

15. Прибуття на місце проведення перевірки. 

16. Проведення перевірки з дозволу та в присутності застрахованого або 

відповідальної особи. 
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17. Оцінка масштабу збитків та надання застрахованому чи відповідальній 

особі результатів проведеної перевірки. 

18. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування або відмова у 

виплаті – за результатами проведеної перевірки приймається рішення про 

доцільність виплати та, у разі позитивного рішення, про її розмір. 

19. Вивчення справи та оцінка аджастером понесених збитків – у разі 

достатності даних для відмови від виїздної переврки уповноважена особа 

проводить оцінку збитків за наявними документальними свідченнями. 

20. Уточнення окремих аспектів справи у застрахованого або відповідальної 

особи – звернення аджастера з метою отримання додаткової інформації, що 

необхідна для прийняття рішення. 

21. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування або відмова у 

виплаті – за результатами проведеної перевірки приймається рішення про 

доцільність виплати та, у разі позитивного рішення, про її розмір. 

За результатами розгляду процесу урегулювання збитків (Додаток З1), було 

розроблено спрощену схему взаємодії страховика та страхувальника див рис 2.25. 

 

Рис. 2.25. Спрощена схема взаємодії страховика та страхувальника в процесі 

урегулювання збитків 

Джерело: побудовано автором 
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Досліджуваний бізнес-процес страховика передбачає чіткий розподіл 

обов’язків відповідно до компетенцій та взаємодію різних відділів страховика з 

метою підтримання максимального рівня комфорту для клієнта. Розглянута модель 

урегулювання збитків покликана максимально зменшити кількість осіб, що 

контактують безпосередньо із клієнтом, за таких умов клієнта веде один спеціаліст 

відділу клієнтської підтримки, а всі питання від фахівців інших відділів 

передаються через нього. Такий підхід має високий рівень орієнтації на клієнта, 

проте створює значну низку зайвого документообігу та контактів. Спеціаліст 

відділу клієнтської підтримки не завжди може отримати коректну та релевантну 

інформацію від клієнта через  її специфіку, в той час як відповідальний експерт 

іншого відділу зможе одразу виокремити бажані дані. Побудова дієвої моделі 

урегулювання збитків потребує максимально зменшити кількість фахівців, що 

контактують із постраждалим, проте має забезпечити доступ відповідним 

фахівцям, з метою проведення окремих елементів процедури урегулювання[216]. 

При переході на Інтернет-взаємодію страховик та страхувальник мають діяти 

за іншими схемами та алгоритмами. Означена модель має бути оптимізована під 

обмін інформацією через відповідні засоби інформаційно-технічного забезпечення 

та максимально спростити процедуру проходження відшкодування збитків. Має 

бути оптимізовано розподіл завдань за суб’єктами. Додатковою вимогою стане 

зменшення кількості операцій, що виконуються вручну та підвищення кількості 

автоматизованих. 

Окремим аспектом оптимізації розглянутого процесу є розробка механізму 

взаємодії між постраждалим та страховиком, що дозволить фахівцям страхової 

компанії та клієнтам обмінюватися інформацією максимально оперативно та 

уникаючи передачі інформації через посередників. Такий підхід можна реалізувати 

за рахунок використання мобільних додатків чи особистого кабінету на сайті 

страховика. 

Базуючись на наведених аспектах оптимізації було розроблено модель 

електронного урегулювання збитків, яка дозволяє спростити та пришвидшити 
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процедуру отримання страхового відшкодування(Додаток З2). Розглянемо етапи 

оптимізованого процесу: 

1. Звернення постраждалого до страхової компанії з використанням 

відповідного мобільного додатку чи форми на сайті 

2. Заповнення інформації про страховий випадок – постраждалий або 

уповноважена особа заповнює всю необхідну інформацію за допомогою 

спеціалізованої форми. 

3. Перевірка договору страхування – автоматизований аналіз усіх параметрів 

договору на відповідність вимогам чинності, страховому випадку та на 

наявність сплаченої страхової премії. 

4. Встановлення параметрів та перегляд заявлених збитків – автоматизоване 

перенесення наведеної клієнтом інформації до облікової системи, її аналіз та 

прогноз можливих збитків. 

5. Уточнення отриманих збитків у постраждалого – у разі помилок чи 

неповного розкриття необхідної інформації проводиться уточненя її у 

постраждалого або уповноваженої особи. 

6. Встановлення очікуваного рівня відшкодування – використання моделей, що 

прогнозують можливі збитки на основі даних минулих періодів. 

7. Аджастер визначає методологію перевірки на основі отриманих даних. 

8. Узгодження із постраждалим часу проведення виїзної перевірки. 

9. Прибуття на місце проведення перевірки. 

10. Проведення перевірки з дозволу та в присутності застрахованого або 

відповідальної особи. 

11. Оцінка масштабу збитків та надання застрахованому чи відповідальній особі 

результатів проведеної перевірки – використання систем моделювання та 

автоматизованого аналізу введених даних дозволяє більш точно оцінити 

результати страхового випадку. 

12. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування або відмова у 

виплаті. 



128 

13. Вивчення справи та оцінка аджастером понесених збитків з  використанням 

моделей на базі штучних нейронних мереж та штучного інтелекту. 

14. Уточнення окремих аспектів справи у застрахованого або відповідальної 

особи 

15. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування або відмова у 

виплаті 

16. Повідомлення про завершення процесу урегулювання – автоматизоване 

формування звіту про завершення процесу урегулювання та направлення його 

клієнту. 

Оптимізований процес урегулювання збитків, поданий у додатку З2 

спрощено зображено на рисунку 2.26. 

 

 

Рис. 2.26. Спрощена оптимізована схема взаємодії страховика та страхувальника 

в процесі урегулювання збитків 

Джерело: побудовано автором 
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насправді спілкування ведуть різні представники страховика в рамках посадових 

інструкцій. Такий підхід є оптимальним з точки зору орієнтації на клієнта і 

отримання інформації спеціалістом відповідного напрямку безпосередньо від 

постраждалого, а не через посередників з інших відділів. Окремо слід відмітити 

зменшення кількості ланок розглянутого процесу, що сприяє підвищенню якості, 

зменшенню витрат та підвищенню задоволеності клієнта[233]. 

Для досягнення таких оптимізацій визначальним є використання сучасних 

технологій та програмного забезпечення, що в комплексі дозволять значно 

спростити та покращити наявні процеси. Основні фактори оптимізації процесу 

урегулювання збитків подано на рисунку 2.27. 

 

Рис. 2.27. Фактори оптимізації процесу продажу страхового договору 

Джерело: побудовано автором 
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На основі проведеного аналізу бізнес-процесів можна зробити висновнок, що 

за класичної схеми урегулювання збитків процес складається з 21 основного етапу, 

з моменту звернення постраждалого до страхової компанії і до відшкодування 

збитків чи обґрунтованої відмови. В оптимізованій моделі, тобто з використанням 

мережі Інтернет та новітніх технологій у сфері аналізу та систематизації даних, 

загальну кількість етапів було знижено до 16. 

Порівнюючи класичну та оптимізовану схеми проведення страхового 

відшкодування слід відзначити наявність як спільних рис та етапів, так і цілковито 

відмінних. Загальні витарти часу за класичною схемою становлять від 8 до 14 

годин, в той час як оптимізована модель дозволяє скоротити процес урегулювання 

до 4-10 годин. Розрахунки витрат часу не включають час на дорогу та деякі інші 

змінні показники, що можуть коливатися від клієнта до клієнта, див. табл. 2.8. 

 

Таблиця 2.8 

Етапи процесу урегулювання збитків 

Класична схема урегулювання збитків Оптимізована схема урегулювання збитків 

№ Назва етапу Витрати 

часу 
№ Назва етапу Витрати 

часу 

1 Звернення постраждалого до 

страхової компанії  

20 хв 1 Звернення постраждалого до 

страхової компанії  

10 хв 

2 Відповідь від відділу підтримки 20-60 хв 2 Заповнення інформації про 

страховий випадок 

10-65 хв 

3 Збір інформації про страховий 

випадок 

60-120 хв 3 Перевірка договору страхування 10-25 хв 

4 Передача на розгляд отриманих 

даних 

25 хв 4 Встановлення параметрів та 

перегляд заявлених збитків 

25-45 хв 

5 Отримання повідомлення про 

завершення процесу 

урегулювання 

15 хв 5 Уточнення отриманих збитків у 

постраждалого 

15-65 хв 

6 Перевірка договору страхування 

відповідальною особою 

25 хв 6 Встановлення очікуваного рівня 

відшкодування 

10 хв 

7 Встановлення параметрів та 

перегляд заявлених збитків 

45 хв 7 Аджастер визначає методологію 

перевірки на основі отриманих 

даних 

25 хв 

8 Уточнення отриманих збитків у 

постраждалого 

15-65 хв 8 Узгодження із постраждалим часу 

проведення виїзної перевірки 

15 хв 

9 Оновлення інформації 20 хв 9 Прибуття на місце проведення 

перевірки 

10 хв 

10 Встановлення очікуваного рівня 

відшкодування 

25 хв 10 Проведення перевірки з дозволу та 

в присутності застрахованого або 

відповідальної особи 

15-80 хв 

11 Направлення справи на розгляд 

аджастеру 

15 хв 11 Оцінка масштабу збитків та 

надання застрахованому чи 

відповідальній особі результатів 

проведеної перевірки 

20-30 хв 
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Класична схема урегулювання збитків Оптимізована схема урегулювання збитків 

№ Назва етапу Витрати 

часу 
№ Назва етапу Витрати 

часу 

12 Узгодження із постраждалим часу 

проведення виїзної перевірки 

15 хв 12 Врегулювання збитків в рамках 

умов договору страхування або 

відмова у виплаті 

10-25 хв 

13 Аджастер визначає методологію 

перевірки на основі отриманих 

даних 

40 хв 13 Вивчення справи та оцінка 

аджастером понесених збитків 

25-65 хв 

14 Попереднє вивчення наявної 

інформації 

40 хв 14 Уточнення окремих аспектів 

справи у застрахованого або 

відповідальної особи 

5-25 хв 

15 Прибуття на місце проведення 

перевірки 

10 хв 15 Врегулювання збитків в рамках 

умов договору страхування або 

відмова у виплаті 

10-25 хв 

16 Проведення перевірки з дозволу 

та в присутності застрахованого 

або відповідальної особи 

15-80 хв 16 Повідомлення про завершення 

процесу урегулювання 

10 хв 

17 Оцінка масштабу збитків та 

надання застрахованому чи 

відповідальній особі результатів 

проведеної перевірки 

25-40 хв    

18 Врегулювання збитків в рамках 

умов договору страхування або 

відмова у виплаті 

15-40 хв    

19 Вивчення справи та оцінка 

аджастером понесених збитків 

40-80 хв    

20 Уточнення окремих аспектів 

справи у застрахованого або 

відповідальної особи 

10-45 хв    

21 Врегулювання збитків в рамках 

умов договору страхування або 

відмова у виплаті 

15-40 хв    

Всього: 21 етап Х̅ 680 хв  Всього: 16 етапів Х̅ 420 хв 

*Джерело: розроблено автором  

 

Відповідно до отриманих результатів загальну економію страховика на 

оплаті праці можна розрахувати відповідно до середньої економії людино-годин та 

середньої вартості хвилини (див. табл. 2.7). Економія часу від оптимізації процесу 

продажу страхового договору складає 260 хвилин, що у грошовому виражаненні 

відповідає додатково вивільненим 65 тис. грн. Дана оцінка є приблизною, окільки 

фонд оплати праці включає не лише заробітну плату спеціалістів з урегулювання 

збитків, але й менеджерів вищої ланки та спеціалістів інших відділів. 

Наступним процесом страховика виступає процес адміністрування грошових 

надходжень у вигляді страхових премій. Цей процес умовно розподіллено на 24 

етапи, що відповідають за рух документів та надходжень страхових премій з 

моменту створення запису в облікові системі і до вирахування комісійної 
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винагороди агенту чи брокеру, що провів продаж оплаченого договору 

страхування. Розглянутий процес (Додаток К1) описує взаємовідносини всередині 

страхової компанії та не передбачає участі клієнта. 

1. Створення запису в обліковій системі 

2. Розробка рахунку – оформлення паперового документу, що 

передається клієнту 

3. Друк та відправка паперового рахунку 

4. Уточнення умов у спеціаліста – у разі виявлення нестандартних умов 

чи помилок облікової системи, документ передається на розляд відповідному 

фахівцю. 

5. Передача рахунку спеціалісту – у разі можливсті автоматичної обробки 

рахунку з боку клієнта контроль за проходженням коштів провадиться відповідним 

спеціалістом 

6. Зарахування оплати та генерація внутрішніх документів 

7. Генерація повідомлення про несплату – у разі якщо клієнт вчасно не 

вніс черговий страховий платіж системою автоматично направляється відповідне 

повідомлення 

8. Повідомлення застрахованого – проводиться перевірка отримання 

клієнтом повідомлення про несплату 

9. Відміна процесу дострокового припинення 

10. Повідомлення застрахованого про продовження дії договору 

11. Розрахунок комісійної винагороди – у разі якщо договір страхування 

було заключено через мережу посередників, проводиться розрахунок їх винагороди 

12. Оплата комісійної винагороди 

13. Створення внутрішніх документів 

14. Дострокове припинення дії договору – у разі несплати страхового 

платежу після отримання повідомлення, договір страхування розривається. 

15. Направлення на розгляд спеціаліста – у разі виявлення 

невідповідностей у платіжних документах вони передаються на розгляд 

відповідному співробітнику. 
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16. Направлення на розгляд спеціаліста – у разі неможливості проведення 

оплати комісійної виногороди, платіжні документи та процедура передаються на 

розгляд відповідального фахівця. 

17. Огляд умов оплати та вибір формату – для задоволення потреб 

страхувальника формат оплати може бути змінений відносно стандартного. 

18. Направлення платіжних інструкцій – у разі зміни стандартних умов 

оплати направляються роз’яснення щодо проходження грошових коштів. 

19. Обробка сформованого рахунку – у разі автоматичної взаємодії із 

клієнтом, контроль за проходженням процесу оплати покладається на спеціаліста 

та скорочується. 

20. Отримання документів для розгляду – пошук причин невідповідностей 

у платіжних документах, що виникли у процесі розрахунку та проведення оплати 

комісійної винагороди. 

21. Переоформлення документів – усунення можливих помилок та 

невідповідностей у платіжних документах. 

22. Дослідження причин помилки – перегляд процедури та виявлення 

етапів, що можуть викликати помилкову обробку або відсутність необхідного 

результату. 

23. Виправлення помилок – коригування процедури та перевірка 

оновлених правил. 

24. Отримання комісійної винагороди 

Розглянутий бізнес-процес дозволяє чітко регламентувати взаємовідносини в 

межах страховика, що пов’язані із адмініструванням страхових премій. Окремі 

ланки цього процесу дозволяють спростити процес проходження грошових коштів, 

інші ж покликані максимального його задокументувати. При таких умовах 

проходження страхових платежів є можливість автоматизувати частину процесів 

та відслідковувати їх рух, з метою уникнення шахрайства[237]. 
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В результаті аналізу процесу адміністрування страхових премій (Додаток 

К1), було розроблено спрощену схему проходження даного набору дій див рис 2.28. 

 

 

Рис. 2.28. Схема взаємодії страховика та страхувальника в процесі 

адміністрування страхових премій 

Джерело: побудовано автором 

Сучасні технології, у багатьох аспектах, дозоляють автоматизувати більшість 

ланок процесу адміністрування страхових надходжень. Наявні технології 

дозволяють виключити людський фактор, зменшити витрати часу на проходження 

процесу та максимально його спростити. В той же час наявне законодавство у 

багатьох аспектах вимагає виконання певних алгоритмів та умов, що 

унеможливлюють повноцінне використання інформаційних технологій. Вимоги до 

ведення паперового документообігу, вимоги до зберігання первинних документів 

на паперових носіях із мокрою печаткою та інші норми законодавства обмежують 

можливості оптимізації даного процесу. 

Основними напрямками оптимізації є суцільна автоматизація процесу, а саме 

формування та обробка рахунку може бути повністю автоматизовано. 
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Урегулювання особливих умов оплати може проводитися двома шляхами: чітка 

регламентація можливих форм і алгоритмів оплати та опис можливих комбінацій, 

або запровадження системи автоматизованого прийняття рішень, на основі 

моделей та алгоритмів прогнозування, що підкріплені базою даних минулих 

рішень, та включають фахівців відповідної компетенції для розробки рішень у 

кризових для системи ситуаціях. У першому випадку можливим є автоматичний 

вибір алгоритму оплати, що розробляється та впроваджується до початку 

використання системи. У другому випадку є можливість залишити максимальний 

рівень клієнторієнтованості в межах максимально автоматизованої системи. 

Основним недоліком є значна вартість розробки таких систем. 

Зважаючи на наведені перспективи оптимізації було розроблено 

оптимізовану схему адміністрування страхових пресмій, що дозволяє зменшити 

вплив людського фактору та зменшити витрати часу (Додаток З2). Розглянемо 

етапи оптимізованого процесу: 

1. Автоматичне створення запису в обліковій системі 

2. Генерація рахунку 

3. Відправка рахунку у зручному для клієнта вигляді 

4. Направлення на розгляд спеціаліста у разі неможливості 

автоматизованого вибору платіжних інструкцій 

5. Зарахування оплати та генерація внутрішніх документів 

6. Автоматична генерація повідомлення про несплату 

7. Повідомлення застрахованого 

8. Відміна процесу дострокового припинення 

9. Повідомлення застрахованого про продовження дії договору 

10. Автоматичний розрахунок комісійної винагороди з використанням 

алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту 

11. Оплата комісійної винагороди 

12. Автоматизоване створення внутрішніх документів 

13. Дострокове припинення дії договору 
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14. Направлення на розгляд спеціаліста причин неможливості 

автоматизованої сплати комісійної винагороди 

15. Огляд умов оплати та вибір формату проведення оплати, створення 

шаблонів для подальших аналогічних ситуацій 

16. Направлення платіжних інструкцій для обробки платежу та перевірка 

шаблону 

17. Дослідження причин помилки у взаємодії із посередниками 

18. Виправлення помилок 

19. Отримання комісійної винагороди 

Оптимізований процес адміністрування страхових премій (Додаток К2) 

спрощено зображено на рисунку 2.29. 

 

 

Рис. 2.29. Спрощена оптимізована схема взаємодії страховика та страхувальника 

в процесі адміністрування страхових премій 

Джерело: побудовано автором 

Розроблена оптимізована модель має меншу кількість ланок та включає в 

себе значну кількість новітніх алгоритмів. Розробка такої моделі вимагає значних 
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вливань коштів та витрат часу, проте дозволить значно спростити адміністрування 

грошових потоків, що пов’язані із страховими платежами. Використання 

автоматизованих алгоритмів виключає людський фактор та значно скорочує 

витрати часу на проходження процедури. 

Недоліками такої системи є значна її вартість та часові рамки розробки. 

Розробка та імплементація автоматизованих алгоритмів вимагає залучення 

спеціалістів різних сфер, що включають як експертів страхової справи, так і 

експертів із розробки програмного забезпечення різних рівнів. Окремо слід 

відзначити витрати часу на навчання систем прийняття рішень. Результати  роботи 

таких програм на перших етапах функціонування можуть значно відхилятися від 

нормативних, проте за результатами проходження алгоритмів навчання та 

напрацювання бази прикладів, такі системи матимуть значно вищі показники 

точності та релевантності[280]. 

Автоматизація окремих ланок адміністрування грошових потоків дозволяє 

максимально регламентувати рух грошових коштів та захистити його від 

стороннього втручання. Додатково слід відмітити скорочення часу, необхідного 

для проходження грошового потоку, що дозволить раніше отримати кошти та 

максимально ефективно використовувати їх[233]. 

Базуючись на проведеному аналізі бізнес-процесів можна зробити 

висновнок, що за класичної схеми адміністрування страхових премій, тобто без 

використання мережі Інтернет та новітніх технологій у сфері автоматизації, процес 

складається з 24 основних етапів, з моменту ручного створення в обліковій системі 

внутріхніх базових документів, що необхідні для адміністрування страхових 

премій, до моменту отримання посередниками комісійної винагороди. В 

оптимізованій моделі, тобто з використанням мережі Інтернет, машинного 

навчання, штучних нейронних мереж та додаткових засобів автоматизації, загальну 

кількість етапів було знижено до 19. 

Для глибинної оптимізації процесу адміністрування страхових премій 

необхідним є як використання сучасних технологій та програмного забезпечення,, 

так і оптимізація підходів до взаєморозрахунків з клієнтами. Використання 
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стандартизованих моделей взаємодії, що базуються на сучасних та швидких 

платіжних системах дозволить як зменшити витрати часу клієнта, так і 

пришвидшити отримання коштів страховою компанією. Основні фактори 

оптимізації процесу урегулювання збитків подано на рисунку 2.30. 

 

Рис. 2.30. Фактори оптимізації процесу продажу страхового договору 

Джерело: побудовано автором 
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премій слід відзначити наявність як спільних рис та етапів, так і цілковито 

відмінних. Загальні витарти часу за класичною схемою становлять від 12 до майже 

30 годин, в той час як оптимізована модель дозволяє скоротити процес 
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адміністрування страхових премій до 3,5-9 годин. Розрахунки витрат часу не 

включають час на дорогу та деякі інші змінні показники, що можуть коливатися від 

клієнта до клієнта, див. табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Етапи процесу адміністрування страхових премій 

Класична схема адміністрування страхових премій Оптимізована схема адміністрування страхових премій 

№ Назва етапу Витрати 

часу 

№ Назва етапу Витрати 

часу 

1 Створення запису в обліковій 

системі 

30 хв 1 Створення запису в обліковій 

системі 

5 хв 

2 Розробка рахунку 40-100 хв 2 Генерація рахунку 10 хв 

3 Друк та відправка паперового 

рахунку 

20 хв 3 Відправка рахунку 5-10 хв 

4 Уточнення умов у спеціаліста 20-180 хв 4 Направлення на розгляд 

спеціаліста 

10-80 хв 

5 Передача рахунку спеціалісту 20 хв 5 Зарахування оплати та генерація 

внутрішніх документів 

5 хв 

6 Зарахування оплати та генерація 

внутрішніх документів 

5 хв 6 Генерація повідомлення про 

несплату 

5 хв 

7 Генерація повідомлення про 

несплату 

20 хв 7 Повідомлення застрахованого 5-15 хв 

8 Повідомлення застрахованого 5-25 хв 8 Відміна процесу дострокового 

припинення 

5 хв 

9 Відміна процесу дострокового 

припинення 

30 хв 9 Повідомлення застрахованого про 

продовження дії договору 

5-15 хв 

10 Повідомлення застрахованого про 

продовження дії договору 

5-25 хв 10 Розрахунок комісійної винагороди 10-90 хв 

11 Розрахунок комісійної винагороди 30-150 хв 11 Оплата комісійної винагороди 20 хв 

12 Оплата комісійної винагороди 30 хв 12 Створення внутрішніх документів 10-50 хв 

13 Створення внутрішніх документів 120 хв 13 Дострокове припинення дії 

договору 

30 хв 

14 Дострокове припинення дії 

договору 

120 хв 14 Направлення на розгляд 

спеціаліста 

5-25 хв 

15 Направлення на розгляд 

спеціаліста 

10 хв 15 Огляд умов оплати та вибір 

формату 

10-25 хв 

16 Направлення на розгляд 

спеціаліста 

15 хв 16 Направлення платіжних інструкцій 40 хв 

17 Огляд умов оплати та вибір 

формату 

35-95 хв 17 Дослідження причин помилки 10-60 хв 

18 Направлення платіжних інструкцій 25 хв 18 Виправлення помилок 10-50 хв 

19 Обробка сформованого рахунку 40-80 хв 19 Отримання комісійної винагороди 10 хв 

20 Отримання документів для 

розгляду 

10-25 хв    

21 Переоформлення документів 20-150 хв    

22 Дослідження причин помилки 30-180 хв    

23 Виправлення помилок 10-90 хв    

24 Отримання комісійної винагороди 20 хв    

Всього: 24 етапи Х̅ 1240 хв  Всього: Х̅ 380 хв 

*Джерело: розроблено автором  

Відповідно до отриманих результатів загальну економія страховика на оплаті 

праці можна розрахувати відповідно до середньої економії людино-годин та 
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середньої вартості хвилини (див. табл. 2.7). Економія часу від оптимізації 

адміністрування страхових премій складає 280 хвилин, що у грошовому 

виражаненні відповідає додатково вивільненим 70 тис. грн. Дана оцінка є 

приблизною, окільки фонд оплати праці включає не лише заробітну плату 

спеціалістів з урегулювання збитків, але й менеджерів вищої ланки та спеціалістів 

інших відділів. 

Розглянуті оптимізовані бізнес-процеси мають низку переваг та недоліків, що 

можуть змініти умови діяльності страхових компаній. Дослідження викоритсання 

оптимізованих схем взаємодії, тобто Інтернет-страхування, вказало на наступні 

переваги: економію часу, зменшення кількості етапів проходження бізнес-процесу, 

зниження впливу людського фактору, проте необхідним є дослідження і слабких 

сторін таких оптимізацій. Для більш раціонального розгляду усіх аспектів 

впровадження оптимізованих моделей взаємодії було вирішено провести SWOT 

аналіз. До сильних сторін, тобто позитивних факторів внутрішнього середовища, 

було віднесено: 

 Зменшення людського фактору, тобто зниження рівня можливих помилок з боку 

працівників страховика; 

 Зменшення витрат часу, тобто оптимізація навантаження на працівників та 

коригування виконуваних завдань; 

 Зменшення витрат робочої сили, тобто можливість зменшити штат працівників 

при сталому рівні обробки договорів; 

 Спрощення процесів, тобто оптимізація та автоматизація окремих етапів 

загального бізнес-процесу; 

 Зменшення кількості етапів, тобто виключення окремих ланок бізнес-процесів 

за рахунок агрегування та автоматизації завдань, що стоять перед 

співробітниками страховика 

 Інформатизація процесів, тобто підвищення проникнення комп’ютерної техніки 

на різних етапах 

 Зміна формату взаємодії, тобто поступовий перехід до знеособленої взаємодії з 

використанням інформаційних технологій. 
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До слабких сторін, тобто негативних факторів внутрішнього середовища 

відносяться: 

 Перевищення ступеню автоматизації, тобто занадто швидке та всеосяжне 

впровадження інформаційних технологій на всіх етапах взаємодії страховик-

страхувальник, що може призвести до відтоку клієнтів 

 Збільшення штату ІТ департаменту через складність підтримки інформаційних 

систем страховика у робочому стані  

 Збільшення витрат на обслуговування ІТ, викликане складністю обслуговування 

та необхідністю додаткового вливання коштів 

 Відтік професійних кадрів, викликаний їх виключенням з бізнес-процесів 

страховика через автоматизацію та оптимізацію 

 Ускладнення етапів, тобто кардинальні зміни у внутрішній будові та специфіці 

виконуваних завдань у рамках окремого етапу 

 Зміна формату взаємодії, тобто зниження живої взаємодії із клієнтами та 

поступовий перехід до роботизованої взаємодії 

 Зменшення кількості фізичних представництв, тобто зміни у стратегії 

територіальної диверсифікації в сторону використання Інтернет-страхування 

замість оффлайн представництва чи офісу. 

Факторами зовнішнього середовища, що носять позитивний характер для 

впровадження оптимізованих процесів, тобто можливостями, є наступні:  

 Підвищення довіри до автоматизованих систем, що поряд із комп’ютерною 

грамотністю дозволить підвищити аудиторію Інтернет-страхування 

 Вихід на нові ринки, тобто можливість за рахунок оптимізації та автоматизації 

зайняти нові сегменти ринку 

 Цінова конкуренція, тобто можливість знизити собівартість страхової послуги 

за рахунок впровадження новітніх технологій та оптимізації бізнес-процесів 

 Розширення присутності на ринку, тобто використання Інтернет-страхування та 

інформаційних технологій для територіальної диверсифікації страхового 

портфелю 

 Нові джерела інформації, тобто можливість отримувати додаткову статистичну 
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та якісну інформацію з опосередкованих джерел 

 Покращення інформаційної інфраструктури, тобто ймовірний розвиток 

технологій, що пришвидшать доступ до мережі Інтернет, та збільшать його 

територіальне проникнення 

 Зниження вартості впровадження новітніх технологій, тобто можливе зниження 

цін на інформаційні системи та технології, що використовуються страховиком 

при Інтернет-страхуванні та автоматизації й оптимізації бізнес-процесів за 

рахунок масовості. 

Факторами зовнішнього середовища, загрозами, що носять негативний характер, 

можна назвати: 

 Зниження довіри до автоматизованих систем, викликаний низьким рівнем 

обізнаності або подіями в інформаційному середовищі 

 Кібер-ризики, тобто загрози крадіжки, пошкодження, несанкціонованого 

доступу до даних та пошкодження, апаратного чи програмного забезпечення, 

інформаційних систем страховика 

 Поява нових конкурентів, що можуть змінити розподіл клієнтської бази та 

призвести до втрати позицій на ринку 

 Цінова конкуренція, тобто можливість конкурентів швидше чи якісніше 

оптимізувати свої процеси та знизити вартість страхової послуги 

 Підвищення цін на ІТ, що викликане специфчністю вимог страхового ринку та 

індивідуальним характером 

 Погіршення стану інфраструктури, тобто зниження якості наявних на певний 

момент часу елементів інформаційної інфраструктури, а саме оптоволоконних, 

кабельних чи безпровідних мереж передачі інформації та зв’язку, у наслідок 

антропогенних чи природних явищ  

 Законодавчі перепони, тобто можливість обмеження чи поглибленого 

регламентування процесів та алгоритмів, що мають місце у діяльності 

страховика, а саме жорсткі вимоги до програмного чи апаратного забезпечення, 

вимоги щодо форм документів, вимоги щодо ідентифікації клієнта тощо. 
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Узагальнено результати аналізу сильних і слабких сторін, а також 

можливостей і загроз подано у таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10 

SWOT-аналіз оптимізованих процесів страховика  

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Зменшення людського фактору 

2. Зменшення витрат часу 

3. Зменшення витрат робочої сили 

4. Спрощення процесів 

5. Зменшення кількості етапів 

6. Інформатизація процесів 

7. Зміна формату взаємодії 

1. Перевищення ступеню автоматизації 

2. Збільшення штату ІТ департаменту 

3. Збільшення витрат на обслуговування ІТ 

4. Відтік професійних кадрів 

5. Ускладнення етапів 

6. Зміна формату взаємодії 

7. Зменшення кількості фізичних 

представництв 

Можливості Загрози 

1. Підвищення довіри до автоматизованих 

систем 

2. Вихід на нові ринки 

3. Цінова конкуренція 

4. Розширення присутності на ринку 

5. Нові джерела інформації 

6. Покращення інформаційної 

інфраструктури 

7. Зниження вартості впровадження новітніх 

технологій 

1. Зниження довіри до автоматизованих 

систем 

2. Кібер-ризики 

3. Поява нових конкурентів 

4. Цінова конкуренція 

5. Підвищення цін на ІТ 

6. Погіршення стану інфраструктури 

7. Законодавчі перепони 

*Джерело: розроблено автором  

 

На основі виділених показників внутрішнього та зовнішнього середовища 

було проведено стратегічний аналіз, що дозволяє окреслити основні напрямки 

подальшого розвитку та діяльності. Відповідно до проведеного аналізу можна 

відзначити можливість обрати тактичні та стратегічні підходи, що дозволять 

максимально активно використовувати оптимізовані моделі страхових бізнес-

процесів в умовах розвитку Інтернет-страхування. Зведені дані щодо стратегічного 

аналізу сильних та слабких сторін подано у Додатку Л. 

Розглянуті бізнес-процеси та їх оптимізаційні моделі вказують на доцільність 

переходу до Інтернет-взаємодії. Окремі ланки процесів повністю виключаються, 

інші змінюють свою суб’єктну приналежність або специфіку проходження. В 

рамках оптимізації бізнес-процесів страховика переходу до Інтернет-страхування 

компанія отримує значний важіль управління майбутньою дохідністю та 
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підвищення конкурентних переваг. Ринкові переваги компанії, що вклала кошти в 

оптимізацію бізнес-процесів стають відчутні дуже швидко. Оптимізовані процеси 

дозволяють більш ефективно використовувати капітал, робочу силу та час. Клієнти 

отримуватимуть аналогічні за рівнем якості продукти, або навіть із вищим, з 

меншими витратами часу. Загальне переосмислення бізнес-процесів в сторону 

використання мережі Інтернет стане значним кроком у конкурентній боротьбі та 

орієнтації на клієнта. 

 

 

 

2.3 Ефективність функціонування Інтернет-страхування  

 

Оцінка ефективності Інтернет-страхування, як багатогранного явища вимагає 

розгляду багатьох аспектів, що пов’язані не лише із грошовими потоками, а й з 

окремими напрямками маркетингової діяльності. Для ефективного залучення 

клієнтів необхідно коректно організувати роботу мережевих ресурсів страховика. 

Кожен унікальний відвідувач сайту страхової компанії є потенційним її клієнтом, а 

кожен користувач, що повертається на сайт страховика поступово розвиває свою 

лояльність до обраного фінансового інституту. Завданням страховиків є створення 

умов, що дозволять максимально залучити обрану клієнтську базу чи цільову 

аудиторію. 

Для проведення оцінки ефективності Інтернет-страхування було розроблено 

спеціалізовану методологію, що включає аналіз кількісних показників, що 

характеризують підходи до використання мережі Інтернет та безпосередню 

взаємодію із страхувальниками. Основними показниками, що використовуються 

для оцінки ефективності є наступні: 

- Розподіл каналів залучення відвідувачів 

- Розподіл за пристроями 

- Кількість переглядів 

- Кількість унікальних відвідувачів 

- Кількість лідів 
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- Кількість договорів страхування, укладених через Інтернет (за видами) 

- Вартість залучення одного унікального користувача 

та похідні від них. 

Розглянемо особливості кожного показника та його вплив на ефективність 

Інтернет-страхування. 

Розподіл за каналами передбачає оцінку співвідношення між сімома 

основними варіантами, а саме: прямий доступ, електронна пошта, реферальне 

посилання, соціальні мережі, органічний пошук, платний пошук, банерна реклама. 

Прямий доступ – перехід на сайт страховика за посиланням, що вводиться вручну, 

тобто без залучення пошукових систем. Використання електронної пошти для 

залучення клієнтів передбачає масові або таргетовані, направлені на певну цільову 

аудиторію, розсилки на електронні поштові скриньки листів, що в тексті мають 

посилання для переходу на сторінку страховика. Залучення клієнтів за допомогою 

реферального посилання передбачає розміщення на сторінках сайтів партнерів 

спеціалізованого посилання, кожен перехід по якому фіксується та оплачується 

партнеру. Використання соціальних мереж передбачає створення сторінок та груп 

відповідної тематики та брендування для взаємодії із клієнтами, поширення новин 

і пропозицій та розширення загальної бази клієнтів. Органічний пошук – канал, 

робота якого базується на заповненні сайту страховика максимальною кількістю 

слів та словосполучень, що можуть бути використані користувачами для пошуку 

страхового покриття через мережу Інтернет. Платний пошук передбачає пряму 

взаємодію із пошуковими системами та коригування результатів пошукових 

запитів заданого змісту у спосіб, що максимально буде надавати посилання на 

сторінку страховика. Банерна реклама передбачає розміщення на сторінках сайтів 

партнерів графічного та ілюстративного матеріалу, що має вбудоване посилання на 

сайт страховика. Залежно від стратегічних та тактичних цілей страховик має обрати 

оптимальні підходи до використання означених каналів, тобто отримати 

збалансований портфель інструментів, що дозволить залучити найбільшу кількість 

обраної цільової аудиторії. 
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Розподіл за пристроями передбачає дослідження орієнтованості страховика 

на певну категорію клієнтів, залежно від пристроїв, що використовуються для 

доступу на сайт. Відповідно до загальної класифікації, виділяють мобільні 

пристрої, а саме мобільні телефони, планшети, розумні годинники та інше, та 

персональні комп’ютери, до яких відносять стаціонарні комп’ютери, ноутбуки, 

неттопи, окремі види серверів. Залежно від обраної стратегії страховик може 

оптимізовувати відображення сайту під певну групу пристроїв, або під кожен 

окремий вид. оптимізація сайту під усі наявні платформи підвищує конкурентні 

переваги та дозволяє розширити клієнтську базу. 

Наступним аспектом дослідження є показники кількості унікальних 

користувачів (відвідувачів) та загальної кількості переглядів. Унікальний 

користувач - це користувач, який за деякий встановлений проміжок часу відвідав 

сторінку страховика, повторні відвідування за заданий проміжок часу не 

враховуються. Загальна кількість переглядів – показник що враховує усі, тобто 

унікальні та повторні, відвідування сторінок сайту страховика за обраний проміжок 

часу. Для страховика унікальні користувачі це наявні та потенційні клієнти, а 

показник загальних переглядів дає змогу оцінити правильність обраної стратегії 

залучення відвідувачів та наповнення сайту. 

Кількість лідів показує кількість користувачів, що мали один або декілька 

значущих видів взаємодії із сайтом страховика, наприклад оформлення заявки на 

страхування, оплата договору, урегулювання страхового випадку, купівля 

страхового договору. Відношення  кількості лідів до загальної кількості переглядів 

показує рівень конверсії, тобто який відсоток переглядів закінчився значущою 

взаємодією. На основі відношення кількості договорів страхування, укладених 

через Інтернет, та кількості лідів можна розрахувати частку договорів, укладених 

через Інтернет, тобто який відсоток серед значущих взаємодій складає купівля 

страхових договорів. 

Наступним показником є вартість одного унікального користувача та, 

відповідно, вартість залучення усіх користувачів, тобто загальні витрати на 

залучення клієнтів, що розраховуються як добуток кількості унікальних 
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відвідувачів та вартості залучення одного користувача. На основі кількості 

договорів страхування, укладених через мережу Інтернет, та отриманого показника 

можна розрахувати, як відношення цих показників, витрати на один такий договір. 

Розрахувавши всі означені показники можна порівняти загальні витрати на 

залучення клієнтів та витрати на один укладений договір, розрахувавши відносне 

та абсолютне відхилення. 

Враховуючи неможливість виділення відвідувачів та лідів, що мали певний 

окремий тип значущої взаємодії, ці базові показники для розрахунку по кожному 

виду страхування залишаються сталими. Проте слід відзначити, що в перерахунку 

на весь страховий портфель, що може укладатися в мережі Інтернет, вартість 

залучення унікальних користувачів розноситься на усю кількість договорів 

страхування, на відміну від класичного розповсюдження договорів страхування, 

коли сукупні витрати на кожен із видів сумуються. 

Для проведення оцінки ефективності роботи страховиків на ринку Інтернет-

страхування було обрано п’ять страховиків, що входять в ТОП 20 страхових 

компаній України за рівнем страхових премій. У зв’язку із використанням в 

дослідженні інформації, що містить елементи комерційної таємниці реальні назви 

компаній не подаються. Для зручності подальшого аналізу приймемо їх 

найменування за СК1, СК2, СК3, СК4 та СК5 відповідно. Зведені дані щодо 

результатів аквізиційної діяльності цих страховиків за продуктами ОСЦПВВНТЗ 

та КАСКО подано у Додатку М. 

Першим аспектом, що необхідно розглянути є розподіл каналів, через які 

страховики залучають на свій сайт відвідувачів. Розподіл каналів за рівнем їх 

використання страховиками наведено у Додатку Н. Найбільшу питому вагу 

становить використання пошукових систем, з обраних п’яти страховиків троє, а 

саме СК3, СК4 та СК5 покладаються лише на органічний пошук, а двоє інших, а 

саме СК1 та СК2 додатково використвують переваги платного пошуку. Найменшу 

частку складає використання соціальних мереж та банерної реклами. 

Розвиток Інтернет-страхування вимагає коректного таргетування продуктів, 

залежно від каналів та методів доступу до інформаційних ресурсів страховика, а 
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саме використання наповнення, що відповідає обраному каналу, використання 

додаткових оптимізацій відповідно до пристроїв, що використовуються для 

доступу до такої інформації. Залежно від розподілу пристроїв, що використовують 

користувачі(Додаток П) слід коригувати наявні продуктові лінійки та окремі 

аспекти цінової політики. За результатами дослідження обраних страховиків, лише 

СК3 прагне до рівномірного розвитку інформаційних ресурсів для користувачів ПК 

та мобільних пристроїв. Інші розглянуті страховики віддають перевагу 

користувачам персональних комп’ютерів. 

Канал залучення клієнтів за допомогою реферальних посилань в основному 

використовують СК1 та СК2, в той час, як інші страховики не покладають значних 

надій на нього, навіть не зважаючи на значний рівень згенерованого трафіку 

(Додаток Р та С). Така ситуація може пояснюватися небажанням витрачати 

додаткові кошти на оплату послуг партнерів. 

Залучення клаєнтів через пошукові системи є основним каналом для 

українських страховиків. За результатами проведеного дослідження слід 

відзначити, що кількість пошукових запитів, що привели на сайт страховика, та 

частка трафіку, що був при цьому згенерований не завжди корелюють між собою 

(Додаток Т та У). Найбільше цей канал інформаційної взаємодії приніс користі 

СК1. Для підвищення кількості можливих унікальних відвідувачв сайту страховика 

використовується платний пошук. Зведені дані із співвідношення органічного та 

платного пошуку, що використовують обрані страховики, подано у Додатку Ф. 

Даний інструмент використуовують лише СК1 та СК2. 

Залучення клієнтів у соціальних мережах передбачає використання 

особливих підходів та контенту, тобто формату подання інформації та наповнення 

інформаційних блоків, що дозволить згенерувати стабільний потік зацікавлених в 

отриманні страхового захисту. Різноманіття цільової аудиторії та соціальних мереж 

вимагає використання диверсифікованого підходу до роботи із ними. Наявна на 

українському ринку ситуація, що відображена у Додатках Х та Ц показує, як 

правильна диверсифікація, тобто використання інструментів та набору соціальних 

мереж відовідно до тієї цільової аудиторії, яка є перспективною для страховика, 
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впливає на розподіл трафіку, що генерують користувачі соціальних мереж. Так СК1 

за рахунок диверсифікації використання соціальних мереж утримує більше 

половини трафіку. Інші компанії, що сконцентрували свою увагу лише на одній 

соціальній мережі мають значно менші частки користувацького трафіку. 

Останнім аспектом просування та продажу страхових послуг через мережу 

Інтернет є використання банерної реклами. На ринку страхових послуг України 

банерна реклама має один із найнижчих, за рівнем залучення клієнтів, рівень 

ефективності. Серед обраних страхових компаній лише дві, СК1 та СК2, 

використовують цей інструмент для залучення додаткової аудиторії (Додаток Ш). 

Додатково слід відзначити, що для отримання послуг із розміщення банерної 

реклами українські страховики звертаються до двох основних провайдерів, Google 

та Yandex (Додаток Щ). 

Результатом використання означених підходів є загальна відвідуваність 

сайту страховика та кількість унікальних користувачів. Відвідуваність сайтів 

обраних страховиків (див рис 2.31) відображає результати обраних ними стратегій 

та підходів до залучення відвідувачів. 

 

 

Рис. 2.31. Результати залучення відвідувачів 

Джерело розроблено автором за даними [3] 
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Найвищої результативності за рівнем відвідуваності та залучення унікальних 

відвідувачів вдалося досягти СК1. Ефективність залучення можливих клієнтів 

через мережу Інтернет викликає багато дискусій, оскільки питома вага унікальних 

користувачів у загальній масі відвідувань є доволі низькою. Унікальним є кожне 

четверте відвідування сайту. 

Кількість унікальних відвідувачів для страховика є лише показником 

потенційного поповнення клієнтської бази. Далеко не кожен користувач після 

відвідування сайту страховика захоче купувати його продукти або іншим чином із 

ним взаємодіяти. Для страховика показником ефективності залучення відвідувачів 

є кількість лідів, тобто кількість користувачів, що почали тим чи іншим способом 

взаємодіяти із функціоналом сайту страховика. Для страхової компанії основними 

варіантами лідів є оформлення заявки на купівлю страхового договору, придбання 

страхового договору, оплата страхової премії та заява про страховий випадок. У 

таблиці 2.11 відображено кількість лідів, що отримали страховики та 

співвідношення між кількістю переглядів та кількістю лідів. 

 

Таблиця 2.11 

Загальне співвідношення кількості переглядів та лідів 

 Кількість лідів Кількість переглядів Рівень конверсії 

СК1 27134 415005 6,5% 

СК2 21039 333610 6,3% 

СК3 22898 144905 15,8% 

СК4 5524 213525 2,6% 

СК5 35250 308060 11,4% 

Всього ∑ 111845 ∑ 1415105 Х̅ 7,9% 

Джерело: складено автором за даними [3] 

 

Розглянутий розподіл відображає основні проблеми розвитку такого каналу 

збуту страхового покриття, як Інтернет-страхування. У населення України існує 

упередження щодо страхових послуг в цілому. На нього накладається недовіра до 

мережі Інтернет та нематеріального характеру страхової послуги. Лише незначна 
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кількість відвідувачів віддає перевагу Інтернет-взаємодії зі страховиком, більшість 

використовують сайт страховика як інформаційний ресурс. 

Серед лідів, що отримує страхова компанія лише частина веде до укладання 

договору страхування. Для оцінки ефективності функціонування електронного 

каналу збуту страхової послуги доцільно розглянути два страхові продукти, що 

найчастіше ставлять поруч страховики у своїх продуктових лінійках, а саме 

договори ОСЦПВВНТЗ та КАСКО. У таблицях 2.12 та 2.13 відображено кількість 

страхових договорів, що було заключено з використанням мережі Інтернет. 

Таблиця 2.12 

Розподіл за ОСЦПВВНТЗ 

 Кількість лідів Кількість договорів онлайн Частка онлайн договорів 

СК1 21715 8487 9% 

СК2 20508 8015 12% 

СК3 22445 8771 8% 

СК4 4023 1538 5% 

СК5 34817 13608 7% 

Всього ∑ 103508 ∑ 40419 Х̅ 8% 

Джерело: складено автором 

 

Отримані результати показують, що приблизно 40% користувачів, що 

вирішили відреагувати на контент страховика стають його клієнтами. Поряд із тим, 

якщо розглянути питому вагу договорів, що заключалися з використанням мережі 

Інтернет у загальній сукупності страхових угод, середній показник становитиме 

лише 8%. 

 

Таблиця 2.13 

Розподіл за КАСКО 

 Кількість лідів Кількість договорів онлайн Частка онлайн договорів 

СК1 5419 2118 9% 

СК2 531 205 10% 

СК3 453 173 7% 

СК4 1501 582 7% 

СК5 433 167 5% 

Всього ∑ 8337 ∑ 3245 Х̅ 8% 

Джерело: складено автором 
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Розглядаючи ефективність впровадження Інтернет-страхування неможливо 

оминути показники фінансової ефективності. Інтернет-страхування передбачає 

зниження витрат страхової компанії, що пов’язані із аквізиційною діяльністю та 

дозволяють знизити людський фактор при укладанні нових угод. 

Вартість продажу страхового договору через уже існуючу систему 

електронної аквізиції для страховика складається з витрат на залучення унікальних 

користувачів. Слід відзначити, що витрати, пов’язані в цілому із маркетинговою 

діяльністю страховика як в мережі Інтернет, так і поза її межами не включається до 

розгляду, оскільки незалежно від обраних каналів збуту кожен страховик вкладає 

кошти у розвиток свого бренду, рекламу, наповнення інформаційних ресурсів та 

джерел актуальною інформацією. Окремі внутрішні витрати є аналогічними до 

традиційної системи аквізиційної діяльності. 

Вартість продажу страхового покриття через агентську мережу для 

страховика виявляється в оплаті комісійної винагороди. Витрати на залучення 

нових клієнтів можна віднести до витрат на маркетингову діяльність, що прямо або 

опосередкуовано уже включена у вартість страхового договору. Кожен страховик 

самостійно визхначає інструментарій для розширення клієнтської бази, тому 

порівняння цієї частини витрат не є доцільним. 

Розглянемо продаж страхового покриття для власників автомобільного 

транспорту, а саме обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів. Даний вид страхування є обов’язковим 

та стандартизованим на рівні законодавчої бази. Стандартизовані страхові 

продукти є найбільш доцільними для продажу через мережу Інтернет. Загалом 

обрані для дослідження страховики реалізували 510638 договорів страхування 

ОСЦПВВНТЗ на загальну суму 528028 тисяч гривень. За допомогою мережі 

Інтернет страховикам вдалося реалізувати 40419 договорів, що складає 8% від 

загалу. 

Враховуючи різні підходи до залучення клієнтів страховики несуть різні 

витрати в процесі Інтернет-страхування. При використанні диверсифікованого 



153 

портфелю інструментів, тобто розробленої під потреби страховика стратегії 

присутності у соціальних мережах, оптимізації пошукових запитів, використання 

реферальних посилань, що дозволяє залучити значно більшу кількість унікальних 

відвідувачів, загальні витрати в перерахунку на одного потенційного клієнта 

знижуються. Для обраних страховиків, за даними експертних оцінок, вартість 

одного унікального користувача коливається від 10 грн до 15 грн[220] (табл 2.14 ). 

Таблиця 2.14 

Вартість залучення одного унікального користувача 

 

Кількість відвідувачів 

сайту [3,213] 

Вартість одного 

відвідувача, грн[220] 

Загальна вартість 

залучення, грн 

СК1 103779 10 1037790 

СК2 83447 11 917917 

СК3 36201 15 543015 

СК4 53425 13 694525 

СК5 77046 12 924552 

Джерело: складено автором 

 

Для розрахунку вартості класичної аквізиції необхідно розглянути розмір 

комісійної винагороди, яку має сплатити страховик агентам. Враховуючи різні 

умови співпраці страховиків та страхових агентів, було розраховано 

середньоринкову частку комісійної винагороди у сумі зібраних страхових премій 

табл. 2.15. За отриманими даними, середня комісія агента для страхового ринку 

України складає 15,44%.  

Таблиця 2.15 

Середньоринкова частка комісійної винагороди у сумі зібраних 

страхових премій 

Показники 2012р 2013р 2014р 2015р 2016р 

Страхові платежі, 

всього, тис грн 19698673,9 26185172,4 24607505,2 27549424,2 32414145,4 

Винагорода агентам, 

всього, тис грн 2680707,8 3504253,7 3273949,7 3279683,1 5003776,6 

Частка комісійної 

винагороди, % 13,61% 13,38% 13,30% 11,90% 15,44% 

Джерело: розраховано автором за даними[161] 
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Комісійна винагорода у натуральному вираженні визначається залежно від 

вартості страхового договору. Враховуючи неоднорідність договорів для 

розрахунків було використано середнє значення страхової премії за договором 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів в обраній страховій компанії. Комісійна винагорода у 

грошовому вираженні отримана як добуток середньої вартості договору 

страхування та середньоринкової частки комісійної винагороди. Результати 

розрахунку наведних показників відображені у таблиці 2.16. 

 

Таблиця 2.16 

Дані про комісійну винагороду та середню ціну страхового договору 

 

Середня ціна страхового договору, 

грн 

Середній розмір комісійної 

винагороди, грн 

СК1 1023,53 158,03 

СК2 1049,16 161,99 

СК3 1062,51 164,05 

СК4 1097,91 169,52 

СК5 1007,48 155,55 

Джерело: розроблено автором 

 

Для порівняння ефективності використання Інтернет-страхування необхідно 

оцінити витрати, понесені страховиком для залучення клієнтів через мережу 

Інтернет. Загальні витрати страховика на залучення клієнтів складаються з оплати 

реферальних програм, оплати послуг пошукових систем, оплати провайдерам 

банерної реклами та ін. Поділивши загальні витрати на кількість проданих з 

використанням мережі Інтернет договорів можна отримати показник, що 

відображатиме витрати на один договір страхування, що за своєю природою є 

аналогічним до комісійної винагороди агенту. 

Порівнюючи отримані результати можна відзначити, що страхові компанії, 

які мають більш диверсифіковану структуру інструментів із залучення нових 

користувачів мають і більшу базу можливих клієнтів. У той же час витрати на один 

проданий договір є досить високими. Іншим аспектом є значний розмір витрат для 
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страховиків, що навпаки мають низький рівень диверсифікації інструментарію та 

низьку частку проданих через Інтернет-канали договорів страхування (табл 2.17). 

 

Таблиця 2.17 

Дані про вартість продажу страхового договору через Інтернет 

 

Вартість залучення 

відвідувачів сайту, грн 

Кількість договорів 

онлайн 

Ціна одного 

договору, грн 

СК1 1037790 8487 122,28 

СК2 917917 8015 114,52 

СК3 543015 8771 61,91 

СК4 694525 1538 451,58 

СК5 924552 13608 67,94 

Джерело: розроблено автором 

 

Для оцінки ефективності використання новітнього каналу розповсюдження 

страхової послуги необхідно порівняти отримані показники вартості одного 

договору страхування та загальних витрат на їх продаж. Окремо доцільно 

розглянути аналогічні показники вцілому, для портфелю договорів, що були 

продані обраними страховиками за досліджуваний період (табл. 2.18). 

 

Таблиця 2.18 

Дані про витрати страховика на продаж договорів ОСЦПВВНТЗ 

 

Кількість 

договорів  

Вартість залучення 

відвідувачів сайту, грн 

Загальна комісійна 

винагорода, грн 

Комісія за один 

договір, грн 

Витрати на один 

договір, грн 

СК1 8487 1037790 1341226,34 158,03 122,28 

СК2 8015 917917 1298352,29 161,99 114,52 

СК3 8771 543015 1438896,09 164,05 61,91 

СК4 1538 694525 260717,61 169,52 451,58 

СК5 13608 924552 2116791,24 155,55 67,94 

 ∑ 40419 ∑ 4117799 ∑ 6455983,58 Х̅ 159,73 Х̅ 101,88 

Джерело: розраховано автором 

 

На основі зведених даних можна прослідкувати наявні на страховому ринку 

тенденції. Перш за все, розмір комісійної винагороди агентів у страховиків 

знаходиться на одному рівні. Витрати на один договір страхування, заключений з 

використанням мережі Інтернет у страховиків мають значні відмінності, що 
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корелюють як із спеціалізацією страховиків, так і з обраними стратегіями 

просування страхових продуктів. Для оцінки ефективності за кожним окремим 

страховиком та їх загальними результатами доцільно розрахувати відхилення 

отриманих результатів таблиці 2.19. 

 

Таблиця 2.19 

Результати оцінки ефективності використання Інтернет-страхування в 

процесі продажу ОСЦПВВНТЗ 

 

Абсолютне 

відхилення витрат, 

грн 

Абсолютне відхилення 

витрат на один договір, грн 

Відносне відхилення витрат 

на один договір 

(ефективність)%  

СК1 303436,34 35,75 23% 

СК2 380435,29 47,47 29% 

СК3 895881,09 102,14 62% 

СК4 -433807,39 -282,06 -166% 

СК5 1192239,24 87,61 56% 

Загальне 2338184,58 57,85 36% 

Джерело: розраховано автором 

 

Отримані дані дозволяють судити про отриману економію від використання 

мережі Інтернет для продажу страхових договорів. Так СК1 в результаті 

використання Інтернет-страхування вдалося знизити загальні витрати на 23%, що 

становить 35,75грн на  кожний проданий договір страхуванн та 303436,34 грн 

загальної економії. Наступному гравцю страхового ринку України, СК2, вдалося 

досягти зниження витрат на 29%, що в натуральному вираженні становить 

380435,29 грн, або майже 47,5 грн на кожен договір страхування, що було продано 

з використання мережі Інтернет. Найбільшого рівня економії вдалося досягти СК3. 

За результатами оцінок, використання Інтернет-страхування як каналу 

розповсюджеення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів дозволило підвищити 

ефективність використання коштів та знизити витрати на 62%. Результатом такого 

підвищення ефективності для СК3 стала економія 895881,09 грн, що в перерахунку 

на один проданий договір страхування складає 102 гривні 14 копійок. Найгірший 
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результат за обраним напрямком демонструє СК4. За рахунок використання мережі 

Інтернет, витрати компанії зросли на 166%. В результаті діяльності компанія 

витратила додатково 433807,39 грн., що в розрахунку на один договір страхування 

становить 282,06 грн додатково сплачених коштів. Найбільшої економії коштів 

вдалося досягти СК5 за рахунок масштабів діяльності. Загальна економія досягла 

1,192 млн грн, що відповідає 56% відвищенню ефективності використання коштів 

та зниженню витрат на аквізицію одного договору страхування на 83,18грн.  

Розглядаючи загальну сукупність обраних страховиків можна прослідкувати 

зростання ефективності використання коштів та значне зниження сукупних витрат 

на продаж договорів ОСЦПВВНТЗ. У відносному вираженні зниження витрат 

склало 36%. Враховуючи різнорідні результати індивідуальної зміни у показниках 

витрат, загальний рівень підвищення ефективності можна розглядати як 

позитивний. В загальному обраний набір страховиків зміг досягти економії на рівні 

2338184,58 грн, що в перерахунку на один договір складає 57,85 грн. Такі 

показники дозволяють зробити висновок про доцільність використання мережі 

Інтернет для аквізції договорів обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Наступним страховим продуктом, що націлений на власників автомобільного 

транспорту є КАСКО. Обраний страховий продукт базується на добровільному 

страхуванні наземного транспорту (крім залізничного) та характеризується 

наявністю як стандартизованих наборів характеристик, так і цілком 

індивідуалізованих продуктів. Для продажу страхового прокриття за цим 

страховим продуктом підходять лише страндартизовані набори, оскільки аквізиція 

індивідуалізованих продуктів вимагає як участі людини у процесі формування та 

узгодження умов, так і на етапі розрахунку страхових тарифів та розміру можливих 

відшкодуваннь. Розглянутим страховикам вдалося реалізувати майже 40 тисяч 

договорів страхування КАСКО та зібрати страхових премій на суму у майже 1млрд 

грн. З використанням Інтернет-страхування було реалізовано 3245 договорів 

страхування наземного транспорту. 
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Для залучення нових клієнтів страховики використовують підходи, 

аналогічні до залучення покупців договорів ОСЦПВВНТЗ. Диверсифікація 

інструментів тут грає не останню роль, оскільки страховий продукт КАСКО 

передбачає добровільний та обміркований вибір. Розглянутий продукт є об’єктом 

розкоші, тому страховикам необхідно не просто зацікавити потенційного 

страхуальника, а й сформувати аргументи на користь купівлі такого договору. Не 

зважаючи на різне наповнення контентом, вартість залучення унікальних 

відвідувачів для страховиків залишається незмінною (див табл. 2.13). 

Розрахунок вартості продажу страхового договору КАСКО через класичну 

агентську мережу є аналогічним до вартості продажу договорів ОСЦПВВНТЗ. Для 

розрахунку буде використовуватися середньоринковий рівень комісії агента (див 

табл. 2.14). Вартість договорів страхування КАСКО не є стандартизованою та 

напряму залежить від вартості об’єкту страхування. Для розрахунків було обрано 

експертні оцінки среднього значення страхової премії для кожного страховика, що 

дозволяє нівелювати розкид можливих вартісних характеристик. Результати 

розрахунків наведені у таблиці 2.20 

Таблиця 2.20 

Комісійна виагорода за договором КАСКО 

 

Середня ціна страхового 

договору, грн 

Середній розмір 

комісійної винагороди, 

грн 

СК1 24987,69 3858,10 

СК2 25228,52 3895,28 

СК3 25063,57 3869,82 

СК4 25195,14 3890,13 

СК5 24968,86 3855,19 

Джерело: розроблено автором 

 

Ефективність використання мережі Інтернет як каналу залучення клієнтів та 

продажу страхової послуги полягає у можливості диверсифікації інструментарію 

та формування стратегії, що максимально дозволить конвертувати витрачені 

ресурси у потенційних клієнтів. В таких умовах витрати на продаж одного 

договору страхування предсталяють собою аналог агентської винагороди, проте 
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агентом виступають провайдери різноманітних інструментів Інтернет-

аквізиції(табл. 2.21). 

 

Таблиця 2.21 

Вартість продажу договору КАСКО через мережу Інтернет 

 

Вартість залучення 

відвідувачів сайту, грн 

Кількість договорів 

онлайн 

Ціна одного 

договору, грн 

СК1 1037790 2118 489,99 

СК2 917917 205 4477,64 

СК3 543015 173 3138,82 

СК4 694525 582 1193,34 

СК5 924552 167 5536,24 

Джерело: розроблено автором 

 

Отримані результати дуже чітко відображають направленість страховиків. За 

рахунок більшої кількості проданих договорів страхові компанії змогли значно 

знизити витрати. Через незначну кількість договорів КАСКО, що вдалося продати 

через мережу Інтернет, рівень витрат на один договір є досить високим. 

Ефективність функціонування Інтернет-страхування можна відобразити у 

порівнянні витрат на один договір та загальних витрат страховика на оплату 

комісійних чи Інтернет послуг. Розгляд аналогічних показників для загального 

пулу договорів також є доцільним та відображає загалний стан ринкового 

середовища (табл 2.22). 

Таблиця 2.22 

Дані про витрати страховика на продаж договорів КАСКО 

 

Кількість 

договорів  

Вартість залучення, 

відвідувачів сайту грн 

Загальна комісійна 

винагорода, грн 

Комісія за один 

договір, грн 

Витрати на один 

договір, грн 

СК1 2118 1037790 8171454,39 3858,10 489,99 

СК2 205 917917 798533,12 3895,28 4477,64 

СК3 173 543015 669478,03 3869,82 3138,82 

СК4 582 694525 2264055,44 3890,13 1193,34 

СК5 167 924552 643817,06 3855,19 5536,24 

Всього ∑ 3245 ∑ 4117799 ∑ 12547338,04 Х̅ 3866,67 Х̅ 1268,97 

Джерело: розроблено автором 
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Консолідовані дані дозволяють оцінити стан ринку страхового продукту 

КАСКО та його продажу через мережу Інтернет. Витрати на оплату послуг агента 

у страховиків знаходяться на одному рівні. Витрати на один договір страхування, 

заключений з використнная мережі Інтернет варіюються у значних межах, що 

поясюється спеціалізацією страховиків та їх зацікавленістю у новітніх каналах 

збуту. Розрахувавши абсолютні та відносі показники відмінностей у сукупних 

витратах можна отримати уявлення про ефективність розгляутого каналу 

продажів(табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Результати оцінки ефективності 

 

Абсолютне відхилення 

витрат, грн 

Абсолютне відхилення 

витрат на один договір, грн 

Відносне відхилення витрат на 

один договір (ефективність) % 

СК1 7133664,39 3368,11 87% 

СК2 -119383,88 -582,36 -15% 

СК3 126463,03 731,00 19% 

СК4 1569530,44 2696,79 69% 

СК5 -280734,94 -1681,05 -44% 

Загальне 8429539,04 2597,70 67% 

Джерело: розраховано автором 

 

Результати діяльності СК1 з використанням мережі Інтернет, як одного з 

каналів збуту страхової послуги є чудовим прикладом ефективного використання 

новітніх можливостей. Загальне зниження витрат склало більше 7 млн грн, що 

відповідає зниженню витрат на один договір страхування на рівні 3368,11 грн та 

загальному зниженню витрат на 87%. Наступний гравець ринку в особі СК2 не зміг 

досягти бажаного рівня зниження витрат. За результатами діяльності в мережі 

Інтернет витрати розглянутого страховика зросли на 15%, що в натуральному 

вираженні становить 119383,88 гривень додаткових витрат або збільшення витрат 

на один договір на 582,36 грн. СК3 вдалося досягти зниження витрат на рівні 19%. 

За розглянутий період цей страховик отримав додатково 126463,03 грн, що в 

перерахунку на один договір дає економію у 731 грн. СК4 вдалося наблизитись за 

рівнем ефективності до СК1, що показала найкращий результат. Результати 

діяльності СК4 показуюють зменшення витрат на рівні 69%, що у грошовому 
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вираженні відповідає 1569530,72 грн економії на продажі договорів страхування та 

відповідно зниженню комісії за кожен договір на 2696,79грн. Найгірший результат 

діяльності продемонструвала СК5, витративши на майже 281 тисяч гривень більше, 

ніж при використанні класичних каналів збуту. Підвищення вартості кожного 

проданого договору склало 1681 грн, що у відносних показниках відповідає 

зниженню ефективності на 44%. 

Оцінюючи загальну сукупність проданих договорів КАСКО, 

відслідковується тенденція до значного, на 67%, підвищення ефективності 

використання коштів страховика. Враховуючи різні стратегії та підходи 

страховиків до аквізиції обраного страхового продутку та, відповідно, різних 

результатів, економія у 2597 гривень 70 копійок на одному договорі страхування є 

вагомим покращенням. Загальна економія п’яти обраних страховиків на продажі 

договорів страхування КАСКО з використанням мережі Інтернет становить майже 

8,5 млн гривен. Такий набір показників доводить доцільність використання мережі 

Інтернет як одного із каналі збуту страхової послуги.  

Таблиця 2.24 

Загальна ефективність використання Інтернет-страхування 

 
Вартість залучення 

відвідувачів,грн 

Загальні комісійні 

витрати, грн 

Абсолютне 

відхиення, грн 

Кількість 

договорів 

За один 

договір, грн 

Підвищення 

ефективності 

% 

СК1 1037790 9512680,74 8474890,74 10605 97,86 89% 

СК2 917917 2096885,40 1178968,40 8220 111,67 56% 

СК3 543015 2108374,12 1565359,12 8944 60,71 74% 

СК4 694525 2524773,05 1830248,05 2120 327,61 72% 

СК5 924552 2760608,30 1836056,30 13775 67,12 67% 

Всього ∑ 4117799 ∑ 19003321,6 ∑ 14885522,62 ∑ 43664 
 

94,31 
 

78% 

Джерело: розроблено автором 

 

Розглядаючи кожен окремий страховий продукт, витрати на залучення 

унікальних користувачів розраховувались для усього їх загалу, оскільки 

неможливо виокремити серед них безпосередньо клієнтів, що зацікавились тим чи 

іншим окремим видом страхування(табл. 2.24). При дослідженні загальної 

ефективності обраного каналу збуту слід взяти до уваги, що страхова компанія 
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оплачує залучення унікальних користувачів лише один раз, тому якщо страховик 

продає договори страхування з використанням мережі Інтернет за двома або більше 

страховими продуктами, витрати на залучення клієнтів розподіляються на ці 

продукти також. Виходячи з цього можна оцінити доцільність Інтернет-

страхування як одного із каналів збуту страхової послуги. 

Оцінка результатів використання Інтернет-страхування як одного із каналів 

збуту страхової послуги СК1 яскраво відображає ефективність переходу до 

новітніх засобів аквізиції. Загальне зростання ефективності використання 

фінансових ресурсів досягло позначки у 89%. Це є найвищим показником серед 

досліджених страховиків. За результатами діяльності вдалося досягти економії 

8474890,74 грн. За рахунок значного портфелю договорів страхування, 

ефективного використання засобів залучення користувачів та орієнтації на новітні 

технологічні рішення СК1 змогла знизити середню вартість проданого договору 

страхування до рівня 97 гривень 86 копійок. СК 2 в результаті функціонування на 

ринку Інтернет-страхування змогла досягти економії 1178968,40 грн. враховуючи 

портфель договорів та підходи до залучення унікальних користувачів розглянутий 

страховик зміг підвищити ефективність використання коштів на 56%. СК3 

демонструє значний рівень підвищення ефективності функціонування у 74%, що 

пояснюєть значною кількістю проданих договорів страхування по відношенню до 

кількості залучених користувачів. Загальна економія для страховика становила 

1565359,12 грн. Вартість одного договору страхування вдалося знизити до рівня у 

60,71 грн. СК 4 також демонструє позитивні тенденції щодо зниження витрат та 

підвищення рівня ефективності. Загальна економія розглянутого страховика 

сягнула 1830248,05 грн., що в загальному дозволило підвищити ефективність 

діяльності на 72%. Враховуючи особливості страхового портфелю та засобів 

залучення Інтернет-користувачів вартість одного договору страхування для СК4 

склала 327,61 грн, що є найбільшим показником серед розглянутих компаній. 

Останнім розглянутим гравцем ринку є СК5, ефективність якої вдалося підвищити 

на 67%, порівняно із використанням класичних каналів аквізиції. Економія у 

грошовому вираженні досягла рівня 1836056,30 грн. Вартість одного договору 
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страхування, проданого через мережу Інтернет , встановилася на рівні 67 гривень 

12 копійок. 

За результатами проведених розрахунків можна оцінити загальні зміни 

ефективності страхової діяльності з використанням Інтернет-страхування як 

одного із каналів збуту. Загальне зростання ефективності знаходиться на рівні 78%. 

Враховуючи недовіру значної частки населення до Інтернет-страхування та до 

страхування взагалі, економія коштів на рівні 14,8 мільйонів гривень відображає 

позитивні віяння страхового ринку. Не зважаючи на досить різні страхові портфелі, 

різноманітні підходи до залучення нових клієнтів та загалом позиціонування 

розглянутих страховиків, вартість продажу одного договору страхування через 

мережу Інтернет склала 94,31 грн.  

Отримані результати дозволяють констатувати, що Інтернет-страхування як 

канал збуту страхової послуги може значно підвищити ефективність діяльності 

страховика. Розвиток Інтернет-страхування та страхового ринку вцілому принесе 

ще більше зниження витрат на продаж договорів страхування та дозволить 

підвищити охоплення клієнтської бази. Ефективність нового каналу 

розповсюдження страхових послуг буде лише зростати. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Для посилення оцінки сучасного стану Інтернет-страхування в Україні 

було запропоновано використання авторської експертної моделі, що дозволяє 

провести ранжування функціоналу сайтів страхових компаній за набором основних 

індикаторів, а саме наявність страхового калькулятора, наявність можливості 

Інтернет-оплати, наявність можливості замовлення страхового договору через 

Інтернет, можливість зворотного зв’язку, наявність словника термінів, наявність 

Call-центру, можливість повідомлення про страхову подію, наявність власного 

кабінету, інформація про продуктову лінійку, історія компанії, новини компанії, 

зручність користування сайтом, загальна функціональність сайту, наявність 

додаткового інформаційного контенту. За отриманими критеріями відбувається 

групування розглянутих страховиків на чотири групи, а саме компанії, у яких 

функціонал Інтернет-взаємодії відсутній, що мають початковий функціонал 

Інтернет-взаэмодії, що мають Значний рівень Інтернет-функціоналу та СК 

орієнтовані на Інтернет-взаємодію. 

2. З’ясовано, що серед 20 страхових компаній України, що мають найвищі 

рівні валових страхових надходжень, лише дві компанії орієнтовані на Інтернет-

взаємодію. Одинадцять команій, тобто більше половини досліджених страховиків 

мають лише початковий рівень функціоналу Інтернет-взаємодії, що вказує на 

незначний рівень викорситання потенціалу Інтернет-страхування страховиками 

України. 

3. Визначено, що сновними бізнес-процесами, реорганізація яких є найбільш 

доцільною при переході до Інтернет-страхуваня є: продаж страхової послуги, 

адміністрування страхових премій та урегулювання збитків. Такий набір процесів 

не є вичерпним, оскільки групування бізнес-процесів, їх послідовність та їх 

загальна характеристика не є усталеними та можуть бути об’єднані чи розбиті, 

залежно від потреб окремої страхової компанії. Страховик також може 

реорганізувати й інші процеси, такі як процес пролонгації договору, процес 
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взаємодії із регулятором та перестрахування, залежно від рівня вільних 

інвестиційних коштів та рівня розвитку інформаційної інфраструктури. 

4. З’ясовано, що впровадження оптимізованих бізнес-процесів, а саме 

орієнтація на Інтернет-взаємодію, є доцільною для страховика. В рамках переходу 

до Інтернет-страхування компанія отримує можливість значного пришвидшення 

проходження основних бізнес-процесів, отримуючи економію у 23,5 години. 

Отримані конкурентні переваги можуть бути використані страховиком для 

підвищення якості та швидкості роботи з клієнтами, географічної диверсифікації 

клієнтської бази та більш ефективного управління капіталом, робочою силою і 

часовими витратим. 

5. З огляду на те, що Інтернет-страхування є багатогранним явищем, було 

з’ясовано, що для оцінки його ефективності необхідним є аналіз низки показників, 

що пов’язані не лише із грошовими потоками, а й з окремими напрямками 

маркетингової діяльності. Для проведення оцінки ефективності Інтернет-

страхування було розроблено та запропоновано спеціалізовану методологію, що 

включає аналіз кількісних показників, які характеризують підходи до використання 

мережі Інтернет та безпосередню взаємодію із страхувальниками. 

6. На основі проведеного аналізу ефективності страховиків, що провадять 

діяльність на страховому ринку України з’ясовано, що використання Інтернет-

страхування сприяє підвищенню ефективність продажу страхових договорів в 

межах 78%, що, зважаючи на недовіру населення, дозволяє отримати економію 

коштів на рівні 14,8 мільйонів гривень. Вартість продажу одного страхового 

договору через мережу Інтернет, в рамках неоднорідності розглянутих страхових 

портфелів та підходів до залучення нових клієнтів, склала 94,31 грн. Подальший 

розвиток Інтернет-страхування та страхового ринку сприятиме зниженню цього 

показника та підвищенню охоплення клієнтської бази. 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [218, 27, 28, 33, 39, 46, 48]  
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-

СТРАХУВАННЯ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

3.1. Вдосконалення інституційно-правового забезпечення Інтернет-

страхування 

 

Інтернет-страхування, як оновлений бізнес-процес страхової компанії має 

ряд значних відмінностей від стандартного процесу аквізиції страхової послуги. 

Перш за все необхідно відмітити виключення людини, як медіатора, із багатьох 

ланок аквізиційної діяльності. Окремо слід відзначити кардинальні зміни у 

маркетингових стратегіях та підходах до інформування клієнтів про наявність тих 

чи інших послуг. Аквізиція та обслуговування страхових послуг через мережу 

Інтернет ставить перед страховим ринком ряд завдань та проблем, які можна 

вирішити за рахунок впровадження нових та коригування наявних нормативно-

правових актів, а також за рахунок впровадження нових інститутів страхового 

ринку. 

Одним із варіантів пожвавлення ринку Інтернет-страхування є створення 

страхового репозиторію, як інституту, що буде відповідати за випуск, обіг та 

зберігання страхових полісів у бездокументарній формі. Такий інститут надає 

можливість учасникам страхового ринку не акцентувати увагу на механізмах обігу 

та контролю за електронними полісами, спрощуючи адміністрування та аквізицію. 

Страховий репозиторій це юридична особа, створена у формі господарського 

товариства, що задовольняє умовам функціонування та надає послуги з випуску, 

зберігання та контролю за обігом страхових полісів у бездокументарній формі. 

Страховий репозиторій, як новий інститут страхової системи, має бути 

створений у рамках чинного законодавства та акредитований Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

далі Регулятором[124]. Страховий репозиторій має діяти від імені страхувальника 

та зберігати усю інформацію щодо транзакцій по договору за весь термін його дії. 
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Страхова компанія, яка планує випускати страхові поліси у бездокументарній 

формі, має у встановленому порядку оформити співпрацю із страховим 

репозиторієм, що має відповідні дозволи від Регулятора. Всі страхові поліси, 

випущені страховим репозиторієм у електронній формі, мають вважатися 

законними та дійсними на час дії договору страхування.  

Страховик має право укладати угоди із будь-якою кількістю акредитованих 

страхових репозиторіїв. Оскільки страховий репозиторій виступає від імені 

страхувальника, такий підхід може підвищити територіальну диверсифікацію 

страхових послуг. 

Основним завданням такої компанії, що має бути зазначено у відповідних 

статутних документах, є діяльність у вигляді страхового репозиторію, тобто 

зберігання електронних полісів, випущених страховиками-партнерами, та 

відповідно до вимог страхувальників, підтримання їх актуального стану, вносячи 

необхідні корективи[124]. 

Для підтвердження відповідності чинним вимогам законодавства та 

додатковим умовам функціонування страхового репозиторію Регулятор 

встановлює наступні вимоги: 

- автоматизовані системи обробки та зберігання інформації повинні бути 

максимально захищенні від несанкціонованого втручання, зміни, знищення, 

розголошення та поширення записів та даних 

- мережеві інтермедіатори, що використовуються для налагодження 

зв’язку між страховим репозиторієм, страховиками, страхувальниками, 

відповідальними особами та Регулятором (за необхідності), захищені від 

несанкціонованого доступу 

- наявність у страхового репозиторію засобів апаратного та програмного 

шифрування, що дозволяють використовувати власні алгоритми захисту 

інформації, які не використовуються іншими учасниками ринку у будь-яких інших 

сферах 

- фізичний та електронний доступ до приміщень, обладнання, систем 

зберігання та обробки інформації, сайтів, систем резервного збереження 
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інформації, електронних та цифрових мереж має чітко документуватися та 

контролюватися 

- у страхового репозиторію мають бути розроблені чіткі інструкції, котрі 

висвітлюють усі аспекти функціонування, взаємодії окремих підсистем, методи 

передачі даних та інших технологічних і бізнес-процесів, що можуть мати місце 

між страховим репозиторієм і страховиком, страхувальником, відповідальною 

особою чи Регулятором 

- страховим репозиторієм створено адекватні та достатні процедури, що 

покликані забезпечити збереження цілісності та повноти збережених даних, 

створено умови для резервного збереження даних, що вимагає територіальної 

відокремленості 

- заявником розроблено процедури на випадок недбалості чи 

помилкових дій співробітників, протиправних дій працівників, відмови у 

подальшому функціонуванні, що включають відшкодування усіх можливих 

збитків, нанесених страховикам та страхувальникам 

- наявні процедури підтримки постійного зв’язку між репозиторієм та 

страховиками, страхувальниками і Регулятором, що передбачають наявність 

резервних каналів зв’язку, резервного живлення та алгоритмів їх використання 

- страховий репозиторій має підтвердити можливість використання 

жорстких прав доступу до інформації, що обмежує кожного користувача лише тим 

колом даних, яке йому дозволено для перегляду або редагування 

- заявник має гарантувати, що права страхувальників, що купують 

електронний поліс максимально захищені[117]. 

Акредитований страховий репозиторій має забезпечувати адекватні та 

достатні внутрішні механізми моніторингу та оцінки його систем управління, 

процедур та захисних механізмів. Цілісність систем автоматизованого зберігання 

та обробки інформації має підтримуватись цілодобово та мають бути вжиті всі 

можливі превентивні заходи для гарантування цілісності, актуальності та 

захищеності від фальсифікацій даних про електронний обіг полісів. Необхідна 
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також наявність постійного механізму резервного копіювання, що територіально та 

апаратно відокремлений від основних систем репозиторію. 

Страховий репозиторій у своїй діяльності має вести значний перелік 

документації та зберігати значні об’єми інформації, пов’язані безпосередньо з 

випуском, обігом та обслуговування страхових полісів у бездокументарній формі. 

Основними прикладами можна назвати наступні: 

- список унікальних користувачів електронних полісів з відповідним 

унікальним ідентифікатором 

- копії електронних полісів та відомості про поліси, зконвертовані у 

матеріальну форму 

- інформація про час випуску електронного полісу 

- реєстр та алфавітний ієрархічний список страхувальників, їх 

вигодонабувачів та правонаступників 

- записи усіх інструкцій отриманих від страхувальників та надіслані їм 

- повна історія процесів урегулювання 

- будь-яка інша документація у паперовій або електронній формі, що 

встановлена Регулятором та може бути перевірена для підтвердження дозволу на 

провадження репозиторної діяльності. 

Кожен страховий репозиторій має повідомити Регулятору місце, де 

зберігається вся документація та записи, а також де зберігаються резервні копії. 

Оскільки страховий репозиторій, як юридична особа, підпадає під дію інших 

законодавчих актів, записи та документація має зберігатися від трьох до десяти 

років після дати припинення діяльності або з дати випуску останнього 

електронного полісу. 

Страховий репозиторій має вжити всіх можливих заходів для підтримання 

конфіденційності інформації. Дані мають зберігатися таким чином, щоб 

максимально уникнути можливості маніпуляцій із записами та транзакціями. Всі ці 

заходи мають бути проведені та підтверджені ще до початку діяльності в якості 

репозиторію. 

В електронній формі можуть випускатися наступні види страхових полісів: 
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- усі індивідуальні поліси особистого страхування, в тому числі 

страхування здоров’я та пенсій, що видані існуючими зареєстрованими страховим 

компаніями 

- усі індивідуальні поліси майнового страхування та страхування 

відповідальності, в тому числі групові договори страхування 

- інші види договорів страхування, визначені Регулятором у 

визначеному порядку. 

Створення альтернативи Інтернет-страхування у класичному розумінні 

дозволить компаніям диверсифікувати свої ризики та обрати такий алгоритм 

роботи з клієнтами, при якому наявні ресурси використовуються з максимальною 

віддачею. Наявність альтернативи класичному Інтернет-страхування дозволяє 

значно знизити, якщо не ліквідувати бар’єри виходу на ринок електронного обігу 

страхових полісів. 

Створення страхових репозиторіїв є значною альтернативою для ринку 

Інтернет-страхування. Функціонування нової інституції спростить для страхових 

компаній та клієнтів роботу з полісами у бездокументарній формі. Позитивними 

аспектами впровадження страхових репозиторіїв є: зниження витрат на 

обслуговування клієнтів; розширення територіального охоплення страховими 

продуктами; покращення страхової культури; створення можливості 

самообслуговування; зниження впливу людського фактору. 

Страховий репозиторій дозволить автоматизувати обіг страхових полісів у 

бездокументарній формі та знизити тягар підтримки інфраструктури, що лягає на 

плечі страховиків при класичному Інтернет-страхуванні. Запровадження 

жорсткого законодавчого регулювання нової інституції дозволить створити 

реально діючий механізм обігу та адміністрування  бездокументарних страхових 

полісів. Обсяги інформаційних потоків, високі вимоги до достовірності, 

необхідність зберігати та обробляти значні масиви електронної документації 

створюють передумови для функціонування окремих спеціалізованих інститутів, 

що матимуть власну матеріально-технічну базу та спеціалістів для ведення 

справи[34]. 
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Іншим варіантом інституційного забезпечення страхового ринку є 

впровадження інституту страхових агрегаторів. Страховий агрегатор – установа, 

що функціонує на ринку страхових послуг, що у встановленому порядку заключила 

договори із страховиками щодо подання порівняльної інформації про ціни та умови 

надання страхового захисту за визначеним переліком продуктів та параметрів, що 

передається можливим страхувальникам. Страхові агрегатори надають 

потенційними клієнтам можливість порівняти умови страхового захисту та, за 

необхідності, замовити індивідуалізовану пропозицію. Страховий агрегатор 

передає інформацію про потенційного клієнта страховику, чия пропозиція 

найбільш повно задовольняє потреби клієнта, а страховик у свою чергу контактує 

із потенційним страхувальником для заключення договору страхування. 

Поява страхових агрегаторів є неминучим щаблем еволюційного розвитку 

страхового ринку.  Можливість створення страховим агрегатором критичної маси 

попиту на страховий захист має вирішальну роль та створює підґрунтя для 

підвищення проникнення страхування та полегшує розповсюдження страхових 

продуктів з найменшими витратами. Проте надмірне порівняння цінових факторів 

страхових продуктів може призвести до недобросовісної цінової конкуренції, 

комерціалізації страхового продукту та концентрації не на страховому 

забезпеченні, а на майбутніх прибутках. Вибір продукту зі списку, складеного 

страховим агрегатором може розглядатися як багатофакторне явище, це може 

призвести до ускладнення інформаційного потоку, що отримує користувач, або 

створити імпульс для набрання попитом критичної маси за рахунок пропозиції 

додаткових опцій[194]. 

Незважаючи на вказані проблеми, впровадження страхового агрегатора є 

виграшним для усіх сторін страхової взаємодії. На думку фахівців страхового 

ринку, страхові агрегатори можуть стати цінними партнерами страховиків за 

рахунок інтеграції їх в бізнес-процеси аквізиції страхової послуги. Страхові 

компанії можуть додатково адаптувати свої продуктові лінійки під особливості 

роботи страхових агрегаторів з метою направлення Інтернет-трафіку через їх сайти. 
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Успішне впровадження страхових агрегаторів може кардинально змінити 

майбутнє страхової галузі та моделей індивідуальної дистрибуції, включаючи 

канали прямих продаж, що потребуватимуть від регулятора нових інноваційних 

алгоритмів нагляду. У зв’язку із постійним розвитком страхового ринку страховики 

вважають за потрібне впроваджувати GAP-аналіз не тільки з метою забезпечення 

відповідності, а й для формулювання та впровадження економічно життєздатної 

стратегії функціонування. 

Страховий агрегатор розрахований на клієнтів із чітко сформованим набором 

характеристик. Перш за все це є клієнти, що мають свідому необхідність у 

страховому захисті, що часто пов’язано із обов’язковими видами страхування. 

Ознайомлені із термінологією та основними умовами таких продуктів, вони готові 

витратити час та певні зусилля на пошук найбільш вигідної пропозиції. Іншими 

словами, клієнтська база страхового агрегатора складається із людей, що мають 

бажання, можливість та здатність ініціювати процес купівлі страхового захисту 

самостійно. 

Багато видів страхування ще не є комерціалізованими, як наприклад 

страхування відповідальності автовласника чи туристичне страхування, що є або 

законодавче врегульованим, або чітко прив’язаними до певних подій. Без 

очевидної та негайної потреби, тобто у разі коли клієнт не відчуває загрози, 

малоймовірним є те, що значна кількість людей стане клієнтом страховика та 

придбає страхове покриття за відмінними від масових продуктами. Це стає 

особливо помітно на ринках, де страхові агрегатори досягли значного рівня 

розвитку. Такі страхові продукти продаються, проте не купуються. Як результат, 

пропозиція нестандартних та некомерціалізованих страхових продуктів поступово 

витісняється стандартизованими та масовими продуктами, наприклад страхування 

відповідальності автовласників або туристичне страхування, що пояснюється 

простотою реалізації та наявності значного рівня пропозиції[189]. 

Дослідники страхового ринку виявили, що багато клієнтів вважають себе 

значно більш обізнаними у страховій термінології, ніж це є насправді[208]. 

Звичайно існують окремі продукти, такі як туристичне страхування, що є простими 



173 

та не потребують роз’яснення. Проте у випадку страхування здоров’я та певних 

продуктах страхування майна, від страхового агрегатора вимагається подання 

інформації про застереження та обмеження, що діють в страховому покритті, а не 

тільки загальний список характеристик страхового продукту та цінову політику за 

ним. Така інформація може бути надмірною та занадто важкою для сприйняття, що 

може заплутати споживача та погіршити функціонування даного каналу збуту. 

Маркетологи відзначають тенденції щодо значної зацікавленості клієнтів у 

системах онлайн торгівлі страховим захистом, що підтверджують сучасні 

публікації багатьох дослідників. У той час, як користувачі вже звикли до перегляду 

певної інформації в мережі Інтернет та здійснення онлайн-транзакцій, вони все ще 

відчувають значне занепокоєння та, в певній мірі, розчарування, від 

перенасиченості інформаційного поля та занадто широкого вибору. Сучасні 

дослідження також вказують на підвищення зацікавленості клієнтів у проведенні 

дослідження характеристик покупки через мережу Інтернет до її проведення. В 

дослідженні споживачів страхового захисту, проведеному компанією Ernst & 

Young близько 73% опитаних висловили бажання та намір провести глибоке 

дослідження наявних пропозицій на страховому ринку із наближенням строку 

поновлення страхового договору. Опитування респондентів на тему їх відношення 

та очікувань щодо такого інституту страхового ринку як страховий агрегатор, 

виявило одностайно визнану необхідність у новому інституті страхового ринку для 

отримання більш повної картини страхового ринку[197]. 

Більше половини опитаних споживачів вважають, що страховий агрегатор 

буде конкурувати на ринку із існуючими каналами збуту страхового захисту. Серед 

усіх каналів майже одностайним був постулат про те, що агентський канал 

продажів зазнає найбільшого впливу від нововведення. Проте значна кількість 

дослідників вважають, що означений вплив на діяльність класичних страхових 

посередників буде поміркованим. Серед основних причин називають неможливість 

заміни людської взаємодії для більшості покупців, що переважає переваги від 

доступності продуктів та послуг. Дослідження споживачів страхового захисту, 
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проведене Ernst & Young, відображає аналогічні показники та тенденції, 89% 

опитаних вважають фактор персональних комунікацій визначним[221]. 

Серед групи опитаних  було виявлено занепокоєння щодо впливу на 

поведінку та функціонування інших представників фінансового ринку. Якщо 

порівнювати із звичайною порівняльною таблицею, що, наприклад,  може 

розміщувався на сайті регулятора, страховий агрегатор може підпадати під вплив 

та дію багатьох інших фінансових та державних інститутів, що створюватиме 

додаткові схеми недобросовісної конкуренції. Причин для розвитку такої ситуації 

в традиційних системах агентського розповсюдження страхових послуг значно 

менше[204]. 

Проведене дослідження виявило парадокс, що хоча від діяльності страхових 

агрегаторів не передбачається значного негативного впливу на традиційні канали 

продаж, існували значні побоювання від впровадження нового інституту. 

Дослідники також відзначають значні побоювання з боку брокерського 

сегменту через новоутворену можливість для споживачів отримати страховий 

захист напряму від страховика після самостійного порівняння продуктової лінійки 

та вибору найбільш доцільної пропозиції. Для подальшого розвитку брокери 

будуть змушені переосмислити свою діяльність та відокремити себе від страхових 

агрегаторів для ефективної конкуренції на ринку страхових послуг. 

Аналітики компанії «E&Y» чітко виділяють відмінності між страховими 

агрегаторами та прямими каналами аквізиції страхової послуги. Новостворений 

інститут не матиме достатньої транзитної привабливості, дослідники відзначають 

що серед загальної маси споживачів страхових послуг лише незначна частина 

опитаних швидко перейде на новий для себе канал прямих продаж у зв'язку  із  

необізнаністю та когнітивним перевантаженням,  що призводить до необхідності 

звертатися за професійною консультацією. Більше половини опитаних вважають 

що страхові агрегатори не матимуть значного впливу на прямі канали збуту 

страховка через аналогічні причини. 

У разі розгляду дистрибуції простих та стандартизованих продуктів, 

очікування значно змінюються. Майже дві третини опитаних вважають, що 
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страхові агрегатори відіграватимуть визначальну роль у розповсюдженні 

стандартизованих та масових страхових продуктів. Дослідники відзначають, що 

найбільш доцільним для страхових агрегаторів є туристичне та автомобільне 

страхування, а також, у подальшому, страхування від нещасних випадків. 

Різноманітні продукти медичного страхування та окремі стандартизовані програми 

страхування життя можуть бути імплементовані до системи страхових агрегаторів,  

але із деякими модифікаціями та обмеженнями. Довгострокове накопичувальне 

страхування життя, договори інвестиційного страхування життя та аналогічні 

договори не розглядаються системою страхових агрегаторів, оскільки їх продаж 

через таку систему не є доцільним. Аналогічна ситуація спостерігається і на 

класичному ринку Інтернет-страхування. Результати опитування повністю 

повторюють реальну ринкову стратегію агрегаторів  у країнах, де вони досягли 

значного поширення  та розвитку[236].  

Майже усі опитані споживачі висловили думку про необхідність чіткого 

врегулювання діяльності страхових агрегаторів, оскільки в іншому випадку 

діяльність таких інститутів може негативно вплинути на репутацію страхової галузі 

загалом. Враховуючи необхідність значних витрат часу, зусиль та фінансів, для 

значної кількості опитаних постає питання щодо потенційної стійкості такого 

новоутворення. 

Питання фінансування страхових агрегаторів часто піднімається як науковою 

спільнотою,  так і звичайними споживачами страхових послуг. Для того щоб 

страхові агрегатори отримали змогу стати одним із визначальних інститутів 

системи збуту страхової послуги, вони мають бути створені на засадах фінансової  

стійкості та незалежності. 

На думку фахівців, об'єм трафіку є основним показником, що дозволяє 

оцінити значущість агрегаторів. Багато спеціалістів висловлюють занепокоєння 

щодо низького рівня трафіку на аналогічні сервіси з інших сфер фінансової 

діяльності та низьку обізнаність споживачів щодо вбудованого функціоналу сайтів 

багатьох компаній, що мають власні порівняльні таблиці. Підгрунтям для такого 

стану речей є низький рівень залученості клієнтів до самостійного підвищення 
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рівня власної інформованості та загалом рівня знань у сфері страхування. 

Проблемним фактором у цьому питанні виступає відсутність необхідності у 

негайному отриманні страхового захисту за більшістю видів страхування, крім 

обов'язкових, а також рівень когнитивного навантаження, з яким можуть 

стикнутися споживачі та якого вони намагаються уникнути. Іншими словами, 

страхові агрегатори можуть стикнутися із значними труднощами у залученні 

достатньої кількості клієнтів, які зможуть сформувати критичну масу, що стане 

визначним етапом на шляху створення стійкого та визначного інституту страхового 

ринку у довгостроковій перспективі. 

Для отримання необхідної критичної маси споживачів, необхідною є участь 

усіх гравців страхового ринку, що дозволить розглянути та оптимізувати обидві 

сторони страхової взаємодії, тобто безпосередньо продаж з боку страховика та 

відповідно купівлю з боку страхувальника. Більше того, страховики мають бути 

переконані в тому, що агрегатори зможуть створити необхідний рівень попиту, що 

дозволить окупити їх участь в становленні нового інституту. Крім того, на думку 

експертів існує ряд проблем, що безпосередньо пов'язані із функцією порівняння 

цінової політики[231]. 

Порівняння цін призведе до висвітлення додаткових послуг та переваг, що 

формують вартість продукту. Такий підхід призведе до того, що страховики, у 

відповідь на нові ринкові умови, почнуть виключати додаткові опції та приводити 

продукти до певного галузевого стандарту, що, може відкинути страхову галузь 

назад у часі. Частина опитаних споживачів висловила небажання користуватися 

такими сервісами, оскільки вони переконані, що конкурентні переваги їх 

страховика полягають більшою мірою в якості обслуговування, а не у ціновій 

політиці. Наприклад розвиток першого покоління страхових агрегаторів у 

Сполученому Королівстві призвів до значної комерціалізації окремих продуктів, 

пропонуючи клієнтам за рахунок більш комплексних продуктів. 

Окремим питанням є принцип цінового порівняння продуктів, базою для 

створення однорідного пулу продуктів якого мають стати або розподіл витрат в 

межах страхової премії, або рівень страхової суми. Така проблема призведе до 
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зниження уваги до рівня проникнення страхового покриття та у подальшому 

сприятиме максимальному спрощенню продуктової лінійки  страховиків та 

значному підвищенню кількості приписів та обмежень у наявних страхових 

продуктах, які необхідно буде висвітлювати при порівнянні. 

Цінова конкуренція у довгостроковій перспективі може призвести до 

пожвавлення недобросовісної конкуренції. Ринок автомобільного страхування 

дуже яскраво ілюструє класичний приклад занадто активної цінової конкуренції, і 

цей тренд значно посилиться із появою агрегаторів. Окремі опитані експерти 

висловлюють думку щодо можливого зниження рівня рентабельності, що 

закладається в страховий тариф, як це відбувалось на ринку автострахування. 

Однак експерти вважають, що такий тренд може бути прийнятним лише у 

ризиковому страхуванні та не зможе забезпечити належної стійкості страховим 

компаніям у сфері страхування життя. Страховики, що займаються страхуванням, 

відмінним від ризикового, можуть відреагувати на зниження рентабельності 

відповідним ростом страхових премій[274]. 

На думку усіх опитаних експертів та споживачів страхових послуг, інститут 

страхових агрегаторів потребуватиме значних грошових ресурсів на створення та 

подальше обслуговування, що, скоріш за все, частково або повністю ляжуть на 

плечі страховиків та, як результат, на споживачів страхової послуги. 

Відсутність економії на масштабах виливається у значне підвищення витрат 

на конверсію. У такому випадку витрати на аквізицію страхової послуги можуть і 

не знизитись. Окрім того існує висока вірогідність, що клієнти будуть звертатися 

до класичних страхових посередників після використання сервісів страхових 

агрегаторів, що призведе до значного росту аквізиційних витрат. Враховуючи 

поставлене завдання із створення критичної маси споживачів, багато хто з 

опитаних експертів вважає, що ефективність страхових агрегаторів залишається 

під питанням. За результатами проведеного дослідження європейського ринку, 

маркетингова політика та бренд переважають у структурі витрат страхових 

агрегаторів. 
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Дві третини опитаних представників страхового ринку відзначають 

недостатність апаратних ресурсів та потужностей для підтримки і страхових 

агрегаторів і класичного каналу Інтернет-аквізиції. У той же час вони планують 

значно розширити свої можливості у сфері Інтернет-взаємодії у найближчі кілька 

років, проте навіть у такому випадку значним викликом буде підтримка інформації 

на ресурсах страхових агрегаторів на необхідному рівні, максимально точною та 

актуальною. Багато хто із страховиків висловлює сумніви, щодо можливості 

інтеграції інформаційного потоку від страхових агрегаторів у наявні системи 

взаємодії із клієнтами та у системи прийняття рішень. Враховуючи вищесказане, у 

коротко- та середньостроковій перспективі страховики бачать лише значні витрати, 

а не можливі переваги. 

Опитані експерти страхового ринку та споживачі страхової послуги 

погоджуються із можливістю інтеграції страхових агрегаторів, як ланки процесу 

створення додаткової вартості у разі залучення їх у загальний процес продажів, як 

альтернативного каналу аквізиції. Єдиним стримуючим фактором може стати 

проблема контролю за використанням та збереженням персональних даних, що 

може вплинути на можливість страхових агрегаторів генерувати необхідну 

кількість звернень[292]. 

Окремим аспектом функціонування страхових агрегаторів, що піднімається 

багатьма експертами, є питання власності та управління ними. Вони підкреслюють 

необхідність створення прозорої структури управління та функціонування 

новоствореного інституту. Респонденти не відкидають можливості, що страховий 

агрегатор буде підконтрольний певному об’єднанню учасників страхового ринку 

або третій стороні, тобто не залежати ні від страховиків ні від страхувальників, 

проте всі погоджуються у необхідності незалежного та не упередженого 

управління. Досвід ринків розвинутих країн показує, що страхові агрегатори, 

підконтрольні окремій страховій компанії не користувалися належним попитом на 

ринку. 

Проведене дослідження висвітлює важливі нюанси щодо ключових проблем 

та завдань страхової галузі у розрізі фінансових та стратегічних аспектів 



179 

подальшого розвитку. Окрім цінових аспектів, страховики повинні прийняти 

рішення щодо інтеграції та кооперації існуючих каналів продаж та аквізиційних 

моделей із інститутом страхових агрегаторів, та у разі позитивного рішення 

визначити механізми та напрямки взаємодії для отримання оптимального 

результату. Також страховикам необхідно визначити чи вписується загалом 

стратегія розповсюдження страхової послуги через мережу Інтернет у їх стратегію. 

Іншими словами, розвиток агрегаторів впливатиме на вибір та формучання 

збутової моделі страховиків, відповідно до обраного підходу. Скоріш за все 

страховики займуть вичікувальну позицію, допоки формат функціонування та 

успішність страхових агрегаторів залишається під питанням. 

На початкових етапах розвитку, страхові агрегатори будуть функціонувати у 

формі простих інформаційних порталів та матимуть рудиментарні елементи 

формування доданої вартості у формі порівняння продуктів. На наступному етапі 

розвитку страхового агрегаторів відбуватиметься поступовий відхід від чисто 

інформаційного порівняння продуктів до системи вибору відповідного страхового 

продукту. На цьому етапі страхові агрегатори отримають змогу продукувати 

корисні інформаційні потоки, що висвітлюватимуть якісні характеристики послуг, 

що надаються, а також буде відбуватися поступова інтеграція страхових 

агрегаторів до систем створення доданої вартості страховиків партнерів. Окремо 

можна розглядати сервіси страхових агрегаторів як джерело веб-аналітики для 

страховиків, що може бути використана з метою оптимізації продуктової лінійки 

та окремих підходів до формування аквізиційної стратегії, що максимально 

відповідатиме потребам клієнтів. 

Страхові агрегатори можуть стати цінними партнерами гравців страхового 

ринку за рахунок висвітлення конкурентних переваг кожного конкретного 

страховика. 

Для пожвавлення розвитку інституту страхових агрегаторів необхідно 

використовувати як кількісні моделі оцінювання, так і якісні. На ринках 

розвинутих країн обов'язковим є проведення оцінки рівня задоволеності клієнтів 

роботою страхових агрегаторів, що дозволяє створювати незалежні рейтинги. 
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Оцінки споживачів є необхідною складовою підтвердження нейтралітету та 

добросовісності страхового агрегаторів[245]. 

Страхові агрегатори можуть створювати власну додану вартість за рахунок 

інтеграції із сервісами страховиків партнерів, а не бути лише звичайним 

новомодним сервісом. Сервіси страхових агрегаторів можуть бути інтегровані із 

каналами прямих продаж обраних страховиків, що також воліють просувати свої 

продукти через мережу Інтернет. За рахунок інтеграції страховиків та страхових 

агрегаторів, особливо у технічному плані, можна уникнути дублювання зусиль та 

витрат. Прикладом може стати використання готових рішень страхових компаній 

та розробка інтерфейсу страхового агрегатора для взаємодії із ним, що дозволить 

створити надійну та ефективну, з точки зору витрат, платформу страхової аквізиції. 

Незважаючи на те, що страхові агрегатори можуть зіткнутися із певними 

обмеженнями у проведенні повноцінного порівняння окремих продуктів, 

страховики необов’язково повинні уникати таких продуктів або коригувати їх під 

вимоги нового інституту. На думку фахівців стратегія диференціації є більш 

ефективною. Одним із варіантів коректної стратегії роботи із страховими 

агрегаторами є створення спрощеної продуктової лінійки із низькими цінами, що 

буде оптимізована під умови ринку та функціонал нового інституту ринку 

страхових послуг. 

Одним із основних завдань страхового агрегатора є забезпечення стабільного 

рівня трафіку, що має бути оптимально розподілений протягом року. Кількість 

населення та рівень забезпеченості населення Інтернет-послугами можуть 

створити певні перепони в отриманні критичної маси споживачів, що необхідна для 

сталого функціонування та розвитку нового інституту ринку. Сучасні реалії 

українського страхового ринку не обов’язково стануть перешкодою для розвитку 

страхових агрегаторів. Об’єм трафіку може бути скоригований за рахунок 

формування коректної продуктової лінійки, що дозволить отримати позитивний 

синергетичний ефект від використання мережі Інтернет. 

Набір продуктів, що розглядаються агрегатором є основоположним 

фактором в отриманні критичної маси споживачів. Окремі респонденти вбачають 
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в універсалізації агрегаторів вирішення проблеми залучення необхідної клієнтської 

бази. Значна кількість опитаних споживачів вважає, що об’єднання на теренах 

агрегатора інформації про різні фінансові послуги матиме найвищий рівень 

зацікавлення клієнтів, оскільки такі послуги часто є пов’язаними. Прикладом може 

слугувати зв’язка автомобільного кредитування та автомобільного страхування, 

оскільки обидва ці продукти пов’язані із однією ключовою подією- купівлею 

нового автомобіля. Рівень трафіку, у таких умовах, буде забезпечуватися за 

рахунок інтересу до взаємодоповнюючих продуктів, що будуть представлені 

агрегатором. Іншим вирішенням поставленого питання є одночасне використання 

явища комплементарності продуктів, але за рахунок інформації, розміщеної на 

інших ресурсах. Прикладом може слугувати інформаційний ресурс, присвячений 

купівлі нерухомості в іпотеку, що матиме відповідні посилання та роз’яснення 

щодо необхідності страхування нерухомого майна. 

Страхові агрегатори, за своєю природою, мають два типи споживачів – 

відвідувачів, тобто потенційних страхувальників, та страховиків. Страховики не 

завжди бажають приймати участь у функціонуванні та розвитку страхового 

агрегатора через побоювання прямої конкуренції, наявність в рамках платформи 

додаткових супутніх продуктів може допомогти у подоланні такого негативного 

ставлення. Наступним важливим фактором, що може стати основним, є прямі та 

непрямі ефекти, які можуть бути отримані від залучення споживацької маси. 

Прикладом можуть слугувати онлайн ігрові платформи, де зростання кількості 

залучених граівців веде до збільшення кількості потенційних нових гравців, що 

бажають долучитися. Страховий агрегатор має стати чимось більшим ніж пасивний 

інформаційний ресурс. За рахунок активних дій із залучення відвідувачів, страхові 

агрегатори можуть розраховувати на «ефект снігової лавини», що дозволить 

забезпечити високий та стійкий рівень трафіку для своїх партнерів[239]. 

Страхові агрегатори мають свою низку викликів та загроз для страхової 

індустрії. Кількість можливих позитивних чинників є не меншою. Ситуація, у якій 

всі отримають свої вигоди є більш ніж вірогідною у разі направлення зусиль на 

виявлення можливих важелів впливу та подолання обмежень. Не варто обділяти 
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увагою також і аспекти технічного та операційного характеру. Страхова галузь 

завжди була і залишається ласим шматком для агрегаторів, поступово охоплюючи 

як масові продутки ризикового страхування, так і розглядаючи менш масові та 

стандартизовані продукти страхування життя. 

Комбінування зусиль страховиків та агрегаторів дозволить перетворити 

інститут страхових агрегаторів на стійкого життєздатного гравця ринку. Агрегатор 

може продемонструвати конкурентні переваги кожного конкретного страховика, а 

страхова компанія може адаптуватися до нових вимог за рахунок оптимізації 

продуктової лінійки або за рахунок використання стратегії комплементарності 

продуктів, представлених агрегатором. Увагу слід сконцентрувати на створенні та 

підтриманні критичної маси споживачів, що в свою чергу дозволить отримати усі 

економічні переваги від масштабу функціонування. Друге покоління страхових 

агрегаторів, що будуть інтегровані до каналів збуту страховиків будуть ще більш 

чутливими до створення критичної маси споживачів. Страховий агрегатор має 

стати лише одним із інститутів, що формує страховий ринок. 

Порівнюючи запропоновані інститути страхового ринку з наявними можна 

відмітити як спільні так і відмінні риси. Перш за все різною є мета функціонування, 

для агентів та брокерів це є продаж страхових послуг (компанії-роботодавця та 

різних страховиків відповідно), порівняння цінових характеристик та умов 

договорів страхування для страхвогво агрегатора, та забезпечення випуску, обігу і 

зберігання страхових полісів у бездокументарній формі для страхових 

репозиторіїв. Відповідно до визначеної мети діяльності означених інститутів 

змінюється і підхід до взаємодії зі страховими компаніями, так страхові агенти 

можуть продавати лише договори страховика-роботодавця, в той час як брокери, 

агрегатори та репозиторії можуть співпрацювати з двома і більше страховими 

компаніями, пропоноючи найоптимальніший страховий продукт чи забезпечуючи 

обіг страхових полісів у бездокументарній формі. Окремим аспектом є участь 

розглянутих інститутів у процесах урегулювання, лише страховий брокер може 

приймати участь у процесі урегулювання, представляючи інтереси страхувальника 

та гарантуючи виплату страхового відшкодування. Останньою характерною рисою 



183 

є оплата послуг цих інститутів, репозиторій отримує кошти як оплату за послуги 

від страховика, страховий агрегатор отримує кошти від розміщення реклами та 

комісію від страховика, брокер отримує кошти напряму від клієнта відповідно до 

умов договору, а страхові агенти можуть утримувати комісію з отриманої страхової 

премії або від страховика-роботодавця. Результати порівняння страхових 

інститутів наведено у табл 3.1. 

Таблиця 3.1 

Порівняння страхових агентів, брокерів, агрегаторів та репозиторіїв 

Джерело: розроблено автором 

 Страховий агент Страховий брокер Страховий 

агрегатор 

Страховий 

репозиторій 

Мета Продаж страхових 

послуг страхової 

компанії - 

роботодавця 

Пропозиція клієнту 

вигідних страхових 

послуг та його 

супровід протягом 

теміну дії договору 

Створення 

механізму 

порівняння умов 

страхових послуг 

різних страховиків 

Забезпечення обігу, 

зберігання та 

обробки страхових 

полісів у 

бездокументарній 

формі 

Продукти Продукти 

страховика-

роботодавця 

Продукти 

декількох 

страхових компаній 

Продукти 

декількох 

страхових компаній 

Продукти 

декількох 

страхових компаній 

Цінова 

політика 

Стійкі розцінки, 

встановлені 

страховиком 

Оптимальні 

розцінки залежно 

від потреб 

Порівняння 

розцінок на 

страхові послуги 

різних страховиків 

Не приймає 

безпосередньої 

участі у 

формуванні цінової 

політики 

Вплив на 

витрати 

Не впливає на 

страхові премії 

Обирає вигідні 

схеми оплати 

страхових премій 

Дозволяє порівняти 

вартість різних 

страхових 

продуктів та обрати 

оптимальний 

Не впливає на 

страхові премії 

Умови 

договору 

Страхування за 

стандартними 

договорами 

Розробка 

індивідуальних 

договорів 

страхування 

Порівняння 

стандартних 

страхових 

продуктів 

Не впливає на 

умови договорів 

страхування 

Участь в 

процесі 

врегулювання 

Не гарантує 

страхових виплат та 

не забезпечує 

правовим захистом 

у разі настання 

страхового випадку 

Забезпечує 

правовим захистом 

у разі настання 

страхового 

випадку. Відстоює 

інтереси клієнта 

Не гарантує 

страхових виплат та 

не забезпечує 

правовим захистом 

у разі настання 

страхового випадку 

Не гарантує 

страхових виплат 

та не забезпечує 

правовим захистом 

у разі настання 

страхового випадку 

Оплата Комісійна 

винагорода, 

сплачена 

страховиком або 

частина страхової 

премії 

Комісійна 

винагорода, 

визначена договорі 

між клієнтом та 

брокером 

Надходження від 

рекламних послуг 

та комісія від 

страховиків 

Вартість послуг 

визначається 

договором між 

страховиком та 

репозиторієм 
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Залежно від обраного напрямку розвитку Інтернет-страхування, низка 

нормативно-правових актів щодо аспектів страхового ринку потребуватиме 

внесення відповідних коректив. На сьогодні страхова справа регулюється значною 

кількістю законів та підзаконних актів, що регулюють різноманітні аспекти 

діяльності, прямо чи опосередковано пов’язаних зі страхуванням. Серед таких актів 

можна назвати Закони України «Про страхування»[123], «Про електронну 

комерцію»[112], «Про електронний цифровий підпис»[111], «Про обов'язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів»[121], «Про захист персональних даних»[118], Господарський кодекс 

України[23] та ін. В умовах розвитку Інтернет-страхування необхідно, в межах 

відповідного правового поля, визначити та закріпити статус та формат взаємодії 

страховиків та страхувальників при використанні нового каналу продажів. 

Перш за все необхідно визначити статус Інтернет-страхування. Інтернет-

страхування у широкому значенні – це система цивільно-правових та 

організаційно-економічних взаємовідностин між страхувальником (фізичною чи 

юридичною особою) та страховиком (юридичною особою, створеною за вимогами 

чинного законодавства) чи страховим посередником з приводу вибору, 

оформлення, оплати та подальшого обслуговування договору страхування, що 

базуються на використанні технічних засобів, прикладного програмного 

забезпечення, глобальних і локальних інформаційних мереж та їх ресурсів, що 

забезпечують взаємодію та захист майнових інтересів суб’єктів страхового ринку. 

Закріплення такої норми на рівні закону дозволить урегулювати наявність на ринку 

різних форм Інтернет-взаємодії із споживачами та спростити пошук пропозицій, 

що відповідають вимогам споживачів. 

Залежно від обраного напрямку розвитку необхідно визначити статуси 

додатково створених інститутів страхового ринку, тобто страхового репозиторію 

або страхового агрегатора. Страховий агрегатор — це Інтернет-портал, що 

створений та розвивається з метою публікації певної агрегованої інформації для 

надання будь-якій особі допомоги у виборі страхового захисту. Інформацію про 

функціонування та статус страхових агрегаторів доцільно включити до Закону 
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України «Про страхування»[123]. Окремо слід визначити умови діяльності 

страхових агрегаторів саме на ринку України за рахунок впровадження 

регламентних обмежень на форми власності, місце реєстрації та ін. 

Страховий репозиторій це юридична особа, створена у формі господарського 

товариства, що задовольняє умовам функціонування, що надає послуги з випуску, 

зберігання та контролю за обігом страхових полісів у бездокументарній формі. 

Діяльність страхового репозиторію необхідно врегулювати значно ґрунтовніше, 

що можливо зробити за рахунок випуску окремого нормативно-правового акту. 

Основними аспектами законодавчого регулювання цього інституту страхового 

ринку мають стати питання вимог до статутного капіталу, вимог до програмно-

апаратного забезпечення, вимог до керівників та власників страхового репозиторію 

та процедури взаємодії із іншими учасниками страхового ринку. 

Для повноцінного функціонування Інтернет-страхування необхідно 

врегулювати певні аспекти випуску та використання ЕЦП фізичними особами. 

Наявна законодавча база сфокусована на потребах юридичних осіб, як основних 

користувачах такого механізму. Спрощення процедури отримання та використання 

електронного цифрового підпису дозволить прирівняти договір страхування в 

електронній формі до паперового в межах уже наявного правового поля[111]. 

Внесення змін до господарського кодексу, що у багатьох аспектах регулює 

страхову діяльність також є необхідним. Перш за все необхідно врегулювати 

питання правового статусу електронної форми договору страхування. За наявними 

нормами будь-який договір страхування, крім паперового із мокрою печаткою та 

підписом, вважається нікчемним. При цьому низка інших документів, що мають не 

меншу юридичну силу, можуть існувати як у паперовій так і в електронній формах. 

Кроки до урегулювання статусу електронної форми договору страхування 

робить МТСБУ. Для полегшення адміністрування та обігу договорів ОСЦПВВНТЗ 

до Нацкомфінпсослуг було направлено подання щодо розгляду проекту 

«Положення про особливості укладання електронних договорів обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів»[122]. Затвердження цього документа із змінами та доповненнями має 
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створити базу для подальшого розвитку Інтернет-страхування у тому вигляді, який 

найбільш повно відображатиме реалії та потреби страхового ринку України. 

Надані рекомендації щодо покращення інституційного та правового 

забезпечення Інтернет-страхування дозволять перетворити поодинокі факти 

продажу страхового захисту через мережу Інтернет на загальноприйняту практику, 

що не викликатиме жодних зауважень щодо відповідності чинному законодавству 

України. Запровадження нових інститутів дозволить пожвавити цей канал 

продажів, створивши оптимальні умови для споживачів, що хочуть максимально 

швидко та просто отримати поліс страхування. Можливі перепони на шляху змін 

інституційного забезпечення можуть стати важелем для удосконалення наявних 

науково-практичних концепцій та адаптації їх під змінні реалії українського ринку. 

 

 

3.2 Шляхи підвищення ефективності Інтернет-страхування за рахунок 

використання сучасних інформаційних технологій 

 

 

Глобалізація різноманітних аспектів економічного середовища тісно 

пов’язана з появою новітніх технологій та переходом до електронного формату 

надання багатьох видів фінансових послуг. Значне зниження конкурентних переваг 

інститутів, що продовжують притримуватися класичних підходів до 

розповсюдження продуктів та послуг змушує учасників ринку широко залучати 

мережу Інтернет. Використання новітніх підходів до взаємодії з клієнтами та їх 

залучення дозволяє покращити ринкову позицію та перейти у менш насичену 

ринкову нішу. 

Розвиток страхового та інших ринків призводять до підвищення рівня 

імплементації електронних технологій, що призначені для спрощення процесу 

отримання клієнтом послуг. Покупець отримує можливість самостійно обирати 

територіальні та часові рамки отримання обраної послуги у тій формі, що його 

найбільше задовольнить. Використання новітніх технологій та підходів для 
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пожвавлення страхового ринку носить глобальний характер. Страховий ринок стає 

активним гравцем ІТ індустрії, виступаючи в ролі інвестора, розробника та 

генератора ідей. 

Запровадження таких новітніх технологій, як Інтернет речей, телематика, Big 

Data, різноманітні мобільні додатки може стати значним фактором зростання ринку 

класичного страхування та позитивно вплинути на ринок Інтернет-страхування. 

Використання в страховій діяльності новітніх інформаційних потоків, отриманих 

від використання відповідних технологічних рішень дозволить значно 

переосмислити велику кількість бізнес-процесів страхової компанії та повністю 

реструктурувати процес актуарних розрахунків. Актуальність обраного напрямку 

дослідження пояснюється значним насиченням класичних ринків аквізиції 

страхових послуг, необхідністю зменшення витрат страховика, підвищення 

конкурентних позицій та підвищення точності розрахунку страхових тарифів.  

Технологічні стартапи своїми досягненнями ламають класичні бізнес моделі 

багатьох галузей економіки, що дуже сильно впливає і на страхову галузь. 

Більшість сучасних трендів, що мають прямий або опосердкований вплив на 

розвиток Інтернет-страхування, мають в основні або пов’язані із новітніми 

технологічними досягненнями. Переважна більшість цих трендів мають низку 

ступінь ринкового проникнення та потребує певного часу для повноцінного 

глобального сприйняття. 

Big Data, впровадження інновіацій страховиками, поява мобільних додатків, 

що слідкують за здоров’ям та використовуються страховиками також є 

тенденціями, що мають значний вплив і на страховиків і на страхувальників, що 

взаємодіють за допомогою мережі Інтернет. Інноваційні фірми, що матимуть свою 

нішу на страховому ринку, стануть елементом страхової галузі, що зможуть значно 

підвищити ефективність бізнес-процесів на всіх етапах страхових бізнес-моделей. 

Основними тенденціями, що зараз прослідковуються на ринку страхових 

послуг, та зокрема Інтернет-страхування, є розповсюдження Р2Р страхування, 

кібер-страхування, гейміфікація, розподіл за приналежністю до окремих аспектів 

інформаційного простору, а також використання клієнт-орієнтованих мобільних 
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додатків, вони відіграватимуть значну роль у найближчому майбутньому, проте 

реалії сучасних страхових ринків демонструють неможливість повноцінного їх 

використання через високу вартістю, нерозвинену інфраструктуру та недовіру 

клієнтів. Підвищення частки інноваційної складової на ринку Інтернет-

страхування призведе до пожвавлення розвитку вищезгаданих тенденцій та 

допоможе у розробці нових підходів до обслуговування клієнтів чи навіть 

створення окремих вузькоспеціалізованих ринків. 

Першою визначною тенденцією сучасного ринку Інтернет-страхування 

зарубіжних країн є використання Інтернет речей, або IoT. Інтернет речей – це 

мережа матеріальних об’єктів, що мають вбудовані можливості зі збору інформації 

про специфічні об’єкти та явища, а також можуть передавати отриману та 

оброблену ними інформацію. Дані, отримані від таких об’єктів та пристроїв, 

можуть, у подальшому, бути проаналізовані за допомогою різноманітних підходів 

до обробки інформації та стати основою для отримання корисних алгоритмів та 

статистичних закономірностей. Значне зниження вартості сенсорів, розвиток 

комунікаційних технологій, підвищення загальних потужностей обчислювальних 

центрів дозволили страховикам задіяти ІоТ у багатьох аспектах діяльності, 

включаючи виявлення потреб споживачів та можливі ризики, що їх 

супроводжують[183]. Наявність додаткового незалежного та автоматизованого 

інструменту дослідження потреб та прогнозування ризиків дає можливість 

розширити спектр страхових продуктів, що надаються через мережу Інтернет. 

Простота отримання інформації про ризики та їх прогнозування відкриває для 

страховиків, що діють в мережі Інтернет нові ринкові ніші. 

Першими представниками страхового ринку, що почали використовувати 

ІоТ, були страхові компанії Humana та UnitedHealth. Інші форми Інтернет речей, 

такі як розумні будинки та носимі пристрої менш адаптовані для потреб страхового 

ринку, проте їх прийняття ринком та клієнтами збільшується щороку. 

Розумний дім (Smart home) – технологія що дозволяє користувачу 

комуніціювати із різноманітним домашнім приладдям. Основними прикладами 

такого приладдя можуть слугувати розумні технології, імплементовані у 
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термостати, охоронні системи, холодильники та в самохідних роботів 

прибиральників. На основі статистичних досліджень було побудовано прогноз 

використання споживачами різноманітних домашніх розумних технологій, що 

показує тенденції до стабільного росту(Рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Прогнозні показники використання розумних технологій у домашніх 

господарствах 

Джерело: розроблено автором за даними [194]  

 

Носимі гаджети відносяться до категорії електронних пристроїв, що можуть 

бути одягнені або вбудовані у одяг, та використовуються для збору та передачі 

даних про фізичну активність та різноманітні фізіологічні показники людини, що 

ними користується. Такі пристрої можуть використовуватися для розширення 

продуктової лінійки страхування здоров’я за рахунок можливості отримувати 

інформацію про стан здоров’я та фізичну активність у режимі реального часу та за 

рахунок даних минулих періодів проводити оцінку вартості таких продуктів при 

Інтернет-страхуванні. Проте інтерес до носимих пристроїв у короткостроковій 
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перспективі буде незначним, що компенсується його зростанням у довгостроковій 

перспективі(Рис. 3.2).  

 

 

Рис. 3.2. Прогнозні показники сприйняття респондентами носимих пристроїв 

Джерело: розроблено автором за даними [194] 

 

Загальна ємність ринку ІоТ у 2020 році досягне 1,7 трильйонів доларів, а 

кількість одночасно діючих пристроїв сягне позначки у 29,5 мільярдів. Для 

страховиків це відкриває значні можливості як для інвестування коштів, так і для 

використання новітніх технологій для покращення результатів діяльності та 

пожвавлення страхового ринку в цілому. Додатковим аспектом використання ІоТ є 

їх впровадження в різноманітні страхові продукти, як елементу контролю та 

статистичного аналізу поведінкових, ризикових та інших аспектів життєдіяльності 

страхувальника та оточуючого середовища. 

Використання ІоТ страховиками дозволить їм більш ґрунтовно аналізувати 

інформацію про страхувальників та коректно ідентифікувати їх потреби та ризики, 

що особливо доцільно при Інтернет-страхуванні, коли страховик не має змоги 

ознайомитись з об’єктом страхування у повній мірі та спирається лише на 

інформацію, подану страхувальником. Залучення носимих технологій дозволить 

страховим компаніям значно підвищити якість оцінки ризиків, пов’язаних із 

здоров’ям застрахованих та перебудувати тарифну сітку. Додаткові послуги, що 
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надаються клієнтам, будуть надаватися з ініціативи страхової компанії, а не за 

вимогою страховика, оскільки вони допоможуть знизити витрати страхової 

компанії на відшкодування збитків. Окремим аспектом використання Інтернет 

речей є можливість значно знизити витрати часу на оформлення страхового 

випадку, оскільки вони можуть точно відстежити місце страхового випадку та усі 

його обставини, а у разі повноцінного впровадження до продукту, що орієнтований 

на Інтернет-страхування, може автоматично формувати первинні записи про 

страховий випадок. ІоТ також може використовуватися як система попередження, 

що зменшує частоту та спустошливість страхових випадків. 

Наступна тенденція ринку страхових послуг характерна для автомобільного 

страхування, а саме перехід до страхування, заснованого на поведінкових аспектах 

використання автомобіля, або Usage-Based Insurance (UBI). Такий формат надання 

страхового захисту дозволяє страховикам підвищити швидкість та якість 

обслуговування претензій, а також надає можливість проводити більш чітку 

сегментацію клієнтської бази, що особливо актуально для продажів через мережу 

Інтернет. 

Usage-Based Insurance (UBI) імплементує принцип розрахунку страхової 

премії на основі використання та/або поведінкових аспектів водіння. Автомобільна 

телематика, встановлені в автомобіль пристрої, що в режимі реального часу 

збирають та передають діагностичну інформацію, часто використовується для 

аналізу використання автомобілів, включаючи поведінкові аспекти кермування та 

узагальненого стилю керування транспортним засобом[238]. 

Швидке зростання можливостей сучасних смартфонів, включаючи GPS, 

вбудовані акселерометри та гіроскопи, дозволяє задіяти спеціалізовані мобільні 

додатки, що можуть замінити спеціалізовані телематичні пристрої, є 

першопричиною зростання актуальності цього питання. Додатковим аспектом є 

збільшення кількості автомобілів з вбудованими телематичними пристроями, що є 

частиною загального інноваційного функціоналу, як то автопілот, круїз контроль, 

різноманітні системи розважального характеру та елементи розумної 

інфраструктури автомобіля. Протиугінні системи та інші додаткові опції, що 
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пропонуються покупцям нових автомобілів також можуть бути укомплектовані або 

виступати у якості телематичних систем, що дозволяє значно підвищити рівень 

безпеки та задоволеності клієнтів. 

За результатами проведених досліджень, більше 36% страховиків планують 

перейти до використання телематики та страхування, заснованого на поведінкових 

аспектах використання до 2020 року. Страховики уже перевірили дану модель 

взаємодії із застрахованим майном та представили відповідні страхові продукти. 

Рівень їх реалізації вказує на значні тенденції росту. 

На основі отриманих страховиками даних було розроблено дві основні 

моделі UBI, а саме плати-коли-ти-водиш (Pay-as-you-drive (PAYD)) та плати-як-ти-

водиш (Pay-how-you-drive (PHYD)). Перший принцип підходить для людей, що 

мало їздять, при цьому страхова премія розраховується на основі відстані, яку 

застрахований автомобіль проходить за період. Такий продукт буде особливо 

корисний у портфелі страховика, що діє на ринку Інтернет-страхування, оскільки 

дозволить залучати нову частинку клієнтської бази. Прикладом додаткового 

залученнч клієнтів можуть стати сервіси із аренди авто, коли обов’язки 

страхувальника покладаються не на власн6ика сервісу, а на клієнта. В такому 

випадку страхове покриття використовується лише під час користування 

автомобілем, що значно зменшує витрати як страховика, так і власника сервісу з 

аренди. Другий метод передбачає оцінку та аналіз стилю кермування 

застрахованого та розробку тарифної сітки залежно від поведінкових аспектів[227]. 

Другий продукт є також актуальним для Інтернет-страхування, оскільки зібрана 

інформація дозволяє коригувати тарифну сітку кожного покупця, залежно від 

історії водіння за минулі періоди. 

Прикладом взаємодії страховика та страхувальників з використання 

пристроїв та мобільних додатків, що використовуються для збору телематичних 

даних, може бути страхова організація Progressive, що використовує для 

зворотного зв’язку із клієнтами спеціалізований пристрій Snapshot та власний 

мобільний додаток. За 2015 рік ця компанія задекларувала більше 2,5 мільярдів 
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доларів премій, зібраних від клієнтів, що прийняли участь у програмах 

страхування, заснованого на поведінкових аспектах користування. 

Окремим сервісом для користувачів телематики є сервіс Впливай на свій 

стиль кермування (Manage-how-you-drive (MHYD)). Згаданий сервіс надає водіям 

поради щодо коригування їх стилю та поведінки на дорозі. Надані поради вказують 

на відмінності між реальною поведінкою водія та ідеалізованими моделями 

поведінки. 

Використання телематики вигідно як для страховика, так і для клієнтів. 

Основні переваги, що їх отримує клієнт, зображені на рисунку(Рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Причини зацікавленості клієнтів у використання UBI 

Джерело: розроблено автором за даними [238] 
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утримання, а також, за рахунок правильного розподілу відповідальності, 

підвищення якісних можливостей урегулювання. Додатковим наслідком стане 

створення та розвиток стартапів з прямого страхування, що пропонуватимуть 

страхові поліси через мобільні додатки та онлайн віджети. Страховики також 

можуть вступати в партнерські відносини з виробниками автомобілів для розробки 
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та встановлення виготовлених на замовлення телематичних пристроїв ще на етапі 

виробництва нового автомобіля. 

Сучасний страховий ринок вимагає від страховиків обробляти великі масиви 

різнорідної інформації. Використання Big Data дозволяє страховикам значно 

покращити процеси урегулювання та актуарних розрахунків. 

Страховики сучасності, що займаються Інтернет-страхування, можуть 

збирати інформації з багатьох різнорідних джерел, включаючи соціальні мережі та 

отримання інформації про внутрішні аспекти явищ, що можуть бути використані 

для пришвидшення процесу урегулювання збитків та викоренення шахрайства.  

Big Data або Великі Дані визначаються як різноманітні високоліквідні 

інформаційні активи великого об’єму, що надають нове бачення внутрішніх 

аспектів процесів і явищ та можуть бути використані для покращення процесу 

прийняття рішень, з використанням інноваційних методів обробки даних. За 

рахунок збільшення кількості аспектів взаємодії із клієнтом, особливо за рахунок 

соціальних медіа, страховики отримують значну кількість даних у різноманітних 

форматах, що може бути перетворена на значущі умовиводи та опис внутрішніх 

аспектів процесів і явищ[92]. 

Основним важелями використання Великих Даних у страховій справі, а 

особливо при Інтернет-страхуванні, є сподівання клієнтів на отримання швидкого 

та якісного урегулювання збитків та претензій. Не менш важливим фактором є 

необхідність використання страховиками превентивних заходів для боротьби із 

шахрайськими діями в сфері відшкодування за страховими випадками. 

Використання аналізу Big Data має багатоаспектний вплив на процес 

урегулювання, пришвидшуючи його. Великі Дані дозволяють страховикам 

ідентифікувати та зареєструвати страховий випадок з найбільшою можливою 

ефективністю та швидкістю. Оцінка претензій тепер може бути автоматично 

передана відповідним підрозділам на основі очікуваних втрат та складності 

страхового випадку. Оцінка можливих втрат при першому зверненні щодо 

страхового випадку є дуже складною, що особливо сильно проявляється за 

договорами, укладеними через Інтернет, проте використання відповідних 
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аналітичних інструментів дозволяє полегшити цю процедуру та сприяє більш 

точному розрахунку резервів збитків, що сприяє зменшенню грошових потоків, що 

виводяться з обігу для їх формування. Окремим аспектом використання Великих 

Даних є мінімізація можливих шахрайських дій за рахунок створення механізмів 

предиктивного аналізу[247]. 

Страхові компанії можуть підвищити ефективність ведення суброгаційних 

процесів та врегулювання претензій при участі кількох страхових компаній, що 

було значно ускладнено через значні об’єми даних. Прикладом може бути 

використання страховими компаніями, такими як  Celina Insurance, звичайних 

моделей, побудованих в Excel, які не відповідають сучасним вимогам 

моделювання. Так  Celina Insurance зазнавали значних збитків через некоректне 

ціноутворення та високий рівень шахрайства,  тому було прийнято рішення щодо 

впровадження моделей предиктивного аналізу з використанням алгоритмів 

машинного навчання (machine learning) для аналізу значних об’ємів даних та 

виявлення внутрішніх взаємозв’язків між різними атрибутами ризиків. 

Використання нового інструменту дозволило страховій компанії значно поліпшити 

коефіцієнт збитковості та інші показники страхової діяльності. Такий підхід є дуже 

актуальним для страховиків, що діють на ринку Інтернет-страхування, оскільки 

швидкість та точність обрахунку показників страхової статистики та додактових 

індикаторів є запоруою створення стійкого та збалансованого страхового 

портфелю, особливо в умовах Інтернет-взаємодії. 

Використання Великих Даних на ринку Інтернет-страхування відкриває 

значні можливості, проте не меншою є кількість викликів для компаній, що обрали 

цей вектор розвитку. Страховики повинні значно розширити та удосконалити 

власне технологічне забезпечення, що використовується для зберігання та обробки 

даних. Окрім зберігання та обробки даних постає питання правильного їх збору, а 

саме вибір релевантних джерел, оскільки зібрана інформація може не бути 

значущою або носити деструктивний характер. Страхові компанії мають грати на 

випередження, використовуючи новітні моделі та інструменти, оскільки існуючі та 

застарілі моделі можуть бути недостатньо ефективними при роботі із новими 
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форматами та потоками даних. Використання Big Data передбачає не лише 

технічне оснащення, але й відповідне забезпечення людськими ресурсами, тобто 

персоналом, що зможе допомогти фірмі використовувати дані та наявні 

інструменти (прикладом може бути визначна роль спеціаліста з обробки та аналізу 

даних у пошуках значущих закономірностей в інформаційному потоці, що збирає 

страхова компанія). 

Наступним перспективним напрямом розвитку є так звана гейміфікація 

страхування. Гейміфікація – процес привнесення ігрових механізмів, таких як 

система поінтів, змагання, турнірні таблиці та системи стимулів в реальне життя 

для мотивування аудиторії до більш глибокого та значущого рівня взаємодії[286]. 

Такий підхід не лише підвищує лояльність наявних клієнтів, але й дозволяє 

залучити нову аудиторію як на сайт страховика, так і, у подальшому, у ряди 

страхувальників, що є особливо важливим в умовах Інтернет-страхування де кожен 

унікальний відвідувач є потенційним клієнтом. 

Такий тренд страхового ринку пояснюється тим, що підвищення лояльності 

та рівня взаємодії із клієнтом є основним завданням учасників страхового ринку в 

часи значного підвищення конкуренції. Підвищення рівня взаємодії із клієнтами 

також надасть страховим компаніям кращий доступ до профілю ризиків кожного 

окремого клієнта та їх груп в цілому. Використання ігрових механізмів має 

подвійний вплив на людські емоції, що може бути використано для надання більш 

якісного обслуговування потреб клієнтів. 

Загалом, гейміфікація- один з основних трендів розвитку багатьох ринків та 

стає невід’ємною частиною маркетингових стратегій страхових компаній. За 

оцінками експертів, більше 63% респондентів вважають, що рутинна діяльність, 

розбавлена ігровою складовою, приносить більше задоволення та може виступати 

в якості певного мотиваційного механізму. 

Страховики широко експлуатують різноманітні аспекти та їх комбінації, що 

впливають на задоволення клієнтів. Так, наприклад, система досягнень мотивує для 

максимально тривалої участі, що є корисним для страховиків, надаючи можливості 

для збору  більш повної інформації про поведінку клієнтів та її аналізу. Певні 
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елементи здивування та таємничості мотивують «гравців» досліджувати нові 

можливості та особливості, навіть у разі можливого програшу. Слава, винагорода 

та можливість змагатися з іншими є додатковими факторами мотивації для 

успішного просування продукту з ігровим функціоналом, розробленого для 

Інтернет-страхування. 

Гейміфікація може використовуватися для підвищення страхової культури 

населення в розрізі різноманітних страхових продуктів та послуг. Страхова 

компанія AXA започаткувала такий досвід в Індонезії, де страховий захист мають 

менше ніж 2% населення. До участі у грі було залучено більше 30 тисяч унікальних 

користувачів, а веб сайт страхової компанії відвідали більше 225000 разів за п’ять 

тижнів функціонування гри. Окремим аспектом гейміфікації є можливість 

підвищення кваліфікації працівників страхової компанії та підготовки нових 

кадрів[287]. 

Страхова організація  Progressive розробила та запровадила «ігри», що 

використовуються як для підвищення кваліфікації працівників, так і для 

підвищення культури водіння клієнтів. Так, наприклад, в грі «Special Investigation 

Unit», учасник перетворюється на аналітика відділу урегулювання страхової 

компанії, що приймає участь у розслідуванні факту страхового шахрайства. 

Означена гра використовується страховою організацією для навчання власного 

персоналу розпізнавати факти страхового шахрайства в сфері відшкодування 

збитків. Для клієнтів було розроблено гру «Route-Rageous!», в якій учасникам 

необхідно продемонструвати навички безпечного водіння, дотримуючись правил 

дорожнього руху та уникаючи можливих дорожньо-транспортних пригод. Участь 

у такій грі дозволяє покращити поведінку застрахованих водіїв та значно знижує 

вірогідність ДТП з їх участю. 

Використання принципів гейміфікації дозволить страховикам значно 

спростити складні та рутинні процеси. Надання різноманітних знижок та заохочень 

може бути просто пояснено умовами гри, що не викликатиме невдоволення 

клієнтів, оскільки не буди носити дискримінаційний характер. Окремо можна 

розглядати можливість залучення певної цільової аудиторії, виходячи з вікових 
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характеристик, оскільки представники різних поколінь віддають перевагу різним 

типам ігор та різним типам заохочень. 

Використання гейміфікації у діяльності страхової компанії, що діє в мережі 

Інтернет, дозволить перетворити рутинні операції на корисну та необтяжливу 

процедуру. Створення системи бонусів, тренінгів та моделей оцінки 

продуктивності на основі ігрових підходів сприятиме покращенню атмосфери в 

колективі та сприятиме розвитку кожного окремого його учасника, а використання 

аналогічного підходу при взаємодії з страхувальниками вестиме до більш плідної 

співпраці та лояльності до постачальника страхового захисту. Такий підхід 

дозволить підвищити продуктивність окремих працівників та підвищити 

прибутковість компанії загалом. 

Окремим трендом страхового ринку є використання страховими компаніями 

мобільних додатків, котрі відслідковують стан здоров’я. Фокус страховиків на 

таких мобільних додатках дозволяє відслідковувати та покращувати стан здоров’я 

застрахованих, таким чином знижуючи їх витрати на лікування та охорону 

здоров’я. Використання мобільних додатків може стати значним релевантним 

джерелом інформації для страховиків, щодо побудови коректного та найбільш 

повного ризикового профілю застрахованих осіб. В умовах страхування через 

мережу Інтернет, такі додатки є джерелом даних для побудови тарифних сіток та 

оцінки правдивості поданої страхувальником інформації. 

Мобільна охорона здоров’я це термін найвищого порядку для мобільних 

додатків та інших бездротових пристроїв, що можуть використовуватися для 

моніторингу та покращення стану здоров’я. Основним мобільними додатками 

цього спрямування є «профілактика захворювань», «моніторинг стану здоров’я», 

«асистент лікувального процесу» та «моніторинг хронічних захворювань». 

Основними аспектами, що визначають стан здоров’я застрахованої особи є її спосіб 

життя, навколишнє середовище та спадковість. Можливість аналізу та 

спостереження за певним фактором означає можливість побудови предиктивної 

моделі, що покаже вірогідність прояву певного захворювання у особи та 

використання відповідного превентивного апарату[181]. 
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Основними причинами запровадження мобільної охорони здоров’я є існуюча 

на страховому ринку асиметрія інформації, страховик не може визначити повну 

картину стану здоров’я особи, що приймається на страхування, що особливо гостро 

постає в умовах Інтернет-страхування. Розвиток мобільних та бездротових 

технологій зробили безпосередній моніторинг стану здоров’я та оточення людини 

не тільки можливим, але й дуже простим. За рахунок глибокого проникнення 

мобільних технологій, використання «здорових» додатків як страховими 

компаніями так і рядовими користувачами стане звичайним явищем. 

Концепція мобільного моніторингу здоров’я отримала широке визнання 

серед значної кількості користувачів, що підтверджується більш ніж 100 тисячами 

відповідних мобільних додатків, розробленими за 2014 рік. Сукупний дохід таких 

додатків, за оцінками експертів, має сягнути 26 мільярдів доларів у 2017 році.  

Сполучені штати Америки займають лідируючі позиції у розробці мобільних 

додатків, що відслідковують стан здоров’я, які розміщенні в магазинах  Apple App 

Store and Google Play Store. Широке використання «здорових» додатків очікується 

в усіх країнах, що мають задовільний рівень Інтернет-інфраструктури[183]. 

Використання страховиками мобільних додатків, що спрямовані на 

моніторинг стану здоров’я стане одним з нових та високоточних інструментів для 

побудови ризикового профілю клієнта та діагностування можливих проблем. Для 

користувачів, що ведуть здоровий образ життя та намагаються покращити своє 

здоров’я будуть надаватися відповідні знижки, що дозволить додатково 

заохочувати клієнтів, що самостійно замовляють договори страхування через 

мережу Інтернет. Страхові компанії зможуть значно знизити свої витрати на 

страхове відшкодування у разі використання комплексу заходів щодо моніторингу 

та контролю за розповсюдженням захворювань. 

«Здорові» додатки також впливають на зниження адміністративних витрат 

страховика. Пролонгація існуючих полісів та аквізиція нових значно спрощується 

за рахунок використання даних про стан здоров’я з минулих періодів. Страховики 

отримують можливість цільової аквізиції спеціалізованих та специфічних полісів 

відповідно до зібраної про страхувальників інформації, що, в свою чергу, дозволяє 
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надавати персоналізовані та таргетовані пропозиції, котрі створюють у відвідувачів 

сайту психологічне відчуття індивідуальної взаємодії. Страховики дуже активно 

залучаються до цього нового віяння, оскільки превентивні заходи цільового 

спрямування дозволяють значно зменшити виплати страхових відшкодувань зі 

страхування здоров’я. Враховуючи значну привабливість такого типу додатків як 

для страховиків, так і для страхувальників, страхові компанії намагаються 

створювати власні додатки моніторингу стану здоров’я, а деякі компанії 

випускають одразу цілу низку. Прикладом може виступати страхова компанія 

Humana, що випустила під своїм брендом чотири спеціалізованих додатки, що 

можуть використовуватися для різних потреб страхувальників. 

Основними причинами появи такого тренду є високі ціни на послуги охорони 

здоров’я, тому страхові компанії змушені шукати або адаптувати новітні шляхи 

зниження витрат на медичне обслуговування. За рахунок використання мобільних 

додатків страхувальники зможуть вести значно здоровіший образ життя, що 

знизить витрати на лікування. Така ситуація є взаємовигідною для страховиків та 

страхувальників, оскільки знижуються загальні витрати обох та підвищується 

рівень здоров’я населення. 

Враховуючи потік нових даних, що їх генеруватимуть мобільні додатки, 

страховики повинні удосконалити свою інформаційну інфраструктуру. 

Дослідження та обробка такого набору нових даних дозволить страховикам більш 

коректно формувати тарифну сітку та створювати предиктивні моделі 

захворюваності та загального стану здоров’я, що є особливо доцільним при 

Інтернет-страхуванні. 

Сучасні тренди страхового ринку здебільшого базуються на використання 

новітніх інформаційних технологій. Впровадження та використання сучасних 

інформаційних технологій дозволяє значно підвищити точність розрахунку 

страхових тарифів та страхових відшкодувань, що дозволить пожвавити ринок 

Інтернет-страхування новими продутками та оптимізацією наявних. Обробка 

великих масивів новітніх даних дозволяє створювати різноманітні предиктивні 
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моделі, що дозволяють приймаючи на страхування певний об’єкт мати уявлення 

про можливі відшкодування за ним. 

Використання телематики страховими компаніями, що займаються 

страхуванням автомобілів, дозволяє значно знизити рівень шахрайства, оскільки 

страхова компанія матиме прямий доступ до інформації про функціонування 

автомобіля. Зарубіжні страховики використовують даний підхід для створення 

додаткових страхових продуктів, тарифна сітка яких базується на поведінкових 

аспектах використання. Серед вітчизняних страховиків дана практика не знайшла 

значного відгуку, проте окремі страхові компанії використовують телематику у 

маркетингових цілях. 

Імплементація Інтернет речей та «здорових» мобільних додатків у страхову 

діяльність створює замкнуту екосистему, в якій страховик, страхувальник та 

лікувальні установи можуть взаємодіяти цілодобово, відстежуючи стан здоров’я та 

вносячи певні корективи у спосіб життя з метою попередження різноманітних 

захворювань та травм. Отримані дані можуть бути використані для фіксації 

страхових випадків, створення предиктивних моделей та уточнення тарифної сітки 

на основі отриманих статистичних даних. 

Гейміфікація страхового процесу має значні преваги для обох сторін 

страхового процесу. Страхувальники отримують можливість підвищити свою 

страхову культуру та знизити рутинність багатьох аспектів взаємодії зі страховою 

компанією. Страховики отримують новий механізм тімбілдінгу та підвищення 

компетентності співробітників. Взаємодія із клієнтами, побудована з 

використанням принципі гейміфікації значно підвищує лояльність клієнтів та 

допомагає у розширенні клієнтської бази 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. На основі узагальнення історії розвитку Інтернет-страхування на світових 

ринках було з’ясовано, що крім класичного варіанту, коли страховик скамостійно 

забезпечує відповідний функціонал, існує ще два основних шляхи, а саме розвиток 

страхових агрегаторів або розвиток страхових репозиторіїв. Страховий 

репозиторій дозволить автоматизувати обіг страхових полісів у бездокументарній 

формі та знизити тягар підтримки інфраструктури, що лягає на плечі страховиків 

при класичному Інтернет-страхуванні. Запровадження жорсткого законодавчого 

регулювання нової інституції дозволить створити реально діючий механізм обігу 

та адміністрування  бездокументарних страхових полісів. Успішне ж впровадження 

страхових агрегаторів може кардинально змінити майбутнє страхової галузі та 

моделей індивідуальної дистрибуції, включаючи канали прямих продаж, 

створивши відповідні портали для порівняння цінових пропозиці та загального 

наповнення аналогічних страхових продуктів. 

2. Щоб привести до відповідності нормативну базу було запропоновано в 

законодавчому порядку визначити Інтернет-страхування у широкому значенні – як 

систему цивільно-правових та організаційно-економічних взаємовідностин між 

страхувальником (фізичною чи юридичною особою) та страховиком (юридичною 

особою, створеною за вимогами чинного законодавства) чи страховим 

посередником з приводу вибору, оформлення, оплати та подальшого 

обслуговування договору страхування, що базуються на використанні технічних 

засобів, прикладного програмного забезпечення, глобальних і локальних 

інформаційних мереж та їх ресурсів, що забезпечують взаємодію та захист 

майнових інтересів суб’єктів страхового ринку. Окремою пропозицією є 

врегулювання електронної форми договору страхування, а саме відміна норми 

Господарського кодексу України про нікчемність договору страхування у формі, 

відмінній від паперового. 

3. Охарактеризовано основні новітні інформаційні технологій, що можуть 

стати важелем для розширення ринку Інтернет-страхування. Використання в 
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страховій діяльності новітніх інформаційних потоків, отриманих від 

запровадження відповідних технологічних рішень, а саме Інтернет речей, 

телематики, Big Data та різноманітних мобільних додатків, дозволить значно 

переосмислити велику кількість бізнес-процесів страхової компанії та повністю 

реструктурувати процес актуарних розрахунків. Використання означених 

технологій, в умовах насичення класичних ринків аквізиції страхових послуг та 

загальної турбулентності ринкового середовища, дозволить страховикам зменшити 

витрати, підвищити конкурентні позиції та підвищити точність розрахунку 

страхових тарифів. 

4. Визначено, що гейміфікація, як процес привнесення ігрових механізмів, 

таких як система поінтів, змагання, турнірні таблиці та системи стимулів, в реальне 

життя для мотивування аудиторії до більш глибокого та значущого рівня взаємодії, 

може бути використаний для підвищення лояльності наявної клієнтської бази та 

стати одним із важелів залучення нових клієнтів. Підвищення рівня взаємодії із 

клієнтами за рахунок гейміфікації може надати страховим компаніям доступ до 

профілю ризиків кожного окремого клієнта. Використання ігрових механізмів має 

подвійний вплив на людські емоції, що може бути використано для надання більш 

якісного обслуговування потреб клієнтів. 

 

 

Результати проведеного у розділі дослідження опубліковані в наукових 

працях автора [218, 219, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48] 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено й запропоновано розв’язання 

нової наукової проблеми щодо впровадження Інтернет-страхування на ринку 

страхових послуг України та висвітлено зарубіжний досвід. Результати 

дослідження дали змогу сформувати висновки і пропозиції теоретичного та 

науково-практичного характеру відповідно до поставленої мети і завдань. 

1. Інтернет-страхування доцільно розглядати як систему цивільно-

правових та організаційно-економічних взаємовідносин між страхувальником 

(фізичною чи юридичною особою) та страховиком (юридичною особою, 

створеною за вимогами чинного законодавства) або страховим посередником з 

приводу вибору, оформлення, оплати та подальшого обслуговування договору 

страхування, що базуються на використанні технічних засобів, прикладного 

програмного забезпечення, глобальних і локальних інформаційних мереж та їх 

ресурсів, що забезпечують взаємодію та захист майнових інтересів суб’єктів ринку 

страхових послуг. 

2. Періодизацію Інтернет-страхування доцільно здійснювати в розрізі 

розвитку страхового ринку та мережі Інтернет за чотирма етапами, а саме 

«Технологічне зародження», «Інформаційне становлення», «Базовий період» та 

«Діджиталізація». Виявлено, що Інтернет-страхування є прикладом систем 

самообслуговування на ринку страхових послуг та розвивається у тісному зв’язку 

з інформаційними технологіями та страховою культурою населення. 

3. Впровадження Інтернет-страхування має здебільшого позитивний 

вплив на грошові потоки страховика, які пов’язані з трьома основними групами 

бізнес-процесів, а саме процесами фронт-офісу, андерайтингу та урегулювання або 

процесами продажу страхового продукту, адмініструванням страхових премій та 

процесами урегулювання, проте потребує значних одноразових початкових 

інвестицій. Виявлено, що основною особливістю бізнес-процесів страховика, що 

сприяють впровадженню Інтернет-страхування є невизначений часовий лаг між 

отриманням страхової премії та можливою виплатою страхового відшкодування.  
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4. Проводити оцінювання сучасного стану розвитку Інтернет-

страхування на ринку страхових послуг України доцільно за допомогою системи 

показників, що описують різні аспекти функціональності сайтів страховика. 

Досліджено ТОП 20 страховиків України та визначено, що серед них лише дві 

компанії орієнтовані на Інтернет-взаємодію та використовують максимальний 

потенціал щодо оптимізації грошових потоків. Одинадцять компаній, тобто більше 

половини досліджених страховиків мають лише початковий рівень функціоналу 

Інтернет-взаємодії, що вказує на незначний рівень оптимізації грошових потоків за 

рахунок використання Інтернет-страхування, проте свідчить про наявність значних 

перспектив для подальшого розвитку. 

5. Основний фінансовий ефект від впровадження Інтернет-страхування у 

процеси взаємодії суб’єктів ринку страхових послуг полягає у зменшенні витрат 

людино-годин на проходження трьох основних бізнес-процесів, а саме продажу 

страхового договору, урегулювання збитків та адміністрування страхових премій, 

і зменшення кількості етапів кожного процесу. Страхова компанія може отримати 

економію у 4,8 години в процесі продажу страхового договору, 4,3 години у процесі 

урегулювання збитків та 14,3 години у процесі адміністрування страхових премій. 

6. Використання Інтернет-страхування у процесі продажу страхових 

продуктів ОСЦПВВНТЗ та КАСКО дозволяє підвищити фінансову ефективність на 

78%. Розроблена методика дозволяє оцінити вплив Інтернет-страхування на 

фінансову ефективність як за кожним окремими продуктом, так і за їх сукупністю. 

Виявлено, що основою підвищення фінансової ефективності використання 

Інтернет-страхування, є відмова від витрат на оплату послуг страхових 

посередників та заміна їх витратами на залучення унікальних відвідувачів сайту 

страховика.  

7. Перспективними напрямами інституційно-правового регулювання 

Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України встановлено 

необхідність законодавчого визначення Інтернет-страхування, правового статусу 

договорів страхування в електронній формі та створення додаткових суб’єктів 

страхового ринку в особі страхових репозиторіїв і страхових агрегаторів. Надані 
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пропозиції охоплюють основні можливі шляхи розвитку ринку страхових послуг 

України в процесі використання Інтернет-страхування. 

8. Подальший розвиток Інтернет-страхування та основний ефект від його 

впровадження полягає у використанні сучасних інформаційних технологій. 

Доведено, що застосування телематичних пристроїв та аналізу BigData дозволяє 

страховикам оптимізувати тарифну сітку і підвищити точність прогнозування 

страхових виплат як за кожним окремим страховим об’єктом, так і за їх портфелем. 

Запропоновано використання телематики та Інтернет-підходів при розробці нових 

страхових продуктів та оптимізації тарифів за існуючими. Надано рекомендації 

щодо уникнення страхового шахрайства на основі аналізу BigData. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Динаміка зміни показника ВВП, млрд доларів 

 USA UK Japan Belgium Poland Ukraine 

Рік млрд USD млрд USD млрд USD млрд USD млрд USD млрд USD 

2002 10977,51 1757,57 4115,1 258,86 198,68 42,39 

2003 11510,67 2028,49 4445,7 319 217,52 50,13 

2004 12274,93 2389 4815,1 370,89 255,1 64,88 

2005 13093,73 2508,1 4755,4 387,37 306,14 86,14 

2006 13855,89 2678,28 4530,4 409,81 344,83 107,75 

2007 14477,64 3063,01 4515,3 471,82 429,25 142,72 

2008 14718,58 2875,46 5037,9 518,63 533,82 179,99 

2009 14418,74 2367,13 5231,4 484,55 439,8 117,23 

2010 14964,37 2429,6 5700,1 483,58 479,32 136,01 

2011 15517,93 2609 6157,5 526,98 528,83 163,16 

2012 16155,26 2646 6203,2 497,88 500,34 175,78 

2013 16691,52 2719,51 5155,7 520,09 524,22 183,31 

2014 17393,1 2998,83 4848,7 531,76 545,16 133,5 

2015 18036,65 2861,1 4383,1 455,09 477,07 90,62 

Джерело: розроблено автором за даними [284] 

Таблиця А.2 

Сума зібраних валових страхових премій 

 USA UK Japan Belgium Poland Ukraine 

Рік млн USD млн USD млн USD млн USD млн USD млн UAH 

2002 1400299 252689 286834 19506 5585 4442,1 

2003 1582879 297662 314096 29168 6410 9135,3 

2004 1665142 336327 335025 35299 7559 19431,4 

2005 1743736 358541 343008 41607 9575 12853,5 

2006 1710090 525858 321921 37116 12095 13830,0 

2007 1993593 644557 351423 42999 15797 18008,2 

2008 2039112 454666 428168 42808 24641 24008,6 

2009 2029504 342609 471373 39575 16475 20442,1 

2010 2035562 325141 498713 39170 17963 23081,7 

2011 2154851 339365 568376 40818 19289 22693,5 

2012 2279817 368525 465476 41938 19231 21508,2 

2013 2289921 340385 355940 37510 18307 28661,9 

2014 2431323 365688 351337 38294 17412 26767,3 

2015 2621083 336743 311854 28680 14539 29736 

Джерело: розроблено автором за даними [108, 161]  



 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Періоди розвитку страхового ринку України 

Період Роки Характеристика 

1 1990-1993 Даний період характеризувався відсутністю державного регулювання 

страхової діяльності та бурхливим зростанням кількості страхових компаній 

за невпорядкованого законодавства. При цьому 3-5% страхових компаній 

від загальної кількості створювалися з метою суто трастової діяльності – 

“гри на інфляції”. Проте дані компанії свого часу не повернули своїм 

клієнтам належних їм коштів і тим самим підірвали довіру громадян до 

страхових компаній 

2 1993-1996 Характеризується прийняттям у травні 1993 року Декрету Кабінету 

Міністрів України “Про страхування” та створенням у жовтні 1993 року 

Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд), який 

проіснував до квітня 2002 р. Завдяки законодавчому регулюванню страхової 

діяльності відчутно підвищилася фінансова дисципліна страховиків. Було 

впроваджено облік резервів, розроблено категорії активів, у межах яких 

страховики розміщували ці резерви, упорядковано взаємовідносини 

страховика з його філіями та представництвами, установлено необхідні 

форми спеціальної звітності, розпочався нагляд за страховою діяльністю. 

Було впроваджено єдиний державний реєстр страхових компаній і видано 

ліцензії, тобто здійснювати страхову діяльність стало можливим лише за 

тими видами, які зазначено в ліцензії 

3 1996-2001 Було ухвалено Закон України “Про страхування” (березень 1996 р.) та 

перереєстрацією страховиків у 1997 році. Закон установив систему 

контролю за рівнем платоспроможності страховиків і порядок розрахунку 

резервів, посилив норми, що регулюють нагляд за страховою діяльністю, 

упорядкував види обов’язкового страхування. Було здійснено обов’язковий 

поділ страхових компаній на ті, які здійснюють страхування життя, та ті, які 

проводять страхування за видами іншими, ніж страхування життя. 

Створюються та реєструються об’єднання страховиків у вигляді Моторного, 

Морського, Авіаційного бюро 

4 2001-2008 2 лютого 2001 року Кабінетом Міністрів України затверджено Програму 

розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки. 4 жовтня 2001 р. 

прийнято Закон України “Про внесення змін та доповнень до Закону 

України “Про страхування”. 11 грудня 2002 р. за Указом Президента 

України № 1153/2002 згідно із Законом України “Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг” було створено Державну 

комісію з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). 

У даний період відбулося підвищення вимог до мінімальних розмірів 

статутного фонду страховиків (1 млн євро для страховиків з ризикового 

страхування та 1,5 млн євро – для страховиків зі страхування життя) 

  



 

Продовження додатку 

Продовження таблиці Б.1  
Період Роки Характеристика 

5 2008-до 

теперішнього 

часу 

Приєднавшись у 2008 р. до Світової організації торгівлі, Україна відповідно 

до правил Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС), зобов’язалася 

забезпечити національний режим та доступ на ринок в секторі фінансових 

послуг, включаючи страхові послуги та ті, що відносяться до страхових. Це 

означає, що у зазначеному секторі ринку забезпечується вільний доступ до 

страхових послуг та їх постачальникам, а також надається режим, не менш 

сприятливий, ніж вітчизняним послугам чи постачальникам послуг. 10 

квітня 2008 р. до Закону України “Про страхування” були внесені зміни, 

згідно з якими скасовано вимогу щодо надання послуг представництвами 

страхових та перестрахових брокерів- нерезидентів лише через постійні 

представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники 

податку відповідно до законодавства України та включені до державного 

реєстру страхових або перестрахових брокерів. Натомість з дня вступу 

України до СОТ страхові та/або перестрахові брокери- нерезиденти 

зобов’язані письмово повідомити Уповноваженому органу за встановленою 

ним формою про намір здійснювати діяльність на території України. У 

результаті двосторонніх переговорів та гармонізації українського 

законодавства з вимогами СОТ Україна досягла відстрочки в питанні 

надання дозволу відкривати в Україні філіали іноземних страховиків і зняття 

обмежень на участь іноземців в капіталі страхових компаній. Так, іноземні 

страхові компанії зможуть надавати страхові послуги через свої філії лише 

через 5 років з дня вступу України до СОТ. По завершенні вказаного 

перехідного періоду (17 травня 2013 р.) при створенні страхової компанії зі 

страхування життя статутний фонд такого страховика вже повинен бути не 

менше 10 млн євро. 23 листопада 2011 року Держфінпослуг було 

реорганізовано в Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сфері фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) 

Джерело: 173 

 

 

Таблиця Б.2 

Періоди розвитку мережі Інтернет в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [240] 

1 1990-1994 Створення перших вузлів доступу, утворення домену UA та розробка 

первинної інфраструктури 

2 1994-1996 Запровадження TCP/IP, розширення інфраструтури, первинний 

розподіл цільових доменів 

3 1996-2002 Наповнення мережі Інтернет різноманінтними ресурсами, в тому 

числі першими сайтами фінансових інститутів. 

4 2002-2007 Поява перших сервісів Google для Українського сегменту мережі 

Інтернет. Поява інших пошукових систем, розвиток Інтернет-

реклами. 

5 2007-до 

теперішнього 

часу 

Наповнення мережі Інтернет різноманітним контентом, поява значної 

кількості онлайн-ресурсів. Розвиток Інтернету речей, поява сучасних 

форматів передачі та відображення інформації. Розвиток систем 

штучного інтелекту для технічних та користувацьких систем сайтів 



 

Додаток В 

Таблиця В.1 

Основні визначення поняття Інтернет-страхування 

Онлайн-страхування — це укладання страхового полісу безпосередньо 

через Інтернет-сайт страхової компанії або страхового посередника, який 

включає в себе вибір страхового продукту, розрахунок тарифу і страхової 

суми, підписання поліса, оплату, організацію огляду об'єкта страхування 

та доставки паперової версії поліса (якщо цього вимагають умови 

страхування). 

Wikipedia [78] 

Інтернет-страхування (і-страхування, е-страхування) — це процес 

взаємодії страхової компанії та її клієнтів, який полягає у виборі 

страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні 

страхових премій з використанням мережі Інтернет. 

Науменкова С.В. 

[129] 

Інтернет-страхування це всі елементи взаємодії між страховою компанією 

та клієнтом, які виникають при продажі страхового продукту і його 

обслуговуванні, але вироблені за допомогою Інтернету 

Михайловська І.М 

[68] 

Інтернет-страхування можна визначити як комплекс взаємовідносин між 

страховиком і страхувальником, які виникають у процесі продажу 

страхової послуги, її обслуговуванні, а в разі виникнення страхового 

випадку покриття збитків страхувальника на основі укладеного договору 

через мережу Інтернет. 

Свєшнікова К.Т., 

Тюлін А.С.[130] 

Інтернет- страхування – це комплекс взаємин страхової компанії і клієнта, 

що виникають у процесі продажу продукту страхування, його обслуго- 

вування і виплати страхового відшкодування при використанні технологій 

мережі Інтернет як найбільш зручних, швидких і дешевих засо- бів обміну 

інформацією. 

Новак О.В. [76] 

Інтернет-страхуванням взаємодію інтересів між страховою компанією і 

клієнтом, котра виникає при продажу страхового продукту та його 

обслуговуванні, але вироблена за допомогою мережі Інтернет 

Спіцина Н.М. 

[152] 

Інтернет-страхування передбачає укладення та обслуговування договорів 

страхування за допомогою дистанційних засобів зв’язку 

Гриньова К [25] 

Електронне страхування – це форма відносин у сфері страхування щодо 

надання послуг в електронному вигляді за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Тарасов С.А. 

  



 

Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Основні визначення поняття Бізнес-процесс 

Б
ізн

ес-п
р
о
ц

ес ц
е: 

бізнес (пер. з англ. “діяльність”) – це економічна, комерційна, біржова або підприємницька 

діяльність, спрямована на отримання прибутку.  

процес – послідовна зміна станів або явищ, яка відбувається закономірно; хід розвитку 

чого-небудь; сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного 

наслідку (результату).  

- сукупність послідовних дій економічного, комерційного, біржового або 

підприємницького характеру, які зорієнтовані на отримання прибутку 

пов’язаний набір повторюваних дій (функцій), які перетворюють вхідний матеріал і/або 

інформацію в кінцевий продукт (послугу) у відповідності із заздалегідь встановленими 

правилами 

сукупність різних видів діяльності, у рамках яких “на вході” використовується один або 

більше видів ресурсів, в результаті якої на “виході” створюється продукт, що представляє 

цінність для споживача 

- набір логічно взаємозалежних дій, виконуваних для досягнення певного “виходу” 

бізнес-діяльності 

- це дискретна множина дій, спроектованих та структурованих для виробництва 

визначеного продукту (товарів/ робіт/послуг) для конкретного споживача чи ринку. 

- структурований набір дій, які можна виміряти, та який створений з метою 

виробництва певної продукції для клієнта чи ринку 

комплекс видів діяльності, які визначаються точками “входу” і “виходу” та 

використовують організаційні ресурси з метою створення цінності товарів/послуг для 

споживача 

будь-який вид дій у функціонуванні організації 

логічний, послідовний, взаємопов’язаний набір заходів, який споживає ресурси 

постачальника, створює цінність та видає результат покупцю 

послідовність логічно пов’язаних, повторюваних дій, у результаті яких використовуються 

ресурси підприємства для перетворення об’єкта (фізично чи віртуально) з ціллю 

досягнення визначених вимірних результатів, або продукції для задоволення потреб 

внутрішніх і зовнішніх споживачів 

це система взаємопов’язаних і взаємодіючих дій, кінцевими цілями виконання яких є 

створення продуктів/послуг, які мають цінність для зовнішніх і внутрішніх споживачів 

- ряд взаємопов’язаних видів діяльності, які перетворюються у “входи” і “виходи” 

процесу 

- систематизоване та послідовне виконання функціональних операцій, які приносять 

певний заздалегідь визначений результат 

логічна послідовність взаємопов’язаних дії, в яких використовують ресурси підприємства 

для створення і отримання вимірного результату в майбутньому 

множина внутрішніх видів діяльності, які розпочинаються з одного чи більше “входів” і 

закінчуються створенням продукції, яка необхідна клієнту, задовольняє його бачення 

вартості, довговічності, сервісу і якості. 

Джерело: розроблено автором за даними [232, 17, 2, 210, 209, 266, 211, 167, 7, 14, 

241, 282, 52, 62] 



 

Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Оцінка функціоналу сайту СК Кремінь 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Можливість розрахунку відсутня 

0 

КАСКО 0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Не передбачена 0 

Інтернет-замовлення Не передбачена 0 

Зворотній зв’язок Низький рівень функціональності та відсутність 

алгоритмів перевірки 
4 

Словник термінів Тлумачення термінів подано в тексті 5 

Call-центр Прямий номер фіксованого зв’язку, лише в робочі години 

київського філіалу 
4 

Повідомлення про страхову подію Не передбачена 0 

Власний кабінет Відсутній 0 

Інформація про асортимент Наявна інформація не розкриває цінову політику 7 

Історія компанії Лише російськомовний розділ 6 

Новини компанії Неактуальні дані 5 

Зручність  Середній рівень зручності використання 6 

Функціональність Функціонал сайту є низьким 2 

Інформаційний контент Відсутній 0 

Джерело: побудовано автором на основі [144]. 

Таблиця Е.2 

Оцінка функціоналу сайту СК Інгосстрах 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 
Можливість розрахунку відстутня 

0 

КАСКО 0 

Інші Наявні неповноцінні калькулятори 4 

Інтернет-оплата Наявна, використовується еквайринг КБ «ПриватБанк» 9 

Інтернет-замовлення Передбачена, використовуються системи авторизації 

Приват24 або BankID 

6 

Зворотній зв’язок Універсальна форма зворотного зв’язку та оцінки якості 7 

Словник термінів Наявний, потребує доповнення 8 

Call-центр Наявні багатоканальний та фіксований номери, графік 

роботи не висвітлено 

7 

Повідомлення про страхову подію Передбачена, з використанням системи Приват24 7 

Власний кабінет Реалізовано з використанням сервісу Приват24 6 

Інформація про асортимент Висвітлена повністю, вказані умови публічної оферти та 

ціни 

8 

Історія компанії Подано в повному обсязі 8 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 5 

Зручність  Сайт зручний та інтуїтивний, проте сторонні сервіси 

погіршують сприйняття та досвід користування 

7 

Функціональність Високорозвинутий функціонал сервісів КБ «ПриватБанк» 9 

Інформаційний контент Наявний, використовується для залучення нових клієнтів 8 

Джерело: побудовано автором на основі [142].  
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Таблиця Е.3 

Оцінка функціоналу сайту СК АХА 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Можливість розрахунку відстутня 

0 

КАСКО 0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Наявна, використовується еквайринг КБ «ПриватБанк» 9 

Інтернет-замовлення Передбаченаможливість замовлення майже всіх продуктів 9 

Зворотній зв’язок Високорозвиинута форма зворотного зв’язку з можливістю 

замовлення страхових продуктів 

9 

Словник термінів Наявний, наповнення та зручність на високома рівні 9 

Call-центр Наявні багатоканальний та короткий номери, Skype. 

Цілодобово 

9 

Повідомлення про страхову подію Наявний розширений функціонал процесу урегулювання 9 

Власний кабінет Наявний, дозволяє управляти договорами та 

урегулюванням 

9 

Інформація про асортимент Висвітлена повністю, відстутні цінова політика 9 

Історія компанії Подано в повному обсязі 9 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 9 

Зручність  Сайт зручний та інтуїтивний, використовуються прямі 

посилання на продукти 

10 

Функціональність Високорозвинутий функціонал, створений силами СК 9 

Інформаційний контент Наявний, використовується для залучення нових клієнтів 9 

Джерело: побудовано автором на основі [138]. 

Таблиця Е.4 

Оцінка функціоналу сайту СК Арсенал Страхування 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

8 

КАСКО 6 

Інші 6 

Інтернет-оплата Наявна, використовується LiqPay та WayForPay 7 

Інтернет-замовлення Передбачена повноцінна купівля полісу 9 

Зворотній зв’язок Наявний 7 

Словник термінів Наявний 7 

Call-центр Наявний багатоканальний безкоштовний номер, графік 

роботи не висвітлено 

7 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 6 

Власний кабінет Наявний 8 

Інформація про асортимент Переобтяжено саморекламою 7 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний та наповнений саморекламою 4 

Зручність  Сайт зручний та інтуїтивний, проте використання 

додаткового сайту переобтяжує користувача 

7 

Функціональність Високорозвинутий функціонал, створений силами СК 9 

Інформаційний контент Наявний, використовується для залучення нових клієнтів 6 

Джерело: побудовано автором на основі [136].  
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Таблиця Е.5 

Оцінка функціоналу сайту СК PZU Україна 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

8 

КАСКО 8 

Інші 8 

Інтернет-оплата Наявна 8 

Інтернет-замовлення Передбачено, реалізовано додатковим сайтом 8 

Зворотній зв’язок Наявний, реалізовано як система оцінки якості 7 

Словник термінів Наявний, наповнення є недостатнім 4 

Call-центр Наявний багатоканальний безкоштовний номер, графік 

роботи не висвітлено 

6 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в повному обсязі, тарифну політику не розкрито 9 

Історія компанії Подано в повному обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 7 

Зручність  Середній рівень зручності, додатковий сайт знижує оцінку 6 

Функціональність Достатній рівень функціоналу 6 

Інформаційний контент Майже не використовується  6 

Джерело: побудовано автором на основі [132]. 

Таблиця Е.6 

Оцінка функціоналу сайту СК УНІКА 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Можливість розрахунку відстуня 

0 

КАСКО 0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Передбачено лише повну оплату договору 4 

Інтернет-замовлення Реалізовано лише для КАСКО та туристичного 

страхування 

4 

Зворотній зв’язок Наявна 6 

Словник термінів Тлумачення термінів подано в тексті 4 

Call-центр Наявні багатоканальний та короткий номери. Цілодобово 6 

Повідомлення про страхову подію Відсутня 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в повному обсязі 8 

Історія компанії Подано в повному обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 6 

Зручність  Середній рівень зручності 6 

Функціональність Достатній рівень функціоналу 4 

Інформаційний контент Майже не використовується 2 

Джерело: побудовано автором на основі [151]. 

  



 

Продовження додатку Е 

Таблиця Е.7 

Оцінка функціоналу сайту СК ПРОВІДНА 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ Наявний 7 

КАСКО 
Можливість розрахунку відстуня 

0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Відсутня 0 

Інтернет-замовлення Неповноцінне замовлення ОСЦПВВНТЗ 4 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 6 

Словник термінів Тлумачення наводяться в тексті 4 

Call-центр Цілодобовий багатоканальний номер 6 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 8 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 8 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 7 

Зручність  Низький рівень зручності через не6оптимальне групування 5 

Функціональність Недостатній рівень функціоналу 4 

Інформаційний контент Використовується 5 

Джерело: побудовано автором на основі [147]. 

Таблиця Е.8 

Оцінка функціоналу сайту СК ІНГО Україна 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

7 

КАСКО 7 

Інші 7 

Інтернет-оплата Реалізовано не в повному обсязі 5 

Інтернет-замовлення Неповноцінна заявка на страхування 4 

Зворотній зв’язок Наявні форма зворотного зв’язку та онлайн-чат 9 

Словник термінів Тлумачення не наводиться 0 

Call-центр Цілодобовий багатоканальний номер 9 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 8 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 8 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 6 

Зручність  Середнівй рівень зручності, неінтуїтивна взаємодія 6 

Функціональність Достаній рівень функціоналу 6 

Інформаційний контент Наявний 6 

Джерело: побудовано автором на основі [141]. 
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Таблиця Е.9 

Оцінка функціоналу сайту СК УСГ 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

8 

КАСКО 7 

Інші 8 

Інтернет-оплата Відсутня  0 

Інтернет-замовлення Повноцінна заявка та замовлення окремих продуктів 7 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 6 

Словник термінів Наявний 7 

Call-центр Багатоканальний телефонний номер, графік роботи не 

висвітлено 

7 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Наявний 6 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 8 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 6 

Зручність  Середній рівень зручності, неінтуїтивна взаємодія 6 

Функціональність Середній рівень функціональності 7 

Інформаційний контент Наявний 5 

Джерело: побудовано автором на основі [133]. 

Таблиця Е.10 

Оцінка функціоналу сайту СК СГ «ТАС» 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Відстуні 

0 

КАСКО 0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Відстуня 0 

Інтернет-замовлення Оформлення заявки на страхування 4 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 7 

Словник термінів Тлумачення термінів подано в тексті або відсутнє 4 

Call-центр Наявні багатоканальний та короткий номери, графік 

роботи не висвітлено 

6 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Наявний 6 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 7 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 6 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 7 

Зручність  Середній рівень зручності, неінтуїтивна взаємодія 7 

Функціональність Достатній рівень функціональності 6 

Інформаційний контент Наявний 7 

Джерело: побудовано автором на основі [148]. 
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Таблиця Е.11 

Оцінка функціоналу сайту СК АСКА 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ Наявний 7 

КАСКО Відсутній 0 

Інші Наявні 6 

Інтернет-оплата Наявна 6 

Інтернет-замовлення Оформлення неповноцінної заявки на страхування 5 

Зворотній зв’язок Наявні форма зворотного зв’язку та онлайн-чат 6 

Словник термінів Тлумачення термінів не наводиться 4 

Call-центр Цілодобовий багатоканальний номер 7 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 7 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 6 

Зручність  Середній рівень зручності, неінтуїтивна взаємодія 6 

Функціональність Достатній рівень функціональності 5 

Інформаційний контент Наявний 5 

Джерело: побудовано автором на основі [137]. 

Таблиця Е.12 

Оцінка функціоналу сайту СК Універсальна 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

7 

КАСКО 5 

Інші 8 

Інтернет-оплата Наявна 6 

Інтернет-замовлення Офмлення неповноцінної заявки на страхування 4 

Зворотній зв’язок Форма зворотного зв’язку відстуня 5 

Словник термінів Тлумачення термінів не наводиться 4 

Call-центр Багатоканальний номер. Графік роботи не розкрито 7 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 5 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 8 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний, але неактуальний 6 

Зручність  Низький рівень зручності, неінтуїтивна взаємодія 5 

Функціональність Недостатній рівень функціоналу 5 

Інформаційний контент Наявний, слаборозвинутий 4 

Джерело: побудовано автором на основі [150]. 
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Таблиця Е.13 

Оцінка функціоналу сайту СК Оранта 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

8 

КАСКО 6 

Інші 7 

Інтернет-оплата Не реалізовано 0 

Інтернет-замовлення Оформлення повноцінної заявки на страхування 9 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 7 

Словник термінів Наявний словник страхових термінів 8 

Call-центр Багатоканальний номер. Графік роботи не розкрито 6 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 8 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 4 

Зручність  Низький рівень зручності, неінтуїтивна взаємодія 5 

Функціональність Достатній рівень функціоналу 6 

Інформаційний контент Наявний 6 

Джерело: побудовано автором на основі [145]. 

 

Таблиця Е.14 

Оцінка функціоналу сайту СК Альфа Страхування 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

8 

КАСКО 8 

Інші 6 

Інтернет-оплата Наявна 7 

Інтернет-замовлення Можливість оформлення заявки на страхування 6 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 7 

Словник термінів Тлумачення наводиться в тексті або відстутнє 5 

Call-центр Цілодобові багатоканальні номери 7 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Реалізовано страховиком 5 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 7 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 8 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 6 

Зручність  Середній рівень зручності, неінтуїтивна взаємодія 6 

Функціональність Достатній рівень функціоналу 6 

Інформаційний контент Майже відсутній 4 

Джерело: побудовано автором на основі [134]. 

  



 

Продовження додатку Е 

Таблиця Е.15 

Оцінка функціоналу сайту СК Княжа 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

8 

КАСКО 6 

Інші 5 

Інтернет-оплата Не реалізовано 0 

Інтернет-замовлення Оформлення заявки на страхування 6 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 8 

Словник термінів Наявний словник страхових термінів 8 

Call-центр Цілодобовий багатоканальний номер 8 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 5 

Власний кабінет Реалізовано частково 7 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 8 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 8 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 8 

Зручність  Викорий рівень зручності та інтуїтивності взаємодії 7 

Функціональність Середній рівень функціональності 6 

Інформаційний контент Майже не використовується 6 

Джерело: побудовано автором на основі [143]. 

Таблиця Е.16 

Оцінка функціоналу сайту СК Перша 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Відсутні 

0 

КАСКО 0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Не реалізована 0 

Інтернет-замовлення Оформлення неповної заявки на страхування 6 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 7 

Словник термінів Тлумачення подано в тексті або відстутнє 4 

Call-центр Багатоканальний номер. Графік роботи не розкрито 6 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 7 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 6 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 4 

Зручність  Зруність на середньому рівні, неінтуїтивна взаємодія 6 

Функціональність Середній рівень функціоналу 5 

Інформаційний контент Майже відстутній 4 

Джерело: побудовано автором на основі [146]. 

  



 

Продовження додатку Е 

Таблиця Е.17 

Оцінка функціоналу сайту СК UPSK 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ Наявний 4 

КАСКО 
Відсутні 

0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Не реалізована 0 

Інтернет-замовлення Оформлення неповноцінної заявки на страхування 3 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного зв’язку 4 

Словник термінів Тлумачення термінів відсутнє 0 

Call-центр Багатоканальний номер. Графік роботи не розкрито 5 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Інформаціє є вичерпною 9 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 6 

Новини компанії Розділ наявний 4 

Зручність  Низький рівень зручності 4 

Функціональність Низький рівень функціоналу 3 

Інформаційний контент Майщже відсутній 4 

Джерело: побудовано автором на основі [133]. 

Таблиця Е.18 

Оцінка функціоналу сайту СК АЛЬЯНС 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Відсутні 

0 

КАСКО 0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Не реалізовано 0 

Інтернет-замовлення Можливість відсутня 0 

Зворотній зв’язок Форму не реалізовано 0 

Словник термінів Тлумачення термінів відсутнє 0 

Call-центр Реалізовано на базі відділень 4 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Відстуня 0 

Історія компанії Майже не розкрито 3 

Новини компанії Розділ не функціонує 1 

Зручність  Низький рівень зручності 2 

Функціональність Функціонал відсутній 0 

Інформаційний контент Відстуній 2 

Джерело: побудовано автором на основі [135]. 

  



 

Продовження додатку Е 

Таблиця Е.19 

Оцінка функціоналу сайту СК Євроінс Україна 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Відсутні 

0 

КАСКО 0 

Інші 0 

Інтернет-оплата Не реалізовано 0 

Інтернет-замовлення Можливість відстуня 0 

Зворотній зв’язок Наявна форма зворотного  4 

Словник термінів Тлумачення частково наведено в тексті 3 

Call-центр Багатоканальний та короткий номери з call-back 7 

Повідомлення про страхову подію Не передбачено 0 

Власний кабінет Не реалізовано 0 

Інформація про асортимент Подано в достатньому обсязі 7 

Історія компанії Подано в достатньому обсязі 7 

Новини компанії Розділ наявний та актуальний 6 

Зручність  Низький рівень зручності 4 

Функціональність Низький рівень функціоналу 3 

Інформаційний контент Майже відсутній 4 

Джерело: побудовано автором на основі [140] 

Таблиця Е.20 

Оцінка функціоналу сайту СК ВУСО 
Назва показника Коментар Оцінка 

Страховий 

калькулятор 

ОСЦПВВНТЗ 

Наявні 

10 

КАСКО 6 

Інші 9 

Інтернет-оплата Реалізовано 9 

Інтернет-замовлення Оформлення повноцінної заявки на страхування 9 

Зворотній зв’язок Форми зворотного зв’язкку та використання месенджерів 10 

Словник термінів Реалізовано повноцінний словник страхових термінів 9 

Call-центр Цілодобові багатоканальни і короткий номери. Skype 10 

Повідомлення про страхову подію Реалізовано на базі власного кабінету та через месенджери 8 

Власний кабінет Реалізовано 9 

Інформація про асортимент Інформація є вичерпною 10 

Історія компанії Подано в повному обсязі 9 

Новини компанії Розділ наявний, актуальий. Інструмент залучення клієнтів 10 

Зручність  Високий рівень зручності, інтуїтивна взаємодія 10 

Функціональність Високий рівень функціональності сайту 10 

Інформаційний контент Наявний та використовується для залучення клієнтів 10 

Джерело: побудовано автором на основі [139] 

  



 

Додаток Ж1

1. Запит на страхування 

2. Вибір продукту 

3. Оцінка потреб клієнта 

4. Надання списку рекомендованих продуктів 

5. Збір необхідних даних 

6. Підготовка пропозиції 

7. Підписання клієнтом 

8. Узгодження формату оплати 

9. Підготовка документів для клієнта 

10. Отримання оплати 

11. Передача полісу та договору страхування 

12. Подання інформації іншим відділам 

13. Визначення причин відмови 

14. Коригування пропонованих умов 

15. Внесення у базу можливих майбутніх клієнтів 

 

Рис. Ж.1. Класична схема продажу страхового договору 
Джерело: побудовано автором на основі [192, 209, 228, 232, 250, 278] 

 

  



 

Додаток Ж2 
1. 

1. Вибір продукту 

2. Розрахунок вартості 

3. Внесення необхідних даних 

4. Вибір формату оплати 

5. Перевірка отриманих даних 

6. Підписання документа 

7. Отримання оплати 

8. Передача полісу та договору страхування 

9. Подання інформації іншим відділам  

10. Визначення причин невідповідностей 

11. Коригування отриманої інформації 

12. Внесення у базу можливих майбутніх клієнтів 

 

Рис. Ж.2. Оптимізована схема продажу страхового договору 
Джерело: побудовано автором на основі [192, 209, 228, 232, 250, 278] 

 

  



 

Додаток З1 

1. Звернення постраждалого до страхової компанії  

2. Відповідь від відділу підтримки 

3. Збір інформації про страховий випадок 

4. Передача на розгляд отриманих даних 

5. Отримання повідомлення про завершення процесу урегулювання 

6. Перевірка договору страхування відповідальною особою 

7. Встановлення параметрів та перегляд заявлених збитків 

8. Уточнення отриманих збитків у постраждалого 

9. Оновлення інформації 

10. Встановлення очікуваного рівня відшкодування 

11. Направлення справи на розгляд аджастеру 

12. Узгодження із постраждалим часу проведення виїзної перевірки 

13. Аджастер визначає методологію перевірки на основі отриманих 

даних 

14. Попереднє вивчення наявної інформації 

15. Прибуття на місце проведення перевірки 

16. Проведення перевірки з дозволу та в присутності застрахованого 

або відповідальної особи 

17. Оцінка масштабу збитків та надання застрахованому чи 

відповідальній особі результатів проведеної перевірки 

18. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування або 

відмова у виплаті 

19. Вивчення справи та оцінка аджастером понесених збитків 

20. Уточнення окремих аспектів справи у застрахованого або 

відповідальної особи 

21. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування або 

відмова у виплаті

Рис. З.1. Класична схема урегулювання збитків 

Джерело: побудовано автором на основі [192, 209, 228, 232, 250, 278] 



 

Додаток З2 

1. Звернення постраждалого до страхової компанії  

2. Заповнення інформації про страховий випадок 

3. Перевірка договору страхування 

4. Встановлення параметрів та перегляд заявлених збитків 

5. Уточнення отриманих збитків у постраждалого 

6. Встановлення очікуваного рівня відшкодування 

7. Аджастер визначає методологію перевірки на основі 

отриманих даних 

8. Узгодження із постраждалим часу проведення виїзної 

перевірки 

9. Прибуття на місце проведення перевірки 

10. Проведення перевірки з дозволу та в присутності 

застрахованого або відповідальної особи 

11. Оцінка масштабу збитків та надання застрахованому чи 

відповідальній особі результатів проведеної перевірки 

12. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування 

або відмова у виплаті 

13. Вивчення справи та оцінка аджастером понесених збитків 

14. Уточнення окремих аспектів справи у застрахованого або 

відповідальної особи 

15. Врегулювання збитків в рамках умов договору страхування 

або відмова у виплаті 

16. Повідомлення про завершення процесу урегулювання 

 

Рис. З.2. Оптимізована схема урегулювання збитків 

Джерело: побудовано автором на основі [192, 209, 228, 232, 250, 278] 



 

Додаток К1 

1. Створення запису в обліковій системі 

2. Розробка інвойсу 

3. Друк та відправка паперового інвойсу 

4. Уточнення умов у спеціаліста 

5. Передача інвойсу спеціалісту 

6. Зарахування оплати та генерація 

внутрішніх документів 

7. Генерація повідомлення про несплату 

8. Повідомлення застрахованого 

9. Відміна процесу дострокового 

припинення 

10. Повідомлення застрахованого про 

продовження дії договору 

11. Розрахунок комісійної винагороди 

12. Оплата комісійної винагороди 

13. Створення внутрішніх документів 

14. Дострокове припинення дії договору 

15. Направлення на розгляд спеціаліста 

16. Направлення на розгляд спеціаліста 

17. Огляд умов оплати та вибір формату 

18. Направлення платіжних інструкцій 

19. Обробка сформованого інвойсу 

20. Отримання документів для розгляду 

21. Переоформлення документів 

22. Дослідження причин помилки 

23. Виправлення помилок 

24. Отримання комісійної винагороди 

 

Рис. К.1. Класична схема адміністрування страхових премій 

Джерело: побудовано автором на основі [192, 209, 228, 232, 250, 278] 



 

Додаток К2 

1. Створення запису в обліковій системі 

2. Генерація інвойсу 

3. Відправка інвойсу 

4. Направлення на розгляд спеціаліста 

5. Зарахування оплати та генерація 

внутрішніх документів 

6. Генерація повідомлення про несплату 

7. Повідомлення застрахованого 

8. Відміна процесу дострокового 

припинення 

9. Повідомлення застрахованого про 

продовження дії договору 

10. Розрахунок комісійної винагороди 

11. Оплата комісійної винагороди 

12. Створення внутрішніх документів 

13. Дострокове припинення дії договору 

14. Направлення на розгляд спеціаліста 

15. Огляд умов оплати та вибір формату 

16. Направлення платіжних інструкцій 

17. Дослідження причин помилки 

18. Виправлення помилок 

25. Отримання комісійної винагороди 

 

Рис. К.2. Оптимізована схема адміністрування страхових премій 

Джерело: побудовано автором на основі [192, 209, 228, 232, 250, 278] 



 

Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Стратегічний аналіз впливу сильних сторін 
 Opportunities Threats 

S
tren

g
th

s 

Зменшення впливу людського фактору та 

підвищення довіри до автоматизованих систем 

дозволить залучити нову аудиторію клієнтів 

Зниження довіри до автоматизованих систем має 

компенсуватися значним зниженням людського 

фактору, що є причиною більшості помилок 

Зміна формату взаємодії із клієнтами дозволить 

вийти страховику на нові ринки та отримати 

додаткові сегменти споживчої аудиторії 

Зменшення кількості етапів проходження бізнес-

процесу озволить полегшити їх захист від кібер-

ризиків навіть в умовах значної автоматизації 

Спрощення бізнес-процесів страховика за рахунок 

використання нових джерел інформації дозволить 

зменшити витрати часу та підвищити якість 

сервісу 

Поява нових конкурентів може бути 

скомпенсована значними змінами у принципах 

взаємодії із клієнтами, що дозволяє ускладнити 

вихід на ринок нових гравців 

Поглиблена інформатизація процесів за рахунок 

покращення інформаційної інфраструктури 

дозволяє отримати нові конкурентні переваги в 

умовах швидких змін ринкового середовища 

Підвищення цін на новітні інформаційні технології 

компенсуватиметься зниженням витрат часу за 

рахунок впровадження та використння сучасних 

технологій автоматизації 

Зменшення кількості етапів проходження бізнес-

процесу та зниження вартості впровадження 

новітніх технологій дозволяє оптимізувати 

діяльність страховика та отримати додаткові 

конкурентні переваги 

Цінова конкуренція з боку інших гравців ринку 

може ути скомпенсована за рахунок зниження 

витра на оплату робочої сили, а відповідно 

зменшення собіватості послуги, що надається 

Зниження витрат робочої сили, а відповідно і 

частки фонду заробітної плати у структурі вартості 

страхової послуги дозволяє знизити ринкові ціни 

та вести уінову конкуренцію, поряд із наданням 

додаткових послуг та підвищенням якості 

Погіршення інформаційної інфраструктури 

можна компенсувати за рахунок спрощення 

бізнес-процесів страховика, в таких умовах 

меншим є навантаження на зовнішні елементи 

інфраструктури за рахунок оптимізації 

внутрішньої та зовнішньої взаємодії 

Зменшення витрат часу дозволить страховику 

адміструвати більшу кількість договорів, що в 

свою чергу дозволить підвищити власну 

присутність на рику та розширити клієнтську базу 

Законодавчі перепони можуть бути 

скаомпенсовані за рахунок значного росту 

інформатизації бізнес-процесів страховика та 

суспільства в цілому, зміна окремих алгоритмів 

взаємодії дозволить зменшити правовий тиск 

Джерело: розроблено автором 

  



 

Продовження додатку Л 

Таблиця Л.2 

Стратегічний аналіз впливу слабкостей 
 Opportunities Threats 

W
eak

n
esses 

Підвищення довіри до автоматизованих систем 

має нівелювати значне збільшення кількості 

автоматизованих етапів взаємодії страховик-

страхувальник та створити умови для утримання 

та розширення клієнтської бази 

Враховуючи можливість перевищення ступеню 

автоматизації взаємодії між страховиком і 

страхувальником та можливість зниження довіри 

до автоматизованих систем необхідним є чітке 

регламентування при впровадженні нових 

технологій та відповідна робота із підвищення 

клієнтами їх сприйняття 

Збільшення штату ІТ департаменту може бути 

скомпенсовано можливостями по виходу на нові 

ринки, що в свою чергу дозволить значно 

розширити базу клієнтів та отримати додаткові 

конкурентні переваги 

Можливість зростання як вартості нових 

технологічних рішень для страховиків, так і 

вартості супроводу існуючих, накладає обмеження 

на стратегічну модернізацію інформаційних 

систем та вимагає дослідження можливих ризиків 

Негативні зміни у форматі взаємодії страховика та 

страхувальника, що викликані зменшення живого 

спілкування компенсуються значним 

розширенням присутності на ринку та 

розширенням клієнтської бази, що поступово 

нівелюватиме негаивне ставлення до 

роботизованого обслуговування 

Ускладнення внутрішньої організації етапів 

бізнес-процесів та можливі кібер-ризики 

вимагають створення додаткових правил безпеки 

та регламентації дій у разі виявлення відповідної 

загрози, окремим аспектом є використання 

новітніх розробок у сфері захисту інформації та 

боротьби із несанкціонованим доступом  

Відтік професійних кадрів, чиї завдання буде 

покладено на інформаційні технології 

компенсуватиметься використаннням нових 

джерел інформації та прискореними алгоритмами 

прийняття рішень 

Цінова конкуренція з боку інших гравців ринку та 

розростання штату ІТ спеціалістів створює 

передумови для більш раціонального підходу до 

впровадження та адміністрування 

автоматизованих систем 

Зменшення кількості фізичних представництв 

страховика компенсуватиметься зниженням 

вартості страхової послуги, що надає компанія та, 

відповідно, додатковими можливостями цінової 

конкуренції 

Відтік професійних кадрів в умовах погіршення 

інфраструктури може призвести до неможливості 

функціонування СК, тому необхідно вести 

виважену кадрову політику навіть в умовах 

значного рівня автоматизації 

Збільшення витрат на обслуговування 

інформаційних систем та технологій 

компенсуватиметься зниженням вартості 

впровадження нових систем, що матимуть 

додаткові можливості та функції та зможуть 

замінити існуючі, знижуючи витрати на їх 

підтримку 

Зміна формату взаємодії страховик-страхувальник 

може потрапити нововведені законодавчі 

обмеження, відтак страхова компанія завжди 

повинна мати резервні канали взаємодії із 

клієнтами та мати можливість відійти від 

законодавчо обмежених 

Ускладнення окремих етапів, що входять до 

бізнес-процесів страховика компенсуватиметься 

покращенням інформаційної інфраструктури та, 

відповідно, спрощенням складної внутрішньої 

процедури за рахунок використання можливостей 

сучасних технологічних та програмних рішень 

Зменшення кылькості фізичних представництв в 

умовах появи нових конкурентів вимагає 

виваженої політики підтримки існуючих клієнтів 

та поступового розширення клієнтської бази за 

рахунок додаткових послуг або 

індивідуалізованого обслуговування з 

використанням штучного інтелекту 

Джерело: розроблено автором 

 



 

Додаток М 

Таблиця М.1 

Статистичні дані щодо продажу договорів ОСЦПВВНТЗ через Інтернет 

Страхова 

компанія 

Кількість 

договорів 

Кількість договорів 

онлайн 

Зібрані 

премії 

Середня ціна одного 

договору 

Кількість 

лідів 

Кількість 

переглядів 

Кількість 

відвідувачів 

СК1 19,46% 21,00% 19,26% 1023,53 21715 415005 103779 

СК2 13,65% 19,83% 13,85% 1049,16 20508 333610 83447 

СК3 22,01% 21,70% 22,62% 1062,51 22445 144905 36201 

СК4 6,27% 3,81% 6,65% 1097,91 4023 213525 53425 

СК5 38,61% 33,67% 37,62% 1007,48 34817 308060 77046 

Джерело: розроблено автором 

Таблиця М.2 

Статистичні дані щодо продажу договорів КАСКО через Інтернет 

Страхова 

компанія 

Кількість 

договорів 

Кількість договорів 

онлайн 

Зібрані 

премії 

Середня ціна одного 

договору 

Кількість 

лідів 

Кількість 

переглядів 

Кількість 

відвідувачів 

СК1 60,63% 65,27% 60,51% 1023,53 21715 415005 103779 

СК2 5,25% 6,32% 5,28% 1049,16 20508 333610 83447 

СК3 6,59% 5,33% 6,59% 1062,51 22445 144905 36201 

СК4 19,90% 17,94% 20,02% 1097,91 4023 213525 53425 

СК5 7,63% 5,15% 7,60% 1007,48 34817 308060 77046 

Джерело: розроблено автором 

  



 

Додаток Н 

 

Рис. Н1. Розподіл каналів залучення відвідувачів 

Джерело: побудовано автором на основі [213]  
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Додаток П 

 

Рис. П.1. Статистика використання різних гаджетів для доступу на сайт 

Джерело: побудовано автором на основі [213]  
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Додаток Р 

 

Рис. Р.1. Статистика відвідувань за реферальними посиланнями 

Джерело: побудовано автором на основі [213]  
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Додаток С 

 

Рис. С.1. Статистика трафіку від використання реферальних посилань 

Джерело: побудовано автором на основі [213] 
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Додаток Т 

 

Рис. Т.1. Статистика трафіку від пошукових систем 

Джерело: побудовано автором на основі [213] 
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Додаток У 

 

Рис. У.1. Статистика пошукових запитів 

Джерело: побудовано автором на основі [213]  
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Додаток Ф 

 

Рис. Ф.1. Статистика використання платного пошуку 

Джерело: побудовано автором на основі [213] 
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Додаток Х 

 

Рис. Х.1. Розподіл трафіку від соціальних мереж 

Джерело: побудовано автором на основі [213]  
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Додаток Ц 

 

Рис. Ц.1. Статистика використання соціальних мереж 

Джерело: побудовано автором на основі [213]  
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Додаток Ш 

 

Рис. Ш.1. Статистика трафіку від графічної медійної реклами 

Джерело: побудовано автором на основі [213]  
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Додаток Щ 

 

Рис. Щ.1. Розподіл провайдерів графічної реклами 

Джерело: побудовано автором на основі [213] 
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Додаток Ю 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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