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DIGITALIZATION OF SECURE COMPETITIVE EXCURSIONS OF INSURANCE COMPANIES

У статті досліджується роль цифрової трансформації у підвищенні конкурентоспроможності страхоA

вих компаній. Аналізуються загрози, що можуть виникати у зв'язку з процесом цифровізації страхової

галузі. Розглядаються потенційні можливості та переваги запровадження інновацій, які не лише дозвоA

ляють краще взаємодіяти зі споживачами страхових послуг, але й сприяють удосконаленню управління

ризиками самих страховиків. Доведено, що в сучасних умовах кардинально змінюються підходи до проA

цесу надання страхових послуг. Це передбачає всеохоплюючу індивідуалізацію страхових послуг та поA

вну клієнтоорієнтованість страховиків. Окреслено інструментарій потенційного підвищення конкуренA

тоспроможності страхових компаній, який охоплює широкий перелік заходів цифрової трансформації.

Доведено необхідність поглиблення взаємодії між страховиками компаній та інноваційними компаніяA

миAгігантами даних, що забезпечить прискорення цифрової трансформації перших.

The article examines the role of digital transformation in improving the competitiveness of insurance

companies. Threats that may arise from the digitalization of the insurance industry are analyzed. The potentials

and benefits of innovations are considered, which not only allow the better interaction with consumers of insurance

services, but also help to improve the risk management of the insurers themselves. It is justified that one of the

main assets of modern insurers around the world is the use of digital platforms in their activity, which allows to

meet the needs of insurers more quickly and efficiently than before. The growing amount of digital transactions

expand the economic power of digital platforms that connect consumers, businesses and even industries. In this

way, digital technologies change the business model of the insurance industry, and this affect the way insurance
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цифровізація є невід'ємною складовою розвитку

сучасного суспільства. Ці процеси сьогодні притаманні
практично всім галузям економіки. Не є виключенням і
страхова галузь. Можливості цифрових технологій ра$
зом із запровадженням інновацій дозволяють страхо$
викам обслуговувати більш широкий спектр нових
клієнтів, у тому числі сучасних прогресивних спожи$
вачів, що призводить до виникнення нових потоків до$
ходів.

Цифрова трансформація змінює глибині основи
взаємодії між страховиками та страхувальниками, що
забезпечується створенням щільної маркетингово$
інформаційної мережі, яка підтримується технологіч$
ними рішеннями. Впровадження цифрових платформ у
страхуванні є одним з основних надбань сучасних стра$
ховиків по всьому світу, адже такі технології дозволя$
ють забезпечувати потреби страхувальників швидко та
якісно. Водночас задля досягнення повної цифровізації,
зміни мають охоплювати весь ланцюжок цифрової взає$
модії — від залучення клієнтів, використовуючи потен$
ціал соціальних медіа та мобільних додатків, до аналізу
ризиків страхових компаній за допомогою аналітики, те$
лематики та "Інтернету речей".

Попри очевидну потребу у цифровізації, навіть у
розвинених країнах, запровадження сучасних техноло$
гічних рішень в окремих галузях страхування(насампе$
ред страхуванні життя), гальмується через неготовність
страховиків до всеохоплюючої зміни усталених під$
ходів.

Водночас страховикам вже зараз слід враховувати
значний тиск, який можуть чинити на них існуючі і по$
тенційні конкуренти (як більш інноваційно спрямовані
страхові компанії, так і сучасні компаній технологічно$
го сектору, які не будучи фінансовими установами, во$
лодіють надвеликими масивами інформації, а отже, мо$
жуть поступово освоювати нові для них ринки, зокре$
ма і страховий). Таким чином, трансформація підходів
до оцінки потенціалу конкурентів має бути основою для
формування сучасних стратегій конкурентної бороть$
би. Це лише один з напрямів комплексного підходу стра$
хових компаній у адаптації до новітніх умов цифрові$
зації. Окреслене вище свідчить про актуальність та до$
цільність цього дослідження.

products are developed and distributed, risk and claim management, and insurance coverage. Insurers gain

access to deeper data analytics information and apply new approaches to reduce risk, improve segmentation

and reduce fraud. It is proved that in modern conditions the approaches to the process of providing insurance

services are radically changing. Digital transformation has a significant impact on the development of insurance

services distribution channels. This involves comprehensive individualization of insurance services and total

insurers client orientation. The toolkit of potential enhancement of competitiveness of insurance companies,

which covers a wide range of digital transformation measures, is outlined. The necessity of deepening the

interaction between insurers and innovative data giants' companies was proved, which will accelerate the digital

transformation of the former. It is justified that the most competitive in the future will be insurers who are able to

adapt quickly and have a deep understanding of new technologies. In this way, insurance companies that are

able to deploy a corporate strategy for collecting, creating, managing and delivering digital information will be

well ahead of their competitors and will become leaders in the digital future.

Ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, страхові компанії, Великі дані, телематика,
InsurTech.

Key words: digitization, digital transformation, insurance companies, Big Data, telematics, InsurTech.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання цифровізації страхової галузі є предметом
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.
Серед значної кількості вітчизняних авторів, які розг$
лядають вплив технологій та інновацій на страхові
компанії можна зокрема зазначити М.П. Денисенко [1],
В.І. Ерастова [2], В.П. Ільчука [3], С.В. Науменкову [4],
Л.В. Нечипорук [5], О.М. Парубця, Р.В. Пікус [6], Д.О. Су$
гоняко та інших.

Надзвичайно широко зазначені питання досліджу$
ються і у зарубіжній літературі. До сучасних вчених, які
вивчають проблематику цифровізації у страховій галузі
належать такі: М. Елінг, М. Леманн [7], М. Науман,
П. Тишгаузер [8] та інші.

З$поміж останніх досліджень вітчизняних нау$
ковців, найбільш широко проблематика інновацій роз$
крита в працях В.І. Ерастова [2], який досліджуючи
зміст Інтернет$страхування також аналізує можли$
вості використання сучасних технологій задля активі$
зації продажів та збільшення конкурентоспромож$
ності страхових компаній. Розглядаючи інноваційний
розвиток, як базис підвищення ефективності страху$
вання, Р.В. Пікус [6, с. 76] акцентує увагу на тому, що
автоматизація та використання хмарних технологій є
необхідною складовою управління сучасною страхо$
вою компанією.

Заслуговує уваги дослідження проблематики циф$
ровізації зарубіжними вченими. Так, К. Бік та А. Кор$
нелій, розглядаючи перспективні напрями впроваджен$
ня інновацій у страховій сфері, наголошують на не$
обхідності використання страховиками всього спектру
можливостей та переваг, які вони надають [9, c. 4].

Попри досить широке висвітлення проблематики
використання інновацій у сфері страхування, слід
відмітити, що деякі питання все ще потребують більш
детального дослідження. Так, необхідним є вивчення
можливостей, які несе з собою всеохоплююча цифро$
візації, насамперед у контексті досягнення страховими
компаніями нових рівнів управління ефективністю влас$
ної діяльності, а також одержання конкурентних пере$
ваг над іншими учасниками ринку. Водночас не менш
важливим є вивчення загроз, що супроводжують про$
цеси цифрової трансформації. Саме різнобічний аналіз
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впливу цифровізації на страхові компанії визначає
доцільність проведення даного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є у виявлення можливостей та загроз,

які несе із собою процес цифрової трансформації для
страхових компаній у контексті зростання їх конкурен$
тоспроможності. Відповідно до поставленої мети, у
статті пропонується вирішити такі завдання:

— проаналізувати загрози, що супроводжують про$
цес цифровізації у страховій галузі;

— вивчити існуючі можливості для зростання рівня
конкурентоспроможності страхових компаній;

— розглянути переваги та особливості впроваджен$
ня страховими компаніями інноваційних клієнтоорієн$
тованих стратегій;

— виявити перспективні цифрові технології, що бу$
дуть обумовлювати розвиток страхової індустрії на на$
ступні роки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існування дієвого страхування забезпечує можли$
вості ризикувати, підтримувати економічне зростання,
заохочувати інновації та, зрештою, підвищувати стій$
кість суспільства та економіки. Страхування відіграє
важливу роль у вирішенні найбільших проблем сучас$
ного суспільства, як$от: кібер$ризики, наслідки транс$
формації технологій та зміну суспільстві, що зумовлені
демографічними тенденціями. Зростаюча взаємопов'я$
заність з цифровими технологіями певним чином зни$
жує ризики в існуючих системах. Однак, прискорена
цифровізація і збільшення відкритих та підключених
цифрових середовищ створюють нові ризики, які, окрім
іншого, є менш передбачуваними, ніж раніше[10, c. 4].

Сьогодні цифрові технології лежить в основі май$
же всіх аспектів сучасної роботи, подорожей, дозвілля
та здоров'я людей. Зворотній бік цього цифрового "про$
никнення", полягає у тому, що широке використання ав$
тономних машин, як$от: машини без водіїв, роботів, які
застосовуються у медичній практиці, безпілотних лі$
тальних апаратів може призвести до структурних зру$
шень у формах розподілу втрат, що надзвичайно важ$
ливо для страховиків. Так, автономні машини все часті$
ше входять у бізнес та повсякденне життя страхуваль$
ників. І це стосується практично всіх галузей економі$
ки, включаючи виробництво, транспортування, харчо$
ву промисловість, сільське господарство, охорону здо$
ров'я, освіту, фінанси тощо.

За таких умов зводиться до мінімуму людський фак$
тор, який зазвичай є основною причиною нещасних ви$
падків, може відбутися перехід від частоти втрат до їх
тяжкості, а отже, вони мають обраховуватись по$ново$
му. Одна і та ж помилка програмування може повторю$
ватись на численних машинах, або одна машина може
повторити помилкову діяльність кілька разів, що при$
зведе до непередбаченого накопичення втрат. Систем$
на несправність автономних машин, які керують критич$
но важливими інфраструктурними системами (ІТ$мере$
жами, електропостачанням тощо), може навіть істотно
вплинути на взаємопов'язані глобальні економіки та
суспільства. З урахуванням такого потенційного поси$
лення впливу збитків / втрат, страховики можуть бути
змушенні накопичувати додатковий капітал.

Можна сказати, що цифрові технології змінюють
бізнес$модель страхової галузі. Це призводить до змін
у страхових покриттях, способах, якими вони проек$
тують і поширюють продукти, гарантують ризики і
управляють претензіями.

У зарубіжній практиці існує безліч прикладів того,
як цифровізація змінює характер страхових продуктів,
серед яких, зокрема, страхування на вимогу, страхуван$
ня на основі використання і економіки спільного вико$
ристання [11, c. 7].

Крім того, цифрова трансформація суттєво впливає
на розвиток каналів розповсюдження страхових послуг.
У той час як традиційні посередники, такі як агенти та
брокери, продовжують домінувати у якості каналу реа$
лізації страхових продуктів, більшість секторів страху$
вання у всьому світі досить активно переходять на
мобільні та Інтернет$канали, особливо у таких напря$
мах, як автомобільне страхування, де характер покрит$
тя стає все більш стандартизованим.

Продажі з використанням технологій електронної
комерції, включаючи продажі в Інтернеті, телемарке$
тинг або цільову рекламну діяльність, постійно зроста$
ють. Ймовірно, що цифрові технології з часом дозво$
лять клієнтам реалізовувати майже всі свої потреби в
страхуванні через віддалені цифрові канали.

Водночас і процеси обробки претензій можуть бути
спрощені, та упорядковані за допомогою сучасних тех$
нологій. Автоматичне сповіщення про збитки, обробка
претензій у режимі реального часу, прогнозування оці$
нки збитків, можливості самообслуговування та елект$
ронні платежі все частіше використовуються для підви$
щення ефективності управління претензіями.

Страхові компанії, що впроваджують технології у
свою діяльність, використовують сучасну аналітику,
щоб створити системи раннього попередження та зібра$
ти практичну інформацію, яка запобігає нещасним ви$
падкам. Все частіше застосовуються методи оцінки після
подій, які передбачають зчитування інформації з дронів,
датчиків та супутникових зображень для швидкого та
легкого розгляду претензій (наприклад, після стихійних
катастроф). Застосування технологій також може бути
ефективним для виявлення та пом'якшення впливу стра$
хових шахрайств.

Цифровізація дозволяє страховикам отримувати
додатковий прибуток через використання додаткових
можливостей розробляти інноваційні та більш орієнто$
вані на клієнта продукти та рішення, і в той же час змен$
шувати витрати. Знижуючи витрати на збір та обробку
інформації, цифрові технології та автоматизація дають
можливість страховикам адмініструвати та знижувати
ціновий ризик, а також ефективно врегульовувати пре$
тензії. На конкурентному ринку це врешті$решт призве$
де до зниження премій, підвищення доступності та по$
криття [12, c. 6].

Слід зазначити, що у результаті всіх цих процесів
змінюється конкурентний ландшафт. А зростаюче зна$
чення даних може викликати занепокоєння щодо їх ролі
в економічних процесах, адже це призводить до виник$
нення низки компаній, які досягають великого обороту
на основі ділових моделей, що базуються на технології
Великих даних. Відсутність доступу до певних наборів
даних може виступати бар'єром для нових суб'єктів, які
потрапляють на ринок, або навіть на тих, хто вже пере$
буває на ньому.

Фактичні бар'єри на шляху вступу зменшують інно$
вації та конкуренцію між продуктами та послугами. Як
результат, споживачі можуть зіткнутися з високими
цінами, поганою якістю послуг та зменшенням вибору
товару. Деякі світові технологічні компанії мають дуже
велику частку ринку у своєму конкурентному ринково$
му сегменті, що забезпечує їм унікальний доступ до
клієнтів та їх даних. Такі домінуючі позиції можуть ви$
користовуватись для поширення монополії на страхо$
вих ринках, дискримінації та зміни конкурентного се$
редовища.

Так, у міру того, як цифрові платформи здійснюють
більше економічних транзакцій, розширюється еконо$
мічна міць цих мереж, які пов'язують споживачів, ком$
панії і навіть галузі промисловості. У результаті, тра$
диційні кордони між секторами промисловості стають
розмитими, а конкуренція зменшується. Свідченням
цього зокрема є "AntFinancial", яка є дочірньою компа$
нією "Alibaba". Діяльність "AntFinancial" грунтується на
даних з великої бази користувачів "Alibaba", що забез$
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печує реалізацію традиційних фінансових послуг. Така
платформа практично реорганізувала фінансовий сек$
тор Китаю довкола себе. У "AntFinancial" понад пів$
мільярда користувачів, а сама компанія надає платіжні
послуги "Alipay", здійснює управління капіталом
("Yu'eBao") та кредитування (MYbank). Окрім цього,
"AntFinancial" включає в себе близько 80 страхових
компаній і продає понад 2000 страхових продуктів [10,
c. 14].

Залишається відкритим питання, відносно того,
що в довгостроковій перспективі трапиться з традиц$
ійними постачальниками фінансових продуктів, у ви$
падку, якщо компанії, чиї основні джерела доходу
знаходяться за межами фінансової сфери, пропону$
ватимуть фінансові продукти, причому основною мо$
тивацією яких буде отримання даних, а не доходу. З
одного боку, у короткостроковій перспективі це може
призвести до зниження цін для споживачів, але з
іншого — викликати надмірну пропозицію фінансо$
вих продуктів і, можливо, масовий неправильний роз$
поділ капіталу.

Виходячи із зазначеного, прискорення цифровізації
страхових компаній є не лише перспективним для них
самих, але й для всієї фінансової галузі. Враховуючи
можливості та ризики, страхові компанії мають скори$
статись всіма перевагами, які надає цифрова трансфор$
мація. Так, загалом можна виділити виділяють шість на$
прямів (див. рис. 1), які за умов використання страхови$
ками можуть мати суттєвий позитивний вплив на підви$
щення їх конкурентоспроможності порівняно з іншими
компаніями на ринку.

Одним з базових напрямів цифрової трансфор$
мації страхувальників має стати цифровізація "по$
дорожі страхувальників"1. Сфера послуг на тепері$
шньому етапі розвитку передбачає максимальне
спрощення придбання різноманітних продуктів за
допомогою Інтернету, соціальних мереж та інших
цифрових каналів. Таким чином, потреби і вимоги

потенційних страхувальників неухильно зростають.
Вони прагнуть отримувати послуги аналогічні до тих,
що надають їм онлайн$компанії. Виходячи з цього,
страхові компанії мають відповідати сучасним вимо$
гам, які висувають до них клієнти. Насамперед це
стосується широкого представлення інформації про
страхові послуги у мережі Інтернет [14]. "Подорож
страхувальників" здебільшого розпочинається з вив$
чення інформації про страхову компанію через її
персональні сторінки у мережі Інтернет та соціаль$
них медіа. Саме тому, страховики мають гарантува$
ти достовірність та змістовність інформації на цих
ресурсах.

Ще одним аспектом взаємодії страховиків зі
страхувальниками в епоху цифровізації є максималь$
на персоналізації пропозицій з використанням бага$
токанального підходу. Завдяки наявності великих
масивів інформації про клієнтів, страхові компанії
все частіше пропонують наповнення страхових про$
дуктів, яке якнайкраще відповідає потребам страху$
вальників, чим безперечно підвищують їх лояльність
до себе. Також клієнти очікують від страхових ком$
паній спрощення процесу придбання страхового
продукту, що має забезпечуватись розробкою про$
стих та ефективних варіантів самообслуговування,
з наявністю можливостей управління онлайн$тран$
закціями.

Підсумком успішної реалізації "подорожі страху$
вальника" мають бути позитивні відгуки про страхову
компанію, що є надзвичайно важливим у прийнятті
рішень майбутніх клієнтів.

Досить важливу роль у цифровізації діяльності
страхових компаній відіграє впровадження мобіль$
них рішень. Використання моніторингу та візуалі$
зації в режимі реального часу кардинально змінює
відносини страховиків із  клієнтами. Власники
полісів, які погоджуються дозволити страховику
відслідковувати свої звички, зокрема за допомогою

____________________________
1 Під "подорожжю страхувальників" у цьому контексті розуміється англійський термін "customerjourney", зміст якого полягає у

окресленні шляху, який долає клієнт — від формалізації потребивстраховій послузі до її придбання.

Рис. 1. Інструментарій потенційного підвищення конкурентоспроможності
страхових компаній
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технологій телематики, можуть дізнатися більше про
себе та використовувати інформацію для адаптації
поведінки чи зменшення ризиків [15, c. 25]. Отже,
роль страховиків розширюється — від передусім
відшкодування збитків до широкого консультуван$
ня страхувальників щодо запобігання, пом'якшення
та управління ризиками.

Попри те, що на тепер соціальні медіа, як канал про$
дажу страхових продуктів є другорядним, безперечним
є їх високий потенціал для збору даних про потреби
клієнтів. Насамперед це стосується дослідження мотивів
та поглядів майбутніх страхувальників під час розроб$
ки нових видів страхових послуг. Крім того, соціальні
медіа можуть активно використовуватись під час тес$
тування продуктів перед їх широкомасштабним розпов$
сюдженням [11, c. 10].

Наступним напрямом цифровізації страхових
компаній є повсюдне використання Великих даних та
передової аналітики. Однією зі значних переваг циф$
ровізації є спрощення та збільшення ефективності
процесу андеррайтингу. Традиційні прийоми андер$
райтингу для диференціації та вибору ризиків можуть
бути ефективними, однак цей процес досить трудо$
місткий і вимагає великих витрат. Нові джерела да$
них та платформи для їх зберігання та аналізу, а та$
кож швидкі, інноваційні технології для отримання да$
них або автоматизації існуючих процесів скоротять
тривалість та інвазивність оцінки ризиків, покращать
вибір ризику та дозволять персоналізувати ціноутво$
рення.

Традиційно розміри ризику розраховувались за
допомогою попередніх даних про претензії. Циф$
ровізація повністю змінює підходи до оцінки ри$
зиків за допомогою технологічних розробок. Так,
використання телематики та "Інтернету речей"
(IoT) дозволяє страховикам покращувати індивіду$
альний профіль ризику страхувальника, що забез$
печує можливість підвищення точності ціноутво$
рення [16, c. 10].

Автоматизація та спрощення процесів є невід'ємною
складовою процесу цифровізації, який дозволяє стра$
ховкам бути гнучкими та досягати економічної ефек$
тивності. Крім того, автоматизація забезпечує зменшен$
ня трудомісткого процесу аналізу аналітики даних чим,
відповідно, знижуються витрати.

Окрім зазначених напрямів цифрової трансфор$
мації, страхові компанії мають суттєву увагу приділя$
ти взаємодії з високотехнологічними компаніями$
гігантами даних. Нові технологічні фірми, або по$іншо$
му InsurTechs — входять у галузь, щоб надавати ок$
ремі послуги, що зазвичай були сферою діяльності дію$
чих страховиків і посередників. Промислові компанії
(у тому числі виробники транспортних засобів), а та$
кож визнані технологічні компанії також розглядають
можливості надання страхових послуг. Нові учасники
надають можливості для взаємовигідного партнерства,
але вони можуть стати і прямими конкурентами,
здійснюючи тиск на маржу прибутку, та впливаючи на
взаємодію страховиків з клієнтами. Водночас страхові
стартапи та інші учасники ринку загалом не чинять
значного руйнівного впливу на страхову галузь.
Замість цього, вони відіграють доповнюючу роль, оск$
ільки діючі страховики самі роблять стратегічні інвес$
тиції в компанії$стартапи, дозволяючи їм брати участь
у цих розробках. Тенденції у фінансуванні вказують
на те, що інвестори вважають багато компаній
InsurTech комерційно життєздатними в масовому мас$
штабі [17, c. 15].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження ролі цифрової трансфор$

мації у забезпеченні конкурентних переваг страхових
компаній дало можливість сформулювати наступні ви$
сновки:

— З'ясовано що, цифрові технології, технологічний
прогрес та наявність нових джерел даних призводить до
радикального зрушення природи ризиків для суспіль$
ства, змін у страховій галузі, а також переналаштуван$
ня конкурентного ландшафту.

— Встановлено, що цифровізація дозволяє страхо$
викам розширювати практику взаємодії з клієнтами,
застосовувати нові підходи до управління ризиками,
страховими претензіями та виплатами, зменшувати
рівень шахрайства, що загалом підвищує їх економічну
ефективність. Водночас потребує значної уваги аналіз
ризиків, які несуть ці процеси, адже вони можуть при$
зводити до структурних зрушень у формах розподілу
втрат.

— Виявлено, що під впливом цифрових технологій
суттєво змінюються очікування споживачів страхових
послуг, що потребує від страхувальників розробки і
впровадження принципово нових стратегій взаємодії зі
страхувальниками. В основу таких стратегій має бути
покладено індивідуалізований підхід, що передбачає
диференціацію продуктів, сегментацію ринку / клієнтів.

— Обгрунтовано інструментарій (перспективні циф$
рові технології) потенційного підвищення конкуренто$
спроможності страхових компаній в умовах цифрові$
зації. Існуючі технології є вже досить зрілими і продов$
жують вдосконалюватись. Це відкриває для страхових
компаній нові конкурентні можливості, проте потребує
оперативності прийняття рішень та використання всьо$
го доступного інструментарію перетворень — від циф$
ровізації "подорожі страхувальників" та використання
ресурсів мережі Інтернет, до пошуку шляхів взаємодії
з інноваційними компаніями$гігантами даних.
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