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ВСТУП
На даному етапі розвитку страхової діяльності в Україні

маркетингова діяльність є важливою складовою діяльності
страхових компаній. Це пов'язано з тим, що можливості
маркетингу дуже великі, тому що він являє собою продук*
тивну філософію бізнесу. Його використання надзвичайно
сприятливо відбивається як на результатах діяльності ком*
паній, так і на стані ринку в цілому. Розширення викорис*
тання маркетингу є одним з найбільш перспективних на*
прямів розвитку українського страхування в найближчому
майбутньому.

Важливу роль у налагодженні взаємин між страхови*
ком та страхувальником відіграє функція управління рек*
ламою та стимулювання збуту страхових продуктів, яка
знайшла своє практичне втілення в інструментах комуніка*
ційної політики. Зовнішні комунікації конкретизуються в
заходах, спрямованих на проведення виваженої рекламної
та PR політики, задля впливу на громадську думку, страху*
вальників і потенційних споживачів страхових продуктів.

Дослідженням даної теми займались такі науковці, як
Зубець О.М., Жарков В.С., Амблер Т., Котлер Ф. та ін. На
жаль, основна вага публікацій припадає на розповсюдження
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іноземного досвіду і маркетингу у сфері виробництва і збу*
ту страхових послуг. У той же час є вкрай мало публікацій,
що стосуються його практичного використання в діяльності
страхових компаній.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити систему взаємовідносин між

страховиком та страхувальником та визначити напрями
удосконаленні збутової та комунікаційної політики стра*
хових компаній.

РЕЗУЛЬТАТИ
Вітчизняні страховики управляють складною системою

маркетингових комунікацій. Зокрема, просування дозволяє
успішно виводити на ринок страхові продукти, стимулюва*
ти їх продаж і формувати лояльне ставлення до страхової
компанії, її торгової марки серед страхувальників, основ*
ними інструментами якого виступає: реклама, стимулюван*
ня збуту, зв'язки з громадськістю, особистий продаж, пря*
мий маркетинг (табл. 1).

Реалізація будь*якого інструмента просування страхо*
вих продуктів починається з планування. Саме тому необх*

ідно виважено підходити до
складання плану рекламної
кампанії, розробці якого пе*
редує визначення мети —
знайомство аудиторії з ком*
панією, продуктами чи
змінами в поведінці страху*
вальників.

На наступному етапі
розраховується вартість
рекламної кампанії. Страхо*
вик повинен скласти бюд*
жет, оптимально розподіли*
ти кошти, визначивши пері*
оди та частоту подачі інфор*
мації, вибравши канали
розповсюдження (телеба*
чення, радіо, преса, транс*
порт, інтернет). Далі важли*
вим питанням є визначення
цільового сегмента, на який
будуть спрямовані зусилля
рекламодавця. Пізніше фор*
мується рекламне звернен*
ня, яке буде адресоване пев*

Таблиця 1. Засоби просування продуктів страховими компаніями

Реклама Стимулювання збуту Зв’язки з громадськістю 
Прямий маркетинг та 
особистий продаж 

в брошурах та 
буклетах 

призи, сувеніри 
подарунки 

організація семінарів, 
конференцій, форумів комерційні пропозиції: 

на радіо лотереї PR- статті - поштою 
в ЗМІ розіграші прес-конференції - факсом 

на телебаченні конкурси благодійність - телефоном 

на календарях виставки спонсорство - e-mail 
на плакатах та 
листівках 

купони на знижки підготовка щорічних звітів - через агентів 

в учнівських 
щоденниках через контакт-центр  конкурси наукових публікацій 

- через штатних 
працівників офісу 

на сувенірах  бонусні картки меценатство  
в довідниках, 
щорічниках сплата премії частинами публікації на сайті та в Інтернеті 

на вуличних афішах, 
щитах 

додаткові послуги  участь в ток-шоу в теле- й 
радіопередачах 

на транспорті пакетні продажі  діяльність прес-клубів 
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ному сегменту потенційних споживачів страхових про*
дуктів. Заключним етапом планування виступає оцінка еко*
номічної ефективності рекламної кампанії.

Здійснюючи підготовку страхової реклами, слід звер*
нути увагу на наступні моменти: образотворчі дії реклами;
персоналізацію звернення до страхувальника; вибір джерел
інформації, в яких планується розміщувати страхову рек*
ламу; наявність "образу" страхового продукту та фірмово*
го знаку страховика; послідовність рекламних звернень;
ступінь інтересу клієнта до страхового продукту; способи
орієнтації страхувальника в перевагах страхових продуктів;
мотивація страхувальника при укладанні страхового дого*
вору.

У свою чергу, варто уникати типових помилок, які при*
таманні вітчизняній страховій рекламі, й відповідно забез*
печити:

— адресне спрямовування реклами на конкретну цільо*
ву аудиторію, а не взагалі на абстрактного споживача;

— подання рекламних звернень спрямованих на людей,
а тому в друкованій рекламі варто відмовитись від розподі*
лу страхувальників на фізичних та юридичних осіб;

— уникнення в рекламних зверненнях спеціалізованих
термінів, які є незрозумілими пересічному споживачеві стра*
хових послуг;

— ефективне обрання каналів розповсюдження, якщо
у страховика відсутні філії в регіонах, використовувати
загальнонаціональне покриття недоречно;

— високе емоційне стимулювання потенційних страху*
вальників до укладання договорів страхування, рекламні
сюжети, їх герої, повинні бути реальними;

— широке використання методів проекції, створення в

рекламі певних образів, картин, які
клієнт повинен побачити й пережи*
ти;

— підвищення рівня самоіденти*
фікації назви страхової компанії в
рекламі;

— подання рекламних звернень,
які передбачають наявність сюжет*
них ліній, що грунтуються на гарантії
захисту, убезпеченні й матеріальних
вигодах.

Доречно зазначити, що переваж*
на більшість страхових компаній на*
магається використовувати у своїй
рекламній кампанії такі принципи, як
надійність, стабільність, відкритість,
традиції, VIP*сервіс. До того ж про*
водити рекламну кампанію варто в
декілька етапів (рис. 1.)

На початковому — подавати низ*
ку інформаційних сюжетів, уточню*
ючи послідовно зміст першого й роз*
криваючи в наступних, що сприяти*
ме виникненню у глядачів ефекту оч*
ікування. У такий спосіб найкраще
запам'ятовується зміст рекламних
повідомлень.

За наявності невеликого бюдже*
ту при розміщенні реклами на теле*
баченні варто за основу вибирати
один високорейтинговий загальнона*
ціональний канал і один менш рей*
тинговий. Це сполучення дозволяє
максимально охопити різні прошар*
ки населення. Стратегічним кроком
у виборі моделі розміщення реклами
може бути спонсорування, фіксова*
не розміщення, розміщення згідно
рейтингу.

Одночасне використання страхо*
виком поряд з теле*, радіо* й зовніш*
ньої реклами сприятиме також фор*
муванню позитивного іміджу ком*
панії. Завданням рекламного макету
має бути створення у свідомості
аудиторії стійкі асоціації між назвою
страховика, його логотипом і слога*
ном.

На другому етапі рекламної кам*
панії через певний проміжок часу
(місяць, два) слід проводити рекламу

страхових продуктів, яка повинна слугувати логічним і емо*
ційним продовженням іміджевої реклами, спрямовуватись
на інформуванні громадськості про страхові послуги, їх
особливості, конкурентні переваги.

Для просування страхових продуктів як у сегменті юри*
дичних осіб, так і для населення доречно використовувати
метод свідчень. Перевагами запропонованої форми звернен*
ня до цільової аудиторії буде: легкодоступний для загаль*
ного розуміння зміст рекламних повідомлень; вплив реклам*
ного повідомлення на адресата, за допомогою формування
асоціативного ряду — 7"С": страхувальник, страховий про*
дукт, страхова компанія, страхова послуга, страховий за*
хист, страховий випадок, страхове відшкодування.

Це сприятиме виникненню відповідних позитивних ре*
акцій страхувальників:

— зростання рівня довіри до страхової компанії (якщо
інші люди скористалися послугами і, отримавши страхове
відшкодування, залишилися задоволені, виходить, страхо*
ва компанія, дійсно, виконує свої обіцянки);

— усвідомлення відчуття причетності (укласти страхо*
вий договір може кожен);

— виникнення бажання повторити дії рекламного ге*
роя (застрахуватись);

— сприйняття страхової послуги як звичайного і необ*
хідного життєвого явища;

— формування позитивної думки про діяльність стра*
ховика, який надає якісні послуги;

— усвідомлення користі від придбання страхового за*
хисту;

— підсилення відчуття впевненості в майбутньому, за*
хищеності та надійності.

Рис. 1. Етапи проведення рекламної кампанії

 
ПЕРШИЙ – повідомлення клієнту про діяльність страховика 

на ринку 

Радіореклама, зовнішня реклама (бігборди) , іміджева реклама  
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ДРУГИЙ – формування іміджу страхової компанії 

МОНІТОРИНГ  страхової культури споживача  
(Рівень користування, рівень стереотипності, рівень обізнаності) 

Англомовна 
преса 

Інформаційні сюжети про 
діяльність страхової компанії 

на телеканалі  
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Видання для чоловіків Видання для жінок 

ЧЕТВЕРТИЙ – адресне розсилання пропозицій щодо 
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даних підприємств  
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фірмового стилю 
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Публікації прес-релізів у виданнях з найбільшим охопленням цільової аудиторії: 
- загальної інформації про страховика; 

-  цифрова ілюстрація діяльності страховика 

Створення довіри і надійності;  забезпечення безперервних, постійних і  стабільних 
взаємовідносин з контактною аудиторією; диференціація пропозицій 
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Варто зауважити, що ще однією значною властивістю
свідчення є провокація вторинної реклами: тексти героїв
повинні бути наближені до розмовної мови і мати яскраві
особистісні риси. При ретрансляції потенційний клієнт ко*
ристується звичними для нього розмовними формами пе*
редачі інформації.

У ході проведеного дослідження встановлено:
— реклама в діловій пресі повинні мати вид комплекс*

ного макету (іміджева частина плюс текст короткого
клієнтського свідчення);

— у провідних ділових виданнях доречно розміщувати
матеріали, в яких від імені клієнтів страхової компанії роз*
повідається про успішне співробітництво й отримане стра*
хове відшкодування при настанні страхового випадку;

— рекламні звернення мають обов'язково бути сфокусо*
вані на конкретній аудиторії. Для цього відповідні матеріали
слід розміщувати в спеціалізованих редакційних випусках,
присвячених різним галузям виробництва і напрямам бізнесу;

— на телебаченні страхові випадки необхідно подавати
у вигляді інформаційних сюжетів.

Завданням третього етапу рекламної кампанії є продов*
ження започаткованої лінії піар*кампанії та перехід від імідже*
вих макетів, які сприяли зростанню популярності торгової
марки страховика, до реклами у пресі страхових продуктів.

Саме подальше розміщення реклами в спеціалізованій
пресі дозволить впливати на визначені сегменти потенцій*
ної клієнтури. Ці журнали, як правило, довго зберігаються
й інтенсивно використовуються у фірмах відповідного
профілю. Страхова компанія, розмістивши рекламу в таких
виданнях, автоматично одержує пропозиції від підприємств
даної галузі. В журналах для жінок можливе розміщення
реклами страхування життя, майна, здоров'я, дітей, тварин,
подорожуючих, а в журналах для чоловіків — страхування
транспортних засобів, зброї, здоров'я, життя, майна.

Виходячи з необхідності виведення на ринок торгової
марки страхової компанії і планів активізації її діяльності
на ринку, іміджева рекламна кампанія повинна розпочина*
тись раніше продуктової, завдяки чому рекламні звертання
про конкретні страхові продукти компанії сприйматимуть*
ся як інформація, що виходить від відомого джерела (парт*
нера), а не від абстрактної страхової компанії. Сприйняття
буде супроводжуватися позитивними емоціями, асоціація*
ми з образом страхової компанії, який сформований у ході
іміджевого етапу кампанії. На нашу думку, головна ідея
полягатиме в організації впливу на аудиторію за допомо*
гою елементів фірмового стилю страховика (логотипу та
слогану) одночасно на декількох каналах.

Рекламні звертання даної рекламної кампанії будуть
сфокусовані на аудиторію юридичних і фізичних осіб. Ви*
ходячи з цього, для формування іміджу страхової компанії
доречно обрати такі носії: ділова й офіційна преса; украї*
нська преса та англомовна; спеціалізовані друковані видан*
ня (в розрізі галузей, які цікавлять страховика); зовнішня
реклама; телебачення; радіо; адресні програми (розсилан*
ня поліграфічних матеріалів).

Проект плану рекламних заходів повинен бути розроб*
лений, виходячи з наступних положень:

— іміджевий етап передує продуктовому;
— період проведення продуктового етапу вибирається

виходячи з кон'юнктури ринку і сезонності того чи іншого
страхового продукту;

— продуктовий етап містить візуальні і змістовні акцен*
ти рекламних макетів і звернень іміджевого етапу;

— рекламна активність коригується в оперативному
режимі, що передбачає наявність резерву в рекламному
бюджеті;

— комплексний підхід, для цього поряд з різнома*
нітними засобами реклами використовуються методи паблік
рилейшнз;

— паралельно можуть здійснюватись заходи щодо про*
сування нових філій.

Піар*кампанія, яка є важливою складовою рекламної,
має здійснюватись в ті ж терміни і згідно тих же цілей, що і
вся рекламна кампанія. Її завдання — доповнити конкрет*
ним змістом образ страхової компанії, який сформований
завдяки рекламі. Саме тому під час рекламної кампанії до*
речно проводити прес*конференції, на яких повідомляти
про обсяги зібраних страхових платежів, проведених вип*
лат, виведення на ринок нових страхових продуктів, плани
компанії на найближчу перспективу.

Статті в провідних українських ділових виданнях по*
трібно публікувати послідовно, так, щоб створити постійну

присутність страхової компанії в цьому виданні протягом
декількох тижнів. А основою цих публікацій можуть стати
матеріали інтерв'ю з першими особами компанії, в яких вис*
вітлювалися б перспективи розвитку, плани на найближчу
перспективу. На завершальному етапі варто організувати
адресне розсилання згідно попередньо узгодженої бази
підприємств пропозицій конкретних послуг страховика.

Враховуючи тенденції зменшення ролі телевізійної рек*
лами на Заході, страховикам варто значно більше уваги при*
діляти менш витратними та більш ефективними джерелам
розповсюдження інформації. А перед тим, як розміщувати
рекламу на телебаченні, добре обміркувати, чи є можливість
задовольнити потребу страхувальника у кожному куточку
України, чи достатньо філій, представництв, відділень.

Значне зростання уваги страховиків до транзитної рекла*
ми можна пояснити як відносно нижчою вартістю у порівнянні
з іншими видами, так і можливістю адресного впливу на цільо*
ву аудиторію. Зважаючи на це, доречним вважаємо розміщен*
ня реклами в електропоїздах підвищеного комфорту, вагони
яких поділяються на три класи, а в першому та другому є мож*
ливість переглянути навіть телевізійну рекламу. Отже, у стра*
ховиків з'явилась реальна можливість подання цільової рек*
лами, розрахованої на певний прошарок населення.

Рекламні матеріали розміщувати в метро бажано на ко*
роткий термін й оперативно змінювати з метою недопущен*
ня ефекту "кольорової плями", оскільки пасажири зверта*
ють увагу лише на нові плакати.

З метою збільшення обсягів реалізації страхових про*
дуктів, вдалого проведення рекламної кампанії доречно за*
стосовувати у діяльності страхових компаній також метод
єдиної маркетингової політики, який полягає у системному
плануванні, чіткій координації загальних маркетингових та
рекламних заходів. Рекламу варто подавати як на централь*
ному, так і місцевому каналах. Рекламні щити, вивіски на
офісі, а також інші елементи фірмового стилю повинні бути
цілком ідентичними у всіх регіонах. Листівки, рекламні бук*
лети та інша рекламна продукція розробляється та дру*
кується централізовано, а її розповсюдження здійснюєть*
ся через регіональні підрозділи згідно запланованого сце*
нарію. До творчого процесу створення страхової реклами
обов'язково залучати спеціалістів регіональних підрозділів
з метою генерування нових ідей та пропозицій.

ВИСНОВКИ
В умовах розвитку ринкових відносин проблеми функ*

ціонування страхового ринку сконцентровані і вирішують*
ся страховим маркетингом, який внаслідок постійної ево*
люції перетворився в основу для організації всієї діяльності
страхових компаній. Вітчизняні страховики усвідомлюють
необхідність використання інструментів страхового марке*
тингу і намагаються застосовувати його окремі інструмен*
ти, проте у більшості випадків ці процеси відбуваються сти*
хійно, оскільки для страхового ринку характерний обмеже*
ний спектр інструментів для мотивації споживачів, то для
збільшення своїх конкурентних переваг страховики повинні
проводити активну збутову та комунікаційну політику. Вва*
жаємо, що виважена маркетингова політика страхових ком*
паній сприятиме підвищенню рівня страхової культури на*
селення, що позитивно вплине на розвиток однієї з моло*
дих, але разом з тим і однієї із перспективних сфер людсь*
кої діяльності. Саме маркетинг допоможе сформувати по*
тужну страхову галузь незалежної України.
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