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ВСТУП
Страховий ринок є складовим елементом економі�

ки нашої країни і є відокремленою частиною ринкової
економіки. Сучасний стан ринку страхування вимагає
від страховиків підвищення стандартів роботи через
впровадження інноваційних продуктів. Інноваційний
підхід у вітчизняному страхуванні на сьогодні є безаль�
тернативною умовою виживання страхового бізнесу в
умовах відкритого міжнародного страхового ринку.

Актуальність теми статті обумовлена необхідністю
пошуку та створенням нових підходів для активізації
діяльності страхової компанії на інноваційній основі. У
теперішній час існує ряд проблемних питань, що стосу�
ються діяльності страховика, пов'язаних з активізацією
та впровадженням інноваційних продуктів у своїй діяль�
ності.
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ми. Незважаючи на те, що теоретичним основам стра�
хової діяльності присвячено чимало досліджень, але
розвитку страхового бізнесу на інноваційній основі при�
ділено поки недостатньо уваги. Саме інноваційний підхід
дає змогу розширити масштаби і спектр надаваних стра�
хових послуг, підвищити його ефективність і адресність.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення місця інновацій в

страховій діяльності, особливостей інноваційного роз�
витку страхової компанії, та характеристика сучасних
тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Страховий бізнес та його розвиток тісно пов'язаний
із рівнем соціально�економічного розвитку країни. В
умовах економічного спаду в Україні, розвиток саме
інноваційного бізнесу є одним із ключових факторів
подолання стагнації та кризових проявів вітчизняної
економіки.
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Незважаючи на це, на сьогодні слід констатувати
відсутність у чинному законодавстві визначення інно�
ваційної діяльності, зокрема і у страхуванні. Поняття
інновації та інноваційної діяльності широко використо�
вуються сучасною наукою.

Залежно від сфери практичної діяльності, в якій ці
поняття вживаються, вони розуміються по�різному. Це
може бути і винахід абсолютно нового, і поліпшення вже
існуючого продукту; інновація може мати відношення
як до сфери інтелектуальної діяльності, так і до матері�
ального виробництва. Крім того, цим поняттям можуть
визначатися інновації в соціально�політичній сфері.

Однак слід зазначити, що численні зусилля, що вжи�
ваються з метою уніфікації використання понять "інно�
вація" та "інноваційна діяльність", на цей час ще не при�
вели до єдиного розуміння їх сутності.

Залежно від об'єкта та предмета дослідження інно�
вації розглядаються з самих різних сторін: як процес,
як система, як зміна, як результат. З цієї причини одні
автори підкреслюють творчу складову інновації, інші —
виробничу, треті — споживчу.

Інновацію можна визначити і як цінність, яка нині, в
цій галузі сприймається суспільством, як нововведення з
покращеними споживчими властивостями, отримане з
меншими витратами, або як нововведення, отримане в ре�
зультаті фундаментальних або прикладних досліджень.

У сучасному суспільстві інновації застосовуються в
багатьох сферах життя: соціальні, промислові, управ�
лінські, організаційні та інші.

При розгляді цієї проблеми важливо мати на увазі і
істотну відмінність між поняттями "продукт�новинка" і
"інноваційний продукт". Повною мірою інноваційним є
той продукт, який базується на суттєвих змінах в його
виробництві і дозволяє споживачу отримати нові спо�
живчі якості, на відміну від продукту�новинки як версії
вже існуючого продукту.

Таким чином, залежно від ступеня інноваційності
того чи іншого продукту можна говорити про декілька
різновидів нововведень. По�перше, це можуть бути
абсолютно нові продукти, обумовлені виникненням по�
треби нового типу, яка раніше не зустрічалася. Як пра�
вило, кількість таких продуктів невелика і виникають
вони досить рідко. Такі інновації прийнято називати "ра�
дикальними інноваціями". По�друге, це можуть бути
продукти, що поєднують в собі найкращі риси кількох
товарів, які отримали найбільшу споживчу при�
хильність. Такі інновації прийнято називати "комбіна�
торними інноваціями". І, по�третє, це можуть бути вдос�
коналені продукти, що раніше використовувалися на
ринку. Їх прийнято називати "модифіковані інновації".

М.П. Денисенко та О.П. Коргун пропонують під
інноваційною страховою послугою розуміти комплекс
системних заходів, спрямованих на гармонізацію всіх
етапів страхового процесу з метою отримання фінан�
сово�економічного і соціально�правового ефекту від
страхування [1, c. 80]. Інноваційна страхова послуга має
більш привабливі споживчі властивості у порівнянні з
іншими, здатна задовольнити раніше неохоплені потре�
би потенційного страхувальника та базується на вико�
ристанні нових технологій.

Інновації в страхуванні відповідно до їх функціо�
нальної спрямованості можуть бути поділені на ко�
мерційні, технічні, фінансові, організаційні та соціальні
зміни в суспільстві і державі, які обумовлюють створен�
ня нового страхового продукту.

Страхові інновації полягають у наявності таких
аспектів удосконалення, як поліпшення якості спожив�
чих характеристик корисності; науково�технологічна
новизна; керованість; ризикостійкість; економічність;
ефективність; соціально�економічна значимість; вироб�
нича реалізація; комерційна застосовність [2, с. 21].

Інновації у страхуванні класифікують за різними
ознаками з урахуванням напрямів діяльності, яку
здійснює страхова компанія: створення страхового то�

вару, супровід страхового продукту, розвиток каналів
збуту послуг страхування, організаційно�управлінська
діяльність страхової організації, взаємодія страхової
фірми з елементами зовнішнього середовища.

Інноваційний процес передбачає поступове форму�
вання конкурентоспроможної страхової послуги, яка за
своїми кількісними та якісними ознаками буде перевер�
шувати свої аналоги. Забезпечення конкурентоспро�
можності страхової послуги залежить від рівня задо�
волення страхувальників отриманим страховим продук�
том.

На сьогоднішній день український ринок страхових
послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших не�
банківських фінансових ринків. Загальна кількість стра�
хових компаній станом на 2016 рік становила 323, у тому
числі СК "life" — 43 компанії, СК "non� life" — 280 компа�
нії, у 2015 році — 368 компаній, у тому числі СК "life" —
50 компаній, СК "non�life" — 318 компаній [3]. Основні
доходи страхові компанії одержують безпосередньо від
діяльності по страхуванню, а також за рахунок вкладен�
ня коштів у надійні й високоліквідні інструменти банків.

Основною тенденцією протягом 2015—2016 рр. є
зниження доходу страхових компаній. За даними Нац�
комфінпослуг, у 2016 р. порівняно з 2015 р. обсяг над�
ходжень збільшився на 2 842,0 млн грн. (17,0%). Збіль�
шення валових страхових премій відбулося майже за
всіма видами страхування. Збільшення відбулося май�
же за всіма видами страхування.

Питома вага чистих страхових премій у валових
страхових преміях за 9 місяців 2016 року становила
78,8%, що на 1,7 в.п. більше в порівнянні з 9 місяцями
2015 року.

Обсяг валових страхових виплат/відшкодування у
порівнянні з 9 місяцями 2015 р. збільшився на 1 596,5
млн грн. (34,2%), обсяг чистих страхових виплат
збільшився на 1 468,4 млн грн. (32,1%). Зростання об�
сягів валових страхових виплат за 9 місяців 2016 р. мало
місце у більшості основних видів страхування.

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним
періодом 2015 р. збільшився на 3,7 в.п. та становив 25,2%.
Рівень чистих страхових виплат станом на 30.09.2016
становив 30,9%, що більше на 3,6 в.п. у порівнянні з ана�
логічним періодом попереднього року.

Високий рівень валових та чистих страхових виплат
спостерігається з медичного страхування — 52,8% та
53,9%, за видами добровільного особистого страхуван�
ня — 38,6% та 40,2%, з обов'язкового страхування цивіль�
ної відповідальності власників транспортних засобів —
36,8% та 36,9% відповідно.

Операції вихідного перестрахування за 9 місяців 2016
р. збільшилися з 6 726,3 млн грн. до 8 460,6 млн грн. за ра�
хунок збільшення на 283,4 млн грн. перестрахування в се�
редині країни та збільшення на 1 450,9 млн грн. операцій з
перестрахування із страховиками�нерезидентами.

Страхові резерви станом на 30.09.2016 зросли на
12,9% у порівнянні з аналогічною датою 2015 р., при
цьому технічні резерви — на 8,5%, а резерви зі страху�
вання життя — на 20,9%.

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменши�
лись такі показники, як загальні активи страховиків на 5
211,7 млн грн. (8,6%); активи, визначені ст. 31 Закону Ук�
раїни "Про страхування" для представлення коштів стра�
хових резервів — 3 380,5 млн грн. (9,0%) та обсяг сплаче�
них статутних капіталів — 1 855,8 млн грн. (12,8%) [3].

Учасники страхового ринку були змушені перегля�
нути стратегії розвитку, у тому числі оптимізувати свої
видатки, а в багатьох випадках — скоротити перелік
пропонованих страхових продуктів. Так, певна кількість
страхових компаній відмовились від медичного страху�
вання через його дорожнечу й невелику затребуваність
серед населення України.

С.В. Завьялов відмічає ряд особливостей страхової
діяльності, що негативно впливають на розробку й впро�
вадження інновацій. До них вчений відносить неефек�
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тивний менеджмент, обмеженість механізму інвестуван�
ня страхових резервів, відсутність прозорості з погля�
ду обліку й звітності, стимулювання інноваційної актив�
ності колективів страхової компанії, недолік кваліфіко�
ваних кадрів інноваційної сфери й відсутність довго�
строкового стратегічного планування інноваційної
діяльності в страхових компаніях, слабка розвиненість
інфраструктури страхового ринку [4, c. 11].

Слід визнати, що інновації у страховій сфері повинні
бути спрямовані на підвищення цінності страхових по�
слуг, отримання якісно нових послуг, більш повну
відповідність страхового продукту потребам страху�
вальника, скорочення строків надання послуги, знижен�
ня загальних затрат на її отримання, підвищення при�
бутковості страхових організацій, розширення масш�
табів та спектру їх підприємницької діяльності тощо.

Водночас впровадження інноваційних продуктів є
однією з найризикованіших сфер підприємницької
діяльності. Високі ризики викликані невизначеністю
чинників, здатних вплинути на результати цієї діяль�
ності. При цьому невизначеність є не тільки негативною,
але і позитивною. Така альтернатива обумовлює висо�
ку привабливість інноваційної діяльності насамперед
для тих страхових компаній, які готові і мають мож�
ливість ризикувати [5, с. 3].

Окремо хотілося б відзначити недостатню конку�
рентоспроможність більшості українських страхових
компаній. Розміри порівняно невеликих страхових ком�
паній не дозволяють їм на рівних боротися з "гранда�
ми" страхового бізнесу, вкладаючи значні кошти в ри�
зиковані інновації. Таким чином, самостійно розробля�
ти нові інноваційні продукти можуть дозволити собі
тільки великі компанії, але вони в цьому теж не зацікав�
лені, тому що і так є успішними. Тому варто визнати,
що потреба в інноваційній діяльності в страхуванні сьо�
годні недостатньо активно виражена. Деякий виняток
становлять страхові компанії, які є дочірніми компа�
ніями іноземних інвесторів.

У тому, що український страховий ринок є інновац�
ійно відсталим, порівняно із аналогічними ринками за�
хідних країн, можна знайти і деякі переваги. Так, вико�
ристовувати передовий досвід багато в чому простіше і
ефективніше — це дозволяє уникнути власних помилок.
Однак використовувати закордонні страхові продукти
можна лише з урахуванням рівня економічного розвит�
ку нашої країни і страхової культури. В умовах відсут�
ності розвиненої страхової культури в Україні і не�
сприйняття відношення до страхування проти здорово�
го економічного глузду, а також беручи до уваги неви�
сокий рівень життя основної частини населення краї�
ни, складно впроваджувати навіть ті продукти, які ши�
роко використовуються за кордоном. Наприклад, в
Європі користується популярністю такий страховий
продукт, як страхування фінансових ризиків, що вини�
кають у зв'язку із необхідністю звернення страхуваль�
ника за юридичною допомогою (із будь�яких потенцій�
них питань, включаючи представництво в суді).

Саме тому найважливішою передумовою створен�
ня нового страхового продукту є, в кінцевому рахунку,
потреба страхувальника в його існуванні. Без зміни су�
спільних потреб важко розраховувати на затребуваність
нових страхових продуктів. Зміна потреб суспільства
може бути спричинена серйозними змінами в сфері соці�
ально�економічних і політичних відносин, що здатне в
значній мірі як прискорити, так і загальмувати розви�
ток страхового ринку.

Ключова роль у вирішенні цього завдання належить
страховому менеджменту, який повинен превентивно
систематизувати і узагальнювати передовий досвід
вітчизняної і зарубіжної практики управління страхо�
вою справою. Загострення конкурентної боротьби на
вітчизняному страховому ринку об'єктивно висуває зав�
дання вдосконалення організації та ефективності робо�
ти страхової компанії.

У силу специфіки страхових послуг, практично не�
можливо уявити на ринку щось абсолютно нове. Проте
продукти, пропоновані страховиками на ринку, пост�
ійно змінюються, з'являються нові послуги, канали про�
дажів, способи залучення споживача. Інноваціями на
страховому ринку сьогодні називають створення нових
продуктів, способів і каналів продажів, нові маркетин�
гові рішення, а також вдосконалення бізнес�процесів.

Це можуть бути як глибокі зміни, які безпосеред�
ньо впливають на діяльність компанії, її місце на ринку
і т.п., так і поверхневі, що зачіпають властивості певно�
го продукту або виду продажів, як відповідь на незначні
коливання попиту [6].

У нинішніх умовах найбільш актуальними є інно�
вації, які спрямовані на розвиток нових каналів збуту.
Щоб збільшити обсяги продажів страхового продукту
на етапі його виведення на ринок, варто сформувати нові
методи збуту продукту.

Необхідним є також впровадження інновацій, пов'я�
заних з новітніми інформаційними технологіями для за�
безпечення високої якості надання страхових послуг. При�
кладом таких інновацій є CRM�технологія супроводу
клієнтів, під якою розуміється сукупність методів управ�
ління процесами комплексного обслуговування клієнтів.

Один з таких перспективних методів — організація
продажів через Інтернет. Оскільки мережа Інтернет роз�
вивається активними темпами, страховим організаціям
варто звернути увагу на розвиток і своєчасне вдоскона�
лення своїх електронних веб�сайтів. Усе поширенішим
стає укладення договорів страхування в електронній
формі. Крім того, в електронній формі можуть створю�
ватися документи, необхідні як для укладення договору
страхування, так і для отримання страхової виплати. Це
революційне нововведення, яке дозволяє вести страхо�
вий документообіг відповідно до традицій ділового обо�
роту більш розвинених країн. Модель direct�страхуван�
ня — це безпосередня взаємодія з клієнтами. Формати
цієї взаємодії можуть бути різними: проникнення в соц�
іальну мережу, онлайн�консультування або чат на сайті
компанії, введення уповноважених страхових посеред�
ників�брокерів, через представників страховика та ін.

Крім збільшення обсягів продажів, на зростання
прибутку страховика, який активно використовує Інтер�
нет, безпосередньо впливає скорочення витрат на веден�
ня діяльності (відсутність виплат винагород страховим
посередникам), що досягається за допомогою інтернет�
продажів.

Важливе значення має впровадження інновацій, по�
в'язаних з взаємодією страхової компанії із зовнішнім
середовищем. Показовим прикладом такої взаємодії є
створення альянсів з іншими ринковими гравцями, зок�
рема з банками. Інтеграція страхового бізнесу з компа�
ніями суміжних галузей стає найбільш прогресивним
напрямком інноваційного розвитку. Це дозволяє уріз�
номанітнити канали збуту страхових послуг, що дося�
гається через організацію продажів страхових продуктів
представництвами банку — учасника альянсу.

Сьогодні в страхуванні спостерігається досить ви�
сока інноваційна активність. При цьому слід розрізня�
ти внутрішні локальні інновації, що вводяться окремим
страховиком у рамках власної продуктової лінійки ("для
компанії"), а також інновації, що вперше вводяться на
ринок ("для ринку").

Одним із цікавих нововведень на ринку страхових
продуктів можна назвати аналоги західних інвестицій�
но�страхових продуктів. Одна за одною провідні ком�
панії представили продукти страхування життя з інвес�
тиційною складовою, прибутковість яких може бути
прив'язана до біржового індексу, вартості нафти або
золота. Такі продукти, надають стандартне страхове
забезпечення та дозволяють також в разі зростання
фондового або товарного ринку отримати значний
дохід. При падінні фондового ринку вони гарантують
100% повернення вкладених коштів.
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Цікавою технологічною новинкою, яку корисно
впроваджувати у страхових компаніях, є використання
міні�терміналу. Міні�термінал — це пристрій для зчиту�
вання платіжних карток, який можна підключити до
смартфону або планшета на базі Apple iOS чи Android,
а також до персонального комп'ютера. В Україні, на�
приклад, можливість приймати оплату за платіжними
картками Visa або MasterCard за допомогою безкоштов�
ного міні�термінала пропонує ПриватБанк. Міні�термі�
нал працює, як звичайний POS�термінал. Але при цьо�
му страховий агент отримує змогу приймати платежі від
клієнтів там, де зручно, а не тільки у фіксованій точці
продажу. Під час переказу гроші потрапляють на банк�
івський рахунок страхової компанії.

Використовуючи можливості Інтернет�ресурсів
можна суттєво покращувати якість обслуговування
клієнтів. Так, наприклад, використання Skype надає
клієнтам можливість безоплатних дзвінків у страхову
компанію із будь�якої точки світу.

Деякими страховими компаніями були розроблені
мобільні додатки для смартфонів. Функції програми
дозволяють знайти найближчий офіс компанії, дізнати�
ся послідовність дій при настанні страхового випадку,
заявити про нього або зв'язатися з лікарем страхової
компанії для отримання консультації, отримати перелік
необхідних документів для виплати відшкодування, а
також викликати агента для оформлення страхового
поліса і багато іншого.

Якщо говорити про довгострокові тенденції в інно�
ваційній діяльності на страховому ринку, то в першу
чергу треба виділити такі напрями:

— розширення використання IT і мобільних при�
строїв (планшетів, смартфонів і т.п.), як в бізнес�проце�
сах компанії її співробітниками для зв'язку між собою і
з офісом, так і для підтримки комунікацій з клієнтами;

— повне використання внутрішньої і зовнішньої ста�
тистичної інформації, збільшення обсягу доступної
інформації про клієнтів, пошук нових джерел інформа�
ції про споживачів (наприклад, у соціальних мережах);

— інновації в сфері клієнтського обслуговування,
"багатоканальна" взаємодія з клієнтом, винагорода клі�
єнта за лояльність;

— скорочення часу "відгуку" компанії на клієнтські
запити, надання швидкого і якісного обслуговування —
що, в свою чергу, вимагає істотних вкладень у IT і мо�
дернізацію бізнес�процесів у страховій компанії.

ВИСНОВКИ
Таким чином, Україна має можливість врахувати

помилки розвинених економічних країн у сфері надан�
ня страхових послуг та вибрати з накопиченого світо�
вого досвіду те, що в більшій мірі відповідає нашому
рівню соціально�економічного розвитку і вітчизняному
менталітету. Однак безсумнівним викликом для здійс�
нення страхової діяльності в умовах відкритих ринків є
необхідність впровадження інноваційних технологій та
рішень на всіх етапах здійснення страхової діяльності.
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