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Серед найефективніших способів розвитку страхового ринку
на сьогоднішній день є використання маркетингових технологій
у діяльності страхових компаній. Страховий маркетинг має знач-
ний потенціал, адже він є новітнім підходом до ведення бізнесу.
Позитивними результатами впровадження методів маркетингу в
повсякденне життя є сприятливий розвиток не тільки окремих
компаній, але й ринку в цілому. Страховий маркетинг являє со-
бою комплекс взаємодій компанії і клієнта, що виникають у про-
цесі продажу страхового продукту, його обслуговування і випла-
ти страхового відшкодування. В економічно розвинених країнах
страховий маркетинг, як відокремлену науку почали вивчати на
початку сімдесятих років. В Україні дана галузь лише нещодавно
зародилась, тому її дослідження є надто актуальним на сучасно-
му етапі. Національні страховики, в умовах жорсткої конкуренції
під тиском компаній з іноземним капіталом, які активно викорис-
товують маркетингові технології, усвідомили, що саме викорис-
тання послуг маркетингу є необхідною умовою виживання.

Значний внесок у розробку теоретичних основ страхового мар-
кетингу зробили українські вчені — В. Базилевич, В. Фурман, О.
Гаманкова, О. Залетов, В. Тринчук, Т. Ротова, Л. Руденко,
О. Козьменко, В. Нечипоренко та російські вчені — В. Гомелля,
Д. Туленти, В. Алексунін, В. Шахов, С. Єфімов, А. Зубець. Серед
західних учених-економістів можна виокремити праці Д. Джек-
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сона, Д. Фовлера, П. Цечіні, Ф. Хайнмана, М. Джоппа та
Л. Чарльза.

У дослідженнях учених мало уваги приділено питанням взає-
мовідносин національного страховика з потенційним клієнтом,
що виникають на сучасному етапі розвитку ринку страхування
України.

Метою дослідження є огляд вітчизняного та міжнародного до-
свіду та визначення перспектив розвитку страхового маркетингу.

Для реалізації мети були поставлені такі завдання:
• дослідити поняття маркетингу в страхуванні, розкрити його

сутність і зміст;
• визначити властивості страхового продукту в системі марке-

тингу;
• висвітлити процес збуту страхової продукції через різні

канали збуту, а також рекламної підтримки збуту страхової
продукції.

У процесі дослідження автором застосовувались: діалектич-
ний метод пізнання, що забезпечує аналіз фінансових явищ та
процесів у їх розвитку, взаємозв’язку й взаємозалежності; метод
аналізу й синтезу.

Проведені дослідження переконали, що маркетинг це метод
керування комерційною діяльністю страхової компанії і метод
вивчення ринку страхових послуг. Страховий маркетинг має дві
основні площини осмислення: макроекономічну й практичну. З
одного боку, він являє собою явище страхового ринку, що віді-
грає на ньому постійно зростаючу системну роль, а з іншого боку —
це практичний інструмент роботи страхових компаній, спрямо-
ваний на вивчення ринку й оптимізацію відносин зі споживачем
(страхувальником). Останнє втілення маркетингу відіграє все біль-
шу роль у підвищенні прибутковості компаній, тому практична
сторона страхового маркетингу являє собою, насамперед, набір
інструментів для поліпшення ринкової результативності страхо-
вика [1, с. 86]. Але між двома сторонами страхового маркетингу є
і зворотний зв’язок — його системна значимість зростає по мірі
застосування в практичній діяльності страхових організацій.
Справа тут у тому, що застосування маркетингу в діяльності
страхових компаній призводить до перебудови бізнесу на нові
принципи клієнторієнтованості та відповідності вимогам ринку.
Це, у свою чергу, змушує страховиків змінювати власні організа-
ційні структури й проводити перепідготовку персоналу.



Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14

82

Страховий маркетинг є відгалуженням маркетингової науки, од-
нак страхування надає йому низку специфічних особливостей, які
виділяють його в самостійний напрямок цієї дисципліни. Якщо ма-
ркетинг сам по собі являє набір підходів до організації відносин ви-
робника й споживача послуг поза залежністю від їхнього характеру,
то страховий маркетинг — це адаптація загальних підходів і ін-
струментів цієї дисципліни до конкретних умов страхового ринку.

У структурі страхового маркетингу в даний момент фахівці
виділяють два самостійних напрямки:

• товарний, ринковий маркетинг;
• структурний, організаційний маркетинг [2, с. 117].
Ринковий маркетинг має своєю метою вдосконалення діяль-

ності страховика і підвищення прибутковості компанії за рахунок
аналізу стану зовнішнього середовища і зміни товарної та збуто-
вої політики відповідно до характеристик зовнішнього оточення.
Ринковий маркетинг складається з:

• вивчення й сегментації ринку і власного страхового портфе-
ля самим страховиком;

• визначення потреб ринку в страховій продукції і концентра-
ції зусиль компанії на найбільш прибуткових напрямках;

• точнішого визначення рівня ризику для груп клієнтів або
для кожного страхувальника індивідуально;

• обліку потреб страхувальників при розробці страхового
продукту, тобто вдосконалення страхової продукції відповідно до
вимог ринку.

Організаційний маркетинг націлений на підвищення ефектив-
ності страхової компанії за рахунок оптимізації її внутрішнього
устрою:

• вибору оптимальної системи збуту страхової продукції ви-
ходячи з особливостей поведінки споживача, властивостей стра-
хового продукту;

• стимулювання збуту;
• вдосконалювання й розвитку структури компанії виходячи з

її завдань із врахуванням особливостей і кваліфікації персоналу,
а також специфіки ринку в зв’язку з організацією системи збуту
страхової продукції;

• вдосконалення поділу праці по горизонталі й вертикалі.
Ці два напрямки — ринковий і організаційний маркетинг — тіс-

но зв’язані між собою, тому що вони являють собою «очі й вуха»
страховика, спрямовані зовні та всередину самої компанії. Без них
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неможлива оптимізація фінансово-економічних відносин страховик
— страхувальник, і, як наслідок, успішна робота на ринку, а також
розвиток компанії відповідно до змін зовнішнього оточення.

Ціль маркетингу в страхуванні в його більш вузькому тракту-
ванні можна виразити наступною формулою, що є девізом маркетин-
гового підрозділу однієї європейської страхової компанії: «Марке-
тинг — це мистецтво догодити клієнтові, задовольнивши при цьому
власників страхової компанії. Наше завдання — знайти таких стра-
хувальників, які приносять компанії більше, ніж коштує їхнє залу-
чення і задоволення наявних у них страхових потреб» [3].

Відомо, що споживач, здійснюючи свій вибір на страховому
ринку, у першу чергу реагує на споживчі властивості запропоно-
ваної йому продукції, зіставляючи їх зі своїми потребами та фінан-
совими можливостями. Тому відправною точкою маркетингового
дослідження є визначення платоспроможного попиту на певні
споживчі якості страхових послуг. На підставі дослідження ринків
і споживчих переваг у рамках маркетингових заходів проводиться
розробка страхової продукції, здатної задовольнити потреби спо-
живачів, а також система здійснення й стимулювання збуту.

Дослідження ринків і власної клієнтської бази — це вивчення
потенційної та наявної клієнтури з метою виділення таких спо-
живчих груп, залучення яких у компанію як страхувальників
принесе страховикові найбільший прибуток. Дослідження ринків
має на меті його розподіл і виділення цільових сегментів [4,
с. 230]. Цей процес повинен здійснюватися з урахуванням влас-
тивостей потенційної і наявної у страховика клієнтури.

Дослідження власного страхового портфелю компанії — це
аналіз імовірностей настання страхових подій і вартості страхо-
вих випадків для компанії залежно від різних характеристик клі-
єнтури (страхувальників).

Аналіз страхового портфелю слугує і для оцінки потреб клієн-
тури в страховому покритті, вивчення факторів привабливості
страхового продукту і компанії в цілому, а також для розробки
методики втримання клієнтури [5].

Розробка вимог до страхових продуктів — це процес визна-
чення їхніх властивостей та переваг перед аналогічними продук-
тами конкурентів. У цей перелік повинні входити:

• прийняті на страхування майнові інтереси і страхове по-
криття;

• ціна страхового продукту;
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• додаткові послуги, що надаються страховиком, крім відшко-
дування збитку (юридичне обслуговування, ремонт пошкоджено-
го майна, сприяння в подоланні наслідків страхової події і т.д.);

• якість і повнота обслуговування клієнта під час періоду дії
договору страхування.

Крім того, технічні характеристики страхової продукції повин-
ні забезпечувати компанії достатній рівень прибутковості стра-
хових операцій за рахунок правильного співвідношення страхо-
вої премії з одного боку, і ризиків, що покриваються, прийнятих
зобов’язань, а також умов відшкодування нанесеної шкоди, з ін-
шої сторони.

Просування страхових продуктів на ринок являє собою:
• вибір відповідної системи збуту страхової продукції, що за-

безпечує найбільшу ефективність продажів на одиницю вкладень
у них;

• інформування потенційних споживачів про наявний страхо-
вий продукт і його позитивні якості, переконання потенційного
страхувальника в необхідності придбати страхове покриття;

• стимулювання продажів страхової продукції за рахунок під-
вищення привабливості образу страхової компанії в цілому;

• стимулювання збуту через систему знижок страхувальни-
кам, премій продавцям страхових послуг, конкурси, лотереї, рек-
ламу [6].

Система страхового маркетингу в остаточному підсумку є не
самоціллю, а інструментом досягнення певних цілей, що поста-
ють перед компанією в нових ринкових умовах, що характеризу-
ються підвищенням конкурентності ринків і вимогливості спо-
живачів до якості послуг. Ними можуть бути:

• максимізація прибутку компанії;
• одержання страховиком достатнього прибутку поряд з вико-

нанням їм додаткових функцій;
• виживання компанії при основному упорі в її діяльності на

здійснення цілей, не зв’язаних з одержанням прибутку за рахунок
страхової діяльності.

Перша мета є основною для більшості страховиків і страхових
посередників (брокерів і агентів), зацікавлених у максимізації
власних доходів. Але така ціль може бути не єдиною. На страхо-
вика може бути накладено додаткові обмеження, зв’язаних, на-
приклад, із соціальною роллю страхування. Суспільство через
уряд і законодавство може зажадати від страховиків виконання
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деяких соціальних функцій, наприклад, захисту потерпілих в ава-
ріях на дорогах через обов’язкове страхування цивільної відпові-
дальності, виплату страхового відшкодування потерпілим у не-
щасних випадках на виробництві і т.д. У прихованому вигляді
суспільство може зажадати від страховика обмеження власних
прибутків, участі у фінансуванні внутрішнього державного боргу
через інвестиції в довгострокові державні цінні папери, вкладен-
ня засобів у стратегічно важливі галузі бізнесу. У цьому випадку
одержання прибутку страховиком стає не єдиним, а в деяких ви-
падках допоміжним завданням, що забезпечує виконання основ-
ної соціальної функції. Прибуток, тарифи, умови договорів стра-
хування піддаються в цьому випадку жорсткому урядовому
регулюванню. Яскравим прикладом цього є обов’язкове страху-
вання цивільної відповідальності власників наземних транспорт-
них засобів.

Для кептивних страхових компаній, тобто компаній, що зай-
маються страхуванням інтересів тільки своїх власників і акціоне-
рів, основною функцією є забезпечення їм надійного страхового
захисту, а не отримання прибутку від страхових операцій. Тому
ці компанії зацікавлені в першу чергу в забезпеченні стабільності
власного платіжного балансу при наданні максимуму послуг
своїм власникам і акціонерам.

Отже страховий маркетинг являє собою стратегію і тактику
страховика, що спрямована на підвищення ступеню взаємодії з
клієнтом і сприяє ефективнішому забезпеченню його потреб у
якісному та повному страховому захисті в поєднанні з досягнен-
ням достатньої прибутковості операцій та зростання вартості
страхової компанії, шляхом успішної реалізації страхових продук-
тів, які враховують тенденції розвитку страхового ринку та при-
носять користь суспільству.

Більшість дослідників погоджуються в тому, що маркетинг у
сфері страхування почав застосовуватися пізніше всіх галузей еко-
номіки — лише в сімдесятих роках минулого століття, тоді як заро-
дження маркетингу на інших ринках відбулось ще на початку ми-
нулого століття. У вісімдесяті–дев’яності роки розвиток маркетингу
у фінансовій сфері активізувався через збіг впливу кількох факто-
рів: інтернаціоналізації фінансових інститутів і послуг, виведення
на ринок комплексних фінансових продуктів і пакетних продажів

Проблемою українських страхових компаній є недостатня кіль-
кість засобів для проведення маркетингових досліджень. Це
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пояснюється відсутністю досвіду українських страховиків у про-
вадженні страхового маркетингу. Ще в дев’яностих роках топ-
менеджмент національних страховиків недооцінював викорис-
тання маркетингових технологій у страхуванні. Очевидно, що в
умовах сьогодення, під впливом фінансової кризи та відкритості
ринку для зарубіжних компаній, неминуча загроза ліквідації ба-
гатьох вітчизняних страховиків. Щоб протистояти цьому, для ви-
рішення наявних проблем вважаємо доцільним:

• ширше використовувати досвід західних страховиків, коре-
гуючи при цьому маркетингову стратегію у відповідності до спе-
цифіки ведення бізнесу в Україні;

• звернути особливу увагу на все прогресивне, що є у страхо-
вому маркетингу пострадянських країн. Тут схожий менталітет
населення і досвід продавців і покупців страхових послуг легше
пристосувати до національного ринку;

• активізувати наукові дослідження щодо розробки і вдоско-
налення маркетингових стратегій адекватних потребам українсь-
кого ринку;

• консолідувати зусилля через правові й економічні інструме-
нти на укрупнення страхових компаній з посиленням інтересу
держави в цій справі;

• спрямувати засоби впливу на забезпечення пріоритетного
зростання споживання населенням страхових послуг високої якості.
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