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По ста нов ка проб ле ми. 

Роз ви ток рин ку стра ху ван ня є
невід'ємною ча с ти ною фор му ван ня
фінан со во го рин ку країни. За ро ки
не за леж ності в Ук раїні в ос нов но му
ство ре но нор ма тив но
пра во ву ба зу
стра ху ван ня, що да ло мож ливість
роз бу ду ва ти стра хо вий ри нок
країни на за са дах кон ку ренції. Го ло -
вною функцією стра хо во го рин ку є
аку му ляція і роз поділ стра хо во го
фон ду з ме тою за хи с ту суспільства.
Це обу мов лює важ ливість соціаль -
ної функції стра хо вих по слуг.

Про те, не зва жа ю чи на оче вид ну
зна чущість стра ху ван ня, суспільство
на сто ро же но ви яв ляє став лен ня до
цьо го ви ду фінан со вих по слуг. За
сло ва ми відо мо го фахівця з рек ла ми
Джо на Стіла, "більшість ста вить ся
до стра ху ван ня як до не ми ну чо го
зла". У ре зуль таті про цес про су ван -
ня стра хо вих по слуг, особ ли во у сек -
торі стра ху ван ня жит тя, знач но ус к -
лад нюється. Го ло вною при чи ною
цьо го, на на шу дум ку, є слаб ке ро -
зуміння ре аль них мо тивів по -

тенційних спо жи вачів, а от же, низь -
ка ефек тивність ме тодів їх про су -
ван ня. Та ким чи ном, успішність
рин ко вих стра тегій стра хо вих ком -
паній пря мо за ле жить від аде к ват -
ності досліджень мо ти вації їх цільо -
вих спо жи вачів.

Проб ле ми підви щен ня ефек тив -
ності рин ко вих стра тегій ком панії
ши ро ко роз г ля да ють ся у су часній
на уковій літе ра турі, а са ме, у пра цях
Ан соф фа І., Бер ма на Б., Ба зи ле ви ча
В.Д., Вой ча ка В.А., Гар ка вен ко С.І.,
Го луб ко ва Є.П., Гон ча ро вої Н.П.,
Зав'яло ва П.С., Де ми до ва В.Є., Кар -
да ша В.Я., Кот ле ра Ф., Кредісо ва
А.І., Кри кавсько го Є.В., Оніщен ка
В.Ф., Пав лен ка А.Ф., Пе ре рви П.Г.,
Пи лип чу ка В.П., Ро ма нен ко Л.Ф.,
Ста ростіної А.О., Херш ге на Х., Чер -
ва нь о ва Д.М., Чу ма чен ка М.Г. та
інших. Од нак ди намізм мо ти вації
спо жи вачів на рин ку стра ху ван ня
по тре бує постійно го онов лен ня
відо мо стей про їхні по тре би та інте -
ре си, що й обу мов лює ак ту альність
да но го досліджен ня.

По ста нов ка зав дан ня. 

Ме тою да ної статті є аналіз по -
точ них особ ли во с тей мо ти вації спо -
жи вачів на стра хо во му рин ку Ук -
раїни як ос но ви фор му ван ня ефек -
тив них стра тегій про су ван ня цьо го
ви ду фінан со вих по слуг. Об'єктом
досліджен ня є функціону ван ня
національ но го рин ку стра ху ван ня в
умо вах на сто ро же но го став лен ня
спо жи вачів до стра хо вих по слуг,
пред ме том 
 особ ли вості мо ти вації
по тенційних спо жи вачів цьо го рин -
ку.

Для до ся гнен ня ме ти досліджен -
ня по став ле но і ви ко на но такі зав -
дан ня:

��досліди ти су час ний стан і тен -
денції ук раїнсько го рин ку
стра хо вих по слуг;

�� виз на чи ти клю чові чин ни ки
мо ти вації по тенційних спо жи -
вачів на стра хо во му рин ку
шля хом про ве ден ня пер вин но -
го досліджен ня;

��роз кри ти пси хо логічні особ ли -
вості сприй нят тя про це су
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Ано тація. У статті про аналізо ва но мо ти ваційні чин ни ки ефек тив ності про це су про су ван ня стра хо вих по слуг в Ук -
раїні. Виз на че но клю чові по ведінкові чин ни ки та мо ти вацію по тенційних спо жи вачів. Роз кри то ос новні ко мунікаційні
проб ле ми про су ван ня стра хо вих по слуг і роз роб ле но ре ко мен дації з підви щен ня їх ефек тив ності.

Ан но та ция. В ста тье про ана ли зи ро ва ны мо ти ва ци он ные фак то ры эф фек тив но с ти про цес са про дви же ния стра хо вых
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фек тив но с ти.

Summary. The article analyzes the motivation factors of the promotion process effectiveness on the Ukrainian insurance market.
The key behavioral factors and motivation of prospective customers are identified. The basic communication problems of promoting
the insurance services are disclosed, and recommendations for improving their efficiency are developed.
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стра ху ван ня ук раїнськи ми
спо жи ва ча ми;

��за про по ну ва ти ре ко мен дації з
фор му ван ня ефек тив ної стра -
тегії про су ван ня стра хо вих по -
слуг на рин ку Ук раїни.

Вик лад ос нов но го ма -
теріалу. 

Стра хо вий ри нок є ча с ти ною
фінан со во го рин ку, де об'єктом
купівлі
про да жу ви с ту пає стра хо вий
за хист. Згідно з За ко ном Ук раїни
"Про стра ху ван ня", клю чо ви ми
суб'єкта ми рин ку є стра хо ви ки
(фінан сові ус та но ви, які ство рені у
формі акціонер них, по вних, ко ман -
дит них то ва риств або то ва риств з
до дат ко вою відповідальністю, а та -
кож одер жа ли ліцензію на здійснен -
ня стра хо вої діяль ності) і стра ху -
валь ни ки (юри дичні та фізичні осо -
би, які ук ла ли зі стра хо ви ка ми до го -
во ри стра ху ван ня або є стра ху валь -
ни ка ми відповідно до за ко но дав ства
Ук раїни) [1].

Кількість стра хо вих ком паній в
Ук раїні ста ном на 30 черв ня 2010 р.
ста но ви ла 441, з них 15,4% (68 ком -
паній) здійсню ють стра ху ван ня
жит тя і 84,6% (373 ком панії)
спеціалізу ють ся на інших ви дах
стра ху ван ня. Порівня но з ана -
логічним періодом 2009 р. кількість
стра хо вих ком паній змен ши лась на
6,4%, у то му числі у сек торі стра ху -
ван ня жит тя 
 на 9,3% (для
порівнян ня: у 2008 р. зрос ла на
5,2%) [4; 5].

За ре зуль та та ми 12 місяців 2009 р.
зафіксо ва ний спад більшості по каз -
ників стра хо вої діяль ності, і ця тен -
денція част ко во збе рег лась і в пер -
шо му півріччі 2010 р. Особ ли во
помітно падіння відчу ва лось у сек -
торі стра ху ван ня фізич них осіб. Так,
за січень 
 гру день 2009 р. від стра ху -
валь ників 
 фізич них осіб надійшло
на 18,0% мен ше ва ло вих стра хо вих
премій, ніж за ана логічний період
2008 р. У пер шо му півріччі 2010 р.
тен денція зни жен ня ва ло вих об сягів
премій збе рег лась, про те тем пи
падіння суттєво зни зи лись 
 до
1,9%; за галь ний об сяг премій від

фізич них осіб ста но вив 2702,9 млн
грн.

На рис. 1 по ка за на струк ту ра ва -
ло вих стра хо вих премій від фізич -
них осіб за січень 
 чер вень 2010 р.
Як вид но з ри сун ку, об сяг над хо -
джень у сек торі стра ху ван ня жит тя
змен ши в ся на 14,1%, а у сек торі
інших видів стра ху ван ня 
 всьо го на
0,3%. Слід на го ло си ти, що рік до то -
го ди наміка падіння об сягів ва ло вих
над хо джень бу ла більш пе симістич -
ною: у сек торі стра ху ван ня жит тя
во ни змен ши лись на 24,0%, а у сек -
торі інших видів стра ху ван ня 
 на
22,0%. При цьо му близь ко 2/3 усіх
премій від гро ма дян надійшли від
стра ху ван ня на зем но го транс пор ту:
КАСКО і "Ав то цивілки"1 (40,0% і
21,6% відповідно).

Так, низь кий рівень по пи ту на
стра ху ван ня жит тя спо с терігається
не тільки у сег менті фізич них осіб, а
та кож за га лом по рин ку. Найбільш
по пу ляр ни ми за ли ша ють ся сег мен -
ти стра ху ван ня жит тя, пря мо не

пов'язані з мож ли вою смер тю стра -
ху валь ни ка (рис. 2). У пер шу чер гу
сю ди відно сять ся до го во ри на ко пи -
чу валь но го стра ху ван ня, на які при -
па дає пе ре важ на більшість (74,0%)
ва ло вих стра хо вих премій.

Все ска за не ви ще є свідоц твом
про хо лод но го став лен ня ук раїнців
до сек то ра стра ху ван ня жит тя. На
на шу дум ку, в ос нові цієї проб ле ми
ле жить не пра виль не по зиціону ван -
ня да но го ви ду стра хо вих по слуг че -
рез не ро зуміння ре аль них мо тивів
по тенційних спо жи вачів. Роз г ля не -
мо ре зуль та ти пер вин но го
досліджен ня, про ве де но го ав то ра ми
з ме тою аналізу мо ти вації та по -
ведінко вих ха рак те ри с тик спо жи -
вачів на рин ку стра ху ван ня.
Досліджен ня про во ди лось ме то дом
ан ке ту ван ня; вибірка фор му ва лась
шля хом ви пад ко во го відбо ру ре с -
пон дентів.

Досліджен ня ще раз підтвер ди ло
вис но вок про на сто ро же не став лен -
ня ук раїнців до стра ху ван ня,

маркетинг  фінансової  сфери

Страхування життя (9.8%)

0
2008 р. 2008 р. 1 півр. 

2009 р.
2 півр.

2010 р.

2008 р. 2008 р. 1 півр. 
2009 р.

2 півр.
2010 р.

100
200
300
400
500
600
700

0

1000
2000

3000
4000
5000
6000

7000

800

Інші види страхування  (9.2%)

Рис.1 Динаміка валових страхових премій від фізичних осіб (млн. грн., %)
Джерело: складено на основі [4;5]

1 "Автоцивілкою" скорочено називають страхування цивільно
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
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проілю с т ро ва не раніше офіційною
ста ти с ти кою. Так, на пи тан ня про
став лен ня до стра ху ван ня по зи тив ну
відповідь дав ли ше 21,0% ре с пон -
дентів; 49,0% відміти ли ней траль не
став лен ня і 30,0% 
 не га тив не (рис. 3).

Ре зуль та ти про ве де но го дослід-
жен ня засвідчи ли, що найбільш
важ ли вою ха рак те ри с ти кою при
прий нятті спо жи ва ча ми рішен ня
про вибір стра хо вої ком панії є її ре -
пу тація. По даль ший роз поділ ха рак -
те ри с тик за рівнем важ ли вості по ка -
зав, що дру гим зна чи мим чин ни ком
є зро зумілість умов стра ху ван ня,
третім 
 по пу лярність і досвід стра -
хо вої ком панії, чет вер тим 
 розмір
стра хо вих внесків і ціно ва політи ка.
Та ким чи ном, оби ра ю чи стра хо ву
ком панію, спо жи вач звер тає ува гу в
пер шу чер гу на її надійність, пре -
стижність і відкритість, а вже потім 

без по се ред ньо на умо ви стра ху ван ня
(рис. 4).

Досліджен ня по пу ляр ності різ-
них видів стра ху ван ня по ка за ли, що
близь ко по ло ви ни ре с пон дентів ко -
ри с ту ють ся по слу га ми стра ху ван ня
ав то транс пор ту. Вдвічі менш по пу -
ляр ним є стра ху ван ня під час по до -
ро жей і відря джень. На част ку стра -
ху ван ня жит тя, май на і ме дич но го
стра ху ван ня при па дає за га лом
31,5% відповідей ре с пон дентів (рис.
5). Як вид но, от ри мані в ре зуль таті
досліджен ня дані не су пер ечать
офіційній ста ти с тиці і ще раз
підтвер д жу ють низькі відсот ки при -
ваб ли вості по слуг, пов'яза них зі
стра ху ван ням жит тя і здо ров'я гро -
ма дян.

Ре с пон ден ти, які не ко ри с ту ють -
ся по слу га ми зі стра ху ван ня, по яс -
ню ють це низ кою при чин, зу мов ле -
них як зовнішніми, так і внутрі-
шніми мо ти ваційни ми чин ни ка ми.
Так, по ло ви на опи та них ос нов ною
при чи ною вба ча ють низь ку якість
стра хо вих по слуг. Ще тре ти на не
стра хується че рез не довіру до стра -
хо вих ком паній. Мож ли ви ми при -
чи на ми та кож на звані не обізнаність
сто сов но рин ку стра ху ван ня і
відсутність коштів (рис. 6). При цьо -
му за не обхідності прий нят тя
рішен ня про вибір стра хо вої ком -
панії більшість ре с пон дентів на да ли
б пе ре ва гу ком панії дер жав ної фор -
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Рис. 2. Структура валових страхових премій із страхування життя станом на
30.06,10 (млн. грн., %)

Джерело: [5]

Рис. 3.Відношення респондентів до страхування 
Джерело: результати власних досліджень

Рис. 4. Критерії вібру страхвої компанії 
Джерело: результати власних досліджень
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ми влас ності (57,0% опи та них).
За ре зуль та та ми пер вин но го

досліджен ня мож на зро би ти низ ку
важ ли вих вис новків що до мо ти вації
по тенційних спо жи вачів стра хо вих
по слуг.

1. Ви со кий відсо ток ней траль но -
го став лен ня до стра ху ван ня як та -
ко го. Да ний фак тор мо же ви яв ля -
тись як по зи тив но, так і не га тив но.
По зи тивність да но го чин ни ка по ля -
гає у знач них ко мунікаційних мож -
ли во с тях ро бо ти з цільо вою ау ди -
торією, ад же за умо ви гра мот но по -
бу до ва ної стра тегії про су ван ня ней -
траль не став лен ня мож на зміни ти
на по зи тив не. У да но му разі йдеть ся
про стра тегію ко мунікації, спря мо -
ва ну на про су ван ня ідеї стра ху ван -
ня, фор му ван ня по зи тив но го іміджу
по слу ги як та кої, а не на стан дарт не
рек ла му ван ня кон крет них стра хо -
вих ком паній (далі ми по го во ри мо
про це де тальніше). З іншо го бо ку,
ігно ру ван ня зна чу щості стра ху ван -
ня як соціаль но відповідаль но го ви -
ду по слуг мо же ак тивізу ва ти не га -

тив не став лен ня до ньо го по -
тенційних спо жи вачів.

2. Знач ний рівень не довіри до
стра хо вих ком паній. Цей фак тор
слу гує свідоц твом низь ко го іміджу
стра хо вих ком паній, сфор мо ва но го
пе ре важ но не га тив ни ми відзи ва ми
ко ри с ту вачів стра хо вих по слуг. Як
відо мо, один не за до во ле ний спо жи -
вач стає дже ре лом не га тив них відо -
мо стей про ком панію у кілька разів
частіше, ніж за до во ле ний 
 дже ре -
лом по зи тив них. Та ка пси хо логічна
особ ливість індивідів ро бить вель ми
важ ли вим обе реж не став лен ня ком -
паній до сво го іміджу, ад же на ба га то
простіше (і де шев ше) сфор му ва ти і
підтри му ва ти йо го, аніж потім
зміню ва ти. Вра хо ву ю чи по пе редній
фак тор, не довіру ук раїнців до стра -
хо вих ком паній доцільно розвіюва -
ти ра зом із про су ван ням ідей стра ху -
ван ня, мож ли во, по етап ни ми ме то -
да ми ко мунікацій, в яких на пер шо -
му етапі фор мується по зи тив не
став лен ня до про це су стра ху ван ня, а
на дру го му здійснюється прив'яз ка

стра ху ван ня до пев ної стра хо вої
ком панії.

3. Низь ка по пу лярність стра ху -
ван ня жит тя і здо ров'я. При чи на
силь но го ви я ву цьо го фак то ра, на
на шу дум ку, ле жить в ети мо логії
сло ва "стра ху ван ня", ад же корінь
сло ва 
 "страх". В епо ху се ред -
ньовіччя стра ху ван ня от от ож ню ва -
лось зі стра хом і жа хом. У що ден ни -
ку П. А. Тол сто го за 1697 р. чи таємо:
"В той глу бо ко с ти во мно гих ме с тах
дна мож но ви деть дно, где от ви де -
ния той глу бо ко с ти при хо дит че ло -
ве ку ве ли кое стра хо ва ние" [6]. На
відміну від слов'янсько го зву чан ня,
ко ре нем англійсько го "insurance" є
"insure/ensure", що в пе ре кладі оз на -
чає "за без пе чу ва ти/га ран ту ва ти впе-
в неність", у німецько му "ver-
sicherung" 
 ана логічний корінь.

Без пе реч но страх є силь ним мо -
ти ву ю чим фак то ром, ад же вик ли кає
у лю ди ни по тужні емоції і та ким чи -
ном при вер тає її ува гу до про дук ту,
що про су вається. Страх апе лює до
не га тив них емоцій лю ди ни, то му
ефек тивність за лу чен ня спо жи ва ча
че рез емоцію стра ху має пси хо -
логічне по яс нен ня: лю ди на за -
пам'ято вує подію, що вик ли ка ла
страх, як та ку, що слід уник ну ти у
май бут ньо му. На відміну від цьо го
по зи тивні емоції до бре за пам'ято ву -
ють ся лю ди ною, то му що підсвідо мо
во на ба жає відчу ти їх зно ву.

Не зва жа ю чи на ви со ку емоційну
ефек тивність, ви ко ри с тан ня мо ти ву
стра ху ча с то дає не га тив ний пси хо -
логічний ре зуль тат, ко ли у разі про -
су ван ня стра хо вої по слу ги не га тив -
не став лен ня пе ре но сить ся на по -
слу гу і ком панію, що її про по нує.
За зви чай та ка не га тивізація відбу -
вається внаслідок рек лам них кам -
паній, ос но вою яких є де мон страція
наслідків не щас них ви падків 
 стан -
дарт ний прий ом на стра хо во му рин -
ку. Як що йшло ся б про будь
який
інший про дукт, мож на бу ло б го во -
ри ти про підви щен ня ефек тив ності
рек лам них кам паній, за сно ва них на
мо тиві стра ху, че рез їх гра мот ну по -
бу до ву: ча со ве відда лен ня проб ле ми
та її вирішен ня, не прив'яз ка мо ти ву
до про дук ту і т. ін. На на шу дум ку,
спе цифіка стра хо вої по слу ги по тре -
бує по вно го відхо ду від ідеї "стра ху",
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Рис. 5. Популярність різних видів срахування 
Джерело: результати власних досліджень

Рис. 6. Причини невикористання страхових послуг 
Джерело: результати власних досліджень
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навіть як що це бу де по тре бу ва ти
відмо ви від зга ду ван ня сло ва "стра -
ху ван ня" у рек ламі, пря мо му про -
дажі та інших ма со вих та осо би с тих
ко мунікаціях з по тенційни ми спо -
жи ва ча ми.

Як це не див но, ос нов на ідея ко -
мунікації для стра ху ван ня вик ла де -
на у пер ших ряд ках ба зо во го За ко ну
Ук раїни, що рег ла мен тує да ний вид
діяль ності. У статті 1 за зна че но, що
стра ху ван ня 
 це вид цивільно
пра -
во вих відно син що до за хи с ту май -
но вих інте ресів фізич них та юри -
дич них осіб [1]. Та ким чи ном, го ло -
вною ме тою стра ху ван ня ви с ту пає
са ме за хист; і ця ме та ре алізується
не за леж но від ви ник нен ня стра хо -
во го ви пад ку і вип ла ти ком пен сації
стра ху валь ни ку. Пра во ве зна чен ня
має сам про цес стра хо во го за хи с ту, а
не йо го ре зуль тат у виг ляді стра хо -
вих вип лат.

За хист мо же ви с ту па ти ос нов ною
ідеєю по зиціону ван ня стра хо вих по -
слуг че рез фор му ван ня у лю ди ни
відчут тя впев не ності у мож ли вості
відно ви ти май но чи навіть здо ров'я
у разі ви ник нен ня пев них не га тив -
них подій. Так відчут тя впев не ності
як ан ти под стра ху стає пси хо -
логічною ос но вою стра ху ван ня.

Дійсно, клю чо ва по тре ба лю ди ни

 це по тре ба у без пеці: це ле жить в
ос нові всіх по треб в ієрархії А. Мас -
лоу. Про те лю ди на мо же відчу ва ти
се бе без печ но і впев не но ли ше за
умо ви довіри до лю дей, які її от очу -
ють. От же, ос нов ним мо ти вом ко -
мунікації для стра ху ван ня по ви нен
ста ти мо тив довіри по тенційно го
спо жи ва ча до стра хо вої ком панії. Це
мож ли во ли ше у ви пад ку по вної
відсут ності будь
яко го стра ху як на
не вер баль но му, так і на вер баль но му
рівнях. Ос таннє мо же до ся га тись
шля хом заміни сло ва "стра ху ван ня"
інши ми, більш по зи тив ни ми.

Як відо мо, всі сло ва мож на
розділи ти на три гру пи: "теплі", "хо -
лодні" і "ней тральні". Перші вик ли -
ка ють у лю ди ни приємні відчут тя:
на фізіологічно му рівні лю дині стає
тепліше, ко ли во на чує такі сло ва
(звідси пішла їх на зва 
 "теплі"). "Хо -
лодні" сло ва вик ли ка ють не приємну
ре акцію спо чат ку на мен таль но му, а
по том і на фізіологічно му рівні: лю -

дині стає хо лод но. "Ней тральні"
сло ва не при зво дять до зміни
емоційно го чи фізич но го ста ну лю -
ди ни. Оче вид но, що більшість всіх
слів 
 "ней тральні".

Візьме мо як при клад найбільш
не по пу лярні се ред спо жи вачів сек -
то ри стра хо во го рин ку і за про по -
нуємо варіан ти назв сег ментів стра -
ху ван ня. На при клад, замість "ме -
дич но го стра ху ван ня" спо жи ва чам
мож на за про по ну ва ти "поліс здо -
ров'я". Ос таннє сло во с по лу чен ня
фор мується "теп ли ми" сло ва ми
сти -
му ла ми і вик ли кає по зи тивні
асоціації з мо лодістю, радістю, гар -
ним на строєм і пра цез датністю. На
відміну від цьо го сло во с по лу чен ня
"ме дич не стра ху ван ня" фор мується
"хо лод ни ми" сло ва ми й асоціюється
з хво ро ба ми, ліка ми і ме дич ни ми ус -
та но ва ми.

Ана логічно по пе ред ньо му при -
кла ду мож на сфор му лю ва ти на зви
для інших сег ментів стра ху ван ня:
"поліс впев не ності" замість "стра ху -
ван ня жит тя"; "поліс май бут ньо го"
замість "пенсійно го стра ху ван ня";
"поліс відпо чин ку" замість "стра ху -
ван ня під час по до ро жей і відря -
джень" і т. ін. Го ло вне 
 пам'ята ти
про ба зо ву ідею по зиціону ван ня: за -
хист як ос но ва відчут тя впев не ності.

Та ким чи ном, про су ван ня стра -
хо вих по слуг по тре бує до корінної
зміни філо софії ко мунікацій у стра -
ху ванні. Про дов жу ю чи по пе ре дню
дум ку про відмо ву від ви ко ри с тан ня
терміна "стра ху ван ня" у публічних
та осо би с тих ко мунікаціях з цільо -
вою ау ди торією, мож на за про по ну -
ва ти універ саль ний сло ган но вої
філо софії: "Інші стра ху ють, ми
даємо впев неність!". Впро ва джен ня
да но го сло га ну пе ред ба чає по вне
пе ре оп ра цю ван ня всіх еле ментів
ком плек су ко мунікацій з клієнта ми,
по чи на ю чи з рек ла ми і фірмо во го
сти лю і закінчу ю чи ти по ви ми фра -
за ми стра хо во го аген та, які він ви -
ко ри с то вує під час пря мо го про да -
жу. До речі, стра хо вий агент по тре -
бує но вої на зви, яка відповідає філо -
софії ди с танціюван ня від
СТРАХування і відповідно інших
ком паній
кон ку рентів, які про дов -
жу ють стра ху ва ти клієнтів. Ре -
алізація да ної ідеї про су ван ня до зво -

лить за лу чи ти 30,0% втра че них спо -
жи вачів, які за ре зуль та та ми
досліджен ня не га тив но став лять ся
до стра ху ван ня як та ко го.

Вис нов ки і пер спек ти ви по даль -
ших досліджень. Про ве де не на ми
досліджен ня по ка за ло, що ефек -
тивність ко мунікацій на стра хо во му
рин ку пря мо за ле жить від пра виль -
но го ро зуміння ре аль них мо тивів
цільо вих спо жи вачів. По мил ко вим є
ак цен ту ван ня ува ги ли ше на стра хо -
вих вип ла тах як фіна льно му ре зуль -
таті стра ху ван ня, ад же за відсут ності
стра хо во го ви пад ку у період дії до го -
во ру між стра хо ви ком і стра ху валь -
ни ком по слу га по чи нає сприй ма -
тись спо жи ва чем як аб стракт на і не -
ко рис на. У ре аль ності ко ристь від
стра ху ван ня пов'яза на з пе ре да чею
ри зи ку від стра ху валь ни ка до стра -
хо ви ка, який здійснює за хист інте -
ресів пер шо го не за леж но від на -
стан ня чи не на стан ня стра хо во го
ви пад ку. У цьо му і по ля гає го ло вна
цінність стра ху ван ня.
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