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План лекції
4.1 Інформація як основа комунікацій. Сутність та елементи
комунікацій в страховій організації. Зовнішні та внутрішні комунікації.
Етапи комунікаційного процесу.
4.2 Комунікативна політика страхової компанії. Публікація звітності.
Взаємовідносини страховиків із засобами масової інформації.
4.3 Необхідність інформаційного забезпечення для ефективної
діяльності страхової компанії. Автоматизована інформаційна система
страхової компанії: завдання, цілі, механізм функціонування. Формування
баз даних і управління їх використанням.
4.4 Персоніфікований облік договорів страхування життя. Особливості
збору та оброблення персональних даних фізичних осіб. Особливості
електронної бази даних з автотранспортного страхування. Системи
управління відносинами із клієнтами.
4.5 Страхова статистика та бухгалтерська звітність як складові
інформаційного забезпечення. Комерційна таємниця та методи її
забезпечення у страхових компаніях.
Рекомендована література:
1.
Благун, І.Г. Соціальне страхування: навч. Посіб./І.Г. Благун,
Ю.М. Кушнірчук.– Львів : Львів ДУВС, 2012.– 260 с.
2.
Внукова, Н.М. Соціальне страхування: навч. Посіб.:
рекомендовано МОН України/Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук.– Київ:
Кондор, 2006.– 348 с.
3.
Говорушко, Т.А. Страхові послуги : навч. Посібник / Т.А.
Говорушко.– К. : Центр учб. Літ., 2008.– 344 с.
4.
Жабинець, О.Й./Страхування : навч. Посібник : Рекомендовано
МОН України / О.Й. Жабинець, І.В. Цюпко, Л.М. Томаневич.– Львів:
ЛьвДУВС, 2010.– 260 с.
5.
Мних, М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика:
підручник / М.В. Мних.– К. : Знання України, 2007.– 284 с.
6.
Роль страхування у забезпеченні економічної безпеки:
монографія/О.А. Бурбело, С.В. Єськов, С.М. Андросов, О.М. Заєць.–
Луганськ : РВВ ЛДУВС 3н.. Е.О. Дідоренка, 2011.– 176 с. –
7.
Семенова, К.Г.Договір перестрахування: проблеми теорії та
практики : монографія / К.Г. Семенова.– Х. : Формат Плюс, 2009.– 240 с.
8.
Страхування: підручник: Затверджено МОН України/В.Д.
Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та 3н..– К. : Знання, 2008.– 1019 с.
9.
Страхування: практикум : навч. Посіб. : Рекомендовано МОН
України/В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, К.С. Базилевич та 3н..– К. : Знання,
2011.– 608 с.
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10. Чернявський, С.С. Протидія шахрайству у сфері страхування
автотранспорту: навч. Посіб.: рекомендовано МОН України/С.С.
Чернявський, В.Г. Гриценко, І.В. Іщук.– Київ: Хай-Тек Прес, 2011.– 184 с.
11. Яворська, Т.В. Страхові послуги: навч. Посіб.: Рекомендовано
МОН України/Т.В. Яворська.– К.: Знання, 2008.– 350 с.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
4.1 Інформація як основа комунікацій. Сутність та елементи
комунікацій в страховій організації. Зовнішні та внутрішні комунікації.
Етапи комунікаційного процесу.
Спільна (колективна) діяльність людей передбачає контакти між ними
у вигляді обміну інформацією. Тільки на цій основі люди, об'єднані в
організацію, можуть досягти своєї мети. Будь-яке підприємство, навіть дуже
мале, обов'язково має відповідну систему комунікацій.
У вузькому розумінні слова, комунікація - це обмін інформацією між
двома й більшою кількістю людей. Тобто основним матеріалом є інформація.
Мескон, Альберт і Хедоурі наголошують, що комунікації виникають
між:
- організацією та зовнішнім середовищем (споживачами, державою і т.
д.);
- підрозділами та працівниками підприємство (між різними рівнями
управління, керівниками й підлеглими, неформальними організаціями тощо).
З огляду на спрямованість потоків інформації розрізняють такі
комунікації:
- згори донизу (від вищої інстанції до нижчої, від керівника до
підлеглого);
- знизу доверху (від підлеглих до керівників);
- горизонтальні (між членами трудового колективу, які займають
рівноправні посади).
Основними елементами комунікації є: джерело інформації, передавач,
приймальник, отримувач. Весь шлях від джерела інформації (відправника) до
отримувача називається каналом комунікації. Канали можуть бути формальні
(офіційні) й неформальні (неофіційні). Формальні встановлюються
адміністративно і зв'язують працівників як вертикальними, так і
горизонтальними щаблями керування. До неформальних каналів комунікацій
належать ті, що не збігаються з офіційно встановленими. Для ефективного
функціонування виробничих колективів необхідно, щоб в організації діяли як
формальні, так і неформальні комунікації, які мають бути збалансованими.
Якщо організація володітиме лише системою формальних комунікацій, то
процес проходження інформації буде бюрократизуватися. Якщо
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домінуватиме система неформальних комунікацій, то це призведе до
поширення чуток, які заважатимуть нормальній діяльності.
Для успішної діяльності організації необхідні ефективні комунікації.
Керівник, виконуючи свою роль і здійснюючи основні функції, за допомогою
якісної і своєчасної інформації може ефективно впливати на реалізацію
поставлених цілей. Дослідженнями встановлено що майже 50% інформації не
доходить до підлеглих. У багатьох випадках повідомлення сприймаються
неправильно і тому обмін інформацією стає неефективним.
Завдання полягає в тому, щоб насамперед вміло використовувати
різноманітні види комунікації, серед яких відзначаємо:
Інформування, передача інформації. До цього виду комунікацій
відносимо читання лекцій, виступи, бесіди, проведення нарад і зборів.
Експресивна комунікація, яка виражається в силі прояву почуттів,
переживань (зустрічі після довгої розлуки).
Переконуюча, означає прагнення вплинути на інших (висловлення
захоплення, прохання, переконання, що особливо важливо до політичних
діячів, юристів).
Соціально-ритуальна, яка передбачає використання норм і звичаїв
соціально-культурної поведінки (процедура знайомства, звичаї, гостинність).
Паралінгвістична комунікація, передбачає спілкування за допомогою
міміки, виразу очей і рота, а також у позі рухів. Можливості несловесних
повідомлень не слід применшувати, тому що у ряді випадків одними словами
не можна передати усі емоції.
Різноманітні види комунікації можна поділити на:
Усну, письмову і візуальну за формою подання. Усна комунікація є
найбільш ефективною, яка може передавати усі деталі і виключати
неправильне розуміння. Письмова комунікація не допускає найменших
неточностей, вимагає часу, веде до зайвої бюрократизації управлінського
процесу.
Інструктуючу, мотивуючу та інформуючу,
за цільовою
спрямованістю.
Висхідну, низсхідну і горизонтальну, по досягненню цілей. Висхідні
комунікації здійснюються у формі звітів, пропозицій і пояснювальних
записок, основною метою яких є інформування вищих органів про справи на
місцях. Низсхідні комунікації інформують підлеглих про стратегічні плани
діяльності організації, а горизонтальні здійснюють обмін інформацією між
різними структурними підрозділами для досягнення координації і
узгодження діяльності. Основними формами комунікацій є:
Комунікації між організацією і зовнішнім середовищем. Організація
використовує різні засоби комунікацій із зовнішнім оточенням. З
потенційними споживачами вона спілкується за допомогою реклами. У
відносинах з громад кістю особлива увага надається створенню позитивного
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іміджу організації, а з державними установами наданням якісної і своєчасної
звітності.
Міжрівневі комунікації в організації. Інформація в середині
організації переміщується в рамках вертикальних комунікацій з вищого на
нижчий рівень і навпаки. Таким шляхом адміністрація інформує підлеглих
про поточні задачі, змінах пріоритетів, конкретних завданнях, а комунікації
по висхідній виконують функції оповіщення про стан справ на місцях,
інформація надається у формі звітів, пропозицій і пояснювальних записок.
Комунікації між різними підрозділами (відділами). Оскільки
організація - це система взаємопов'язаних елементів, керівництво повинно
домагатися чіткої їх роботи. Взаємодія між підрозділами в основному
здійснюється на підставі горизонтальної комунікації, що веде до
рівноправних відносин, а у підсумку до задоволеності працюючих.
Комунікації між керівниками і робочою групою. Ці комунікації
дозволяють керівнику підвищувати ефективність дій з робочою групою в
цілому. Оскільки в обміні приймають участь всі члени групи, кожний має
можливість висловити свою думку про існуючі зміни та їх наслідки; про
підвищення продуктивності праці, про проблеми інноваційного характеру.
Відносини рівності можуть сприяти підвищенню задоволеності
співпрацівників роботою.
Неформальні комунікації. Канал неформальних комунікацій часто
називають каналом розповсюдження чуток. По цим каналам інформація
передається набагато швидше. Дослідженнями встановлено, що чутки на 8090% підтверджуються у відношенні до несуперечливої інформації. Типовою
інформацією, яка передається по каналам чуток є: наступне скорочення
працюючих; нові заходи покарання за прогули і спізнення; зміни у структурі
організації; наступні переміщення і підвищення по посаді; лайка двох
керівників, а також хто і кому призначає побачення після роботи.
Особиста комунікація включає всі види обміну інформацією, що має
місце між людьми.
Характер комунікаційної системи залежить від типу структурних
систем, що використовуються для побудови управлінської системи.
Основними типами структурних схем є: лінійна, кільцева, сотова,
багатозв'язкова, зіркова, ієрархічна.
Можливість і ефективність використання інформації для управління
зумовлена такими її споживчими показниками якості, як репрезентативність,
змістовність, повнота, доступність, актуальність, стійкість, точність,
достовірність і цінність.
Репрезентативність інформації пов’язана з правильністю її добору й
формування з метою адекватного відображення заданих властивостей
об’єкта.
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Змістовність інформації - це її питома семантична місткість, яка
дорівнює відношенню кількості семантичної інформації в повідомленні до
розміру даних, що його відтворюють.
Повнота інформації означає, що вона має мінімальний, але достатній
для прийняття ефективного управлінського рішення набір показників.
Доступність інформації - це забезпечення сприйняття при прийнятті
управлінського рішення в комп’ютерних системах відповідних процедур її
одержання і перероблення.
Актуальність - визначається ступенем забезпечення цінності інформації
для управління в момент її використання і залежить від статистичних
характеристик відображуваного об’єкта та інтервалу часу, який минув від
моменту виконання цієї інформації.
Своєчасність інформації - забезпечується надходженням на той чи
інший рівень управління не пізніше заздалегідь призначеного моменту часу.
Стійкість - це властивість управлінської інформації реагувати на зміни
вхідних даних, зберігати необхідну точність.
Точність інформації визначається ступенем наближення відображеного
Інформацією параметра та його істинного значення. Для економічних
показників, які відображаються цифровими кодами, відомі чотири
класифікаційні поняття точності: 1) формальна точність, вимірювана
значенням одиниці молодшого розряду числа, яким подано показник; 2)
реальна точність, що визначається значенням одиниці останнього розряду
числа, правильність якого гарантована; 3) досяжна точність - максимальна
точність, якої можна досягти за конкретних умов функціонування системи; 4)
необхідна точність, яка визначається функціональним призначенням
показника.
Достовірність (вірогідність) інформації - властивість інформації
відображати реально діючі об’єкти з необхідною точністю. Вимірюється
достовірність інформації ймовірністю того, що відображувані інформацією
значення параметра відрізняються від істинного значення цього параметра в
межах необхідної точності.
Поряд з поняттям «достовірність інформації» існує поняття «достовірність даних», під якою розуміють їхню безпомилковість. Вимірюється
достовірність даних імовірністю появи помилок у даних.
Цінність інформації - це комплексний показник її якості.
Інформацію, що циркулює в економічному об’єкті, можна класифікувати за різними ознаками. Розглянемо деякі з них.
За місцем виникнення і напрямком руху інформація поділяється ня
вхідну внутрішню і вихідну, або результативну.
Інформація, яка надходить в об’єкт управління, називається вхідною.
Внутрішня вхідна інформація поділяється на такі групи: планова (для
ділянок і робочих місць), транспортні команди, технічні завдання майстрам,
робочі команди на ліквідацію внутрішніх викривлень.
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Кожен з цих видів інформації, у свою чергу, з погляду відношення до
об'єкта управління, можна розподілити на зовнішню і внутрішню. Внутрішньою називається така інформація, яка виникає всередині об'єкта (цеху,
відділу). Зовнішня виникає за межами об’єкта. Зовнішня вхідна інформація
поділяється на три групи: планову, нормативно-довідкову, про зовнішні
викривлення.
До наступної групи інформації можна віднести нормативно-довідкову,
яка містить різні нормативні й довідкові дані. Ця інформація вводиться і
змінюється рідко. Інформація про зовнішні викривлення включає відомості,
які характеризують зміну плану, недопостачання матеріалів і комплектуючих
виробів, брак технологічної документації.
Внутрішня вхідна інформація поділяється також на три групи: про
продукцію, процеси, внутрішні викривлення.
Інформація про продукцію включає в себе комплекс даних, які
характеризують з кількісного і якісного боку всі види продукції, а також
повідомлення про рух цих видів продукції в циклі виробництва.
Інформація про процеси являє собою дані про проходження технологічного процесу виробництва, стан транспортних засобів тощо.
Інформація про внутрішні викривлення включає повідомлення про
простоювання обладнання, робітників, транспортних засобів, відсутність
матеріалів тощо.
Зовнішня вихідна інформація поділяється на обліково-розрахункову
й довідкову. Довідкова являє собою різного роду довідки вищим рівням
управління про виконання виробничого завдання:
- за стадіями утворення інформація поділяється на первинну і
вторинну (похідну). Первинна інформація виникає безпосередньо під час
діяльності об’єкта і реєструється на початковій стадії процесу управління
(стадії первинного обліку). Вторинна (похідна) отримується внаслідок
оброблення інформації і може бути проміжною або результативною.
Проміжна інформація містить результати розрахунків, які використовують як вхідні дані для подальших розрахунків. Вона є вихідною для одного
розрахунку і вхідною для груп інших завдань або для цього ж розрахунку, що
створюється через деякий проміжок часу, тобто забезпечує зв'язок в середині
інформаційної системи і взаємодію підсистем.
Результатну інформацію одержують під час оброблення первинної та
проміжної інформації і використовують її для управління об’єктом і
прийняття рішень;
- за відношенням до процесу оброблення інформація класифікується
на таку, що піддається обробленню, і таку, яка не піддається обробленню;
- за способом відображення даних інформація поділяється на текстову
(алфавітну, цифрову, алфавітно-цифрову) і графічну;
за функціями управління економічна інформація поділяється на
планову, нормативну, бухгалтерську, статистичну і оперативно-технічну;
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- за стабільністю інформація поділяється на змінну та умовнопостійну, яку коротко називають постійною.
Змінна інформація відображає фактичні кількісні та якісні характеристики виробничо-господарської діяльності об’єкта, вона може змінюватися
для кожного конкретного випадку як за назвами реквізитів - ознак, так і за
кількісними величинами реквізитів - основ. Змінна інформація, як правило,
бере участь в одному циклі оброблення, тому її називають разовою.
Постійна інформація залишається незмінною упродовж тривалого часу,
багатократно використовується при оброблення змінної інформації.
Постійність інформації в часі характеризується коефіцієнтом стабільності,
який визнається відношенням кількості позицій номенклатури, що не
змінюється протягом певного періоду (як правило, року), до загальної
кількості позицій цієї номенклатури на початок цього періоду. До постійної
зараховують інформацію, для якої коефіцієнт стабільності більший за 0,7.
Постійна інформація, поділяється на нормативно-розціню-вальну,
довідкову, табличну, планову.
Нормативно-розцінювальна інформація містить діючі місцеві, галузеві
та загальнодержавні нормативи, виражені в абсолютних і відносних
величинах. До абсолютних належать норми часу й розцінки на виготовлення
виробів, норми витрат матеріальних ресурсів, ціни на матеріали й вироби,
тарифи тощо. Відносними є різні тривалий час діючі розрахункові
коефіцієнти, процентні ставки тощо.
Постійна довідкова інформація включає опис постійних властивостей
об'єкта у вигляді ознак, залежність яких тривала певний час. У наборі таких
ознак завжди виділяється основна ключова ознака, якій відповідають певні
значення інших ознак. Наприклад, табельному номеру працівника (ключова
ознака) відповідають такі ознаки: відділ, цех, дільниця, категорія працівника,
професія, розряд тощо. До довідкової інформації можна зарахувати і структурну інформацію, яка визначає склад об’єкта або явища, наприклад розподіл
цехів і відділів підприємства за видами виробництва, склад збиральних
з’єднань тощо.
Таблична інформація містить заздалегідь обчислені показники,
наприклад, таблиці сум податків, таблиці сум амортизації.
Структурні побудови ЕІ можуть бути різними, але пріоритет надається
ієрархічному принципу виокремлення інформаційних сукупностей.
Одиницею (структурним елементом) найвищого рангу можна вважати
всю інформаційну множину деякого об’єкта (галузь, регіон, підприємство,
цех, фірма, установа тощо), його інформаційну базу (ІБ). Така множина
поділяється на структурні одиниці нижчого рангу і так триває доти, доки не
буде досягнено неподільних (атомарних) одиниць. Такими в ЕІ є реквізити,
які являють собою мінімальні структурні сукупності ЕІ, що мають зміст.
Розглянемо це поняття докладніше.
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Усякий об’єкт (явище, процес тощо) має певні особливості й
характеристики, що притаманні лише йому і вирізняють його серед йому
подібних. Скажімо, такими властивостями виробу є його ціна, габарити,
маса, потужність тощо.
Усі ці властивості відображаються за допомогою змінних величин реквізитів або елементарних структурних одиниць ЕІ.
За формою реквізит є сукупністю символів - знаків чи цифр, яка
відбиває цілком певні властивості об'єкта. Реквізит є логічно неподільним
елементом будь-якої іншої складнішої інформаційної сукупності.
Під час автоматизованого оброблення даних часто використовують
синоніми поняття «реквізит»:
- елемент даних;
- атрибут;
- змінна тощо.
Надалі користуватимемося такими з них, як атрибут і змінна.
Кожний реквізит характеризується найменуванням (іменем), значенням
і структурою.
Ім'я реквізиту слугує для його однозначного визначення. Під час
автоматизованого оброблення використовують скорочене ім’я реквізиту ідентифікатор. Він також однозначно визначає реквізит і, як правило, є
набором знаків і символів, що має обмеження за алфавітом, довжиною тощо,
що їх накладають застосовувані технічні та програмні засоби. Крім того, щоб
формули і алгоритми оброблення інформації можна було задавати чи
публікувати, для реквізитів впроваджують літеро-цифрові позначення
заздалегідь визначеними для цього мовами.
Значення реквізиту застосовують, щоб задати відповідну конкретну
властивість об’єкта.
Структура реквізиту - це спосіб подання його значень, котрий визначається довжиною, типом і форматом подання значень.
Довжина реквізиту - це кількість знаків, якими подається його
значення. Вона може бути сталою або змінною.
Тип реквізиту визначається тим, які властивості об'єкта він може
підбивати. Розглядають числові, текстові, логічні та інші типи.
Реквізити числового типу характеризують кількісні властивості об'єкта,
які одержують внаслідок обчислень чи вимірювань, тобто значення таких
реквізитів можна задати в числовій формі.
Реквізити числового типу називають ще реквізитами-основами, або
кількісними атрибутами. Реквізити текстового типу відображають зазвичай
якісні властивості. їх характеризують обставини, за яких відбувається той чи
інший процес або було здобуто ті чи інші значення кількісних атрибутів. їх
називають ще реквізитами-оцінками або якісними атрибутами.
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Реквізити логічного типу набувають лише двох значень: «істина» або
«хибність». Вони відбивають такі властивості об’єкта, які можна поділити на
дві протилежні групи.
Між структурними одиницями найвищого і найнижчого рангів існують
і інші структурні елементи. Розглянемо деякі з них.
Складну структурну одиницю ЕІ, утворювану з кількох реквізитів,
котрі дають кількісну і якісну або саму лише якісну характеристику об'єкта
чи процесу, називають повідомленням. Вона може набирати різних форм,
зокрема подаватися у вигляді показника і документа.
Складна структурна одиниця ЕІ, утворена з одного реквізиту-основи та
одного чи кількох якісних атрибутів, пов'язаних із ним логічно, є
показником. Показник завжди є повідомленням, але не кожне повідомлення є
показником. Показник, який охоплює реквізит-основу і реквізити-ознаки, дає
змогу характеризувати економічне явище як з кількісного, так і з якісного
боку. В економіці значення показників надзвичайно велике і їх можна
вважати головними структурними одиницями ЕІ.
Однорідні інформаційні сукупності реквізитів, об'єднані спільним
змістом, утворюють інформаційний масив.
Основні елементи інформаційного масиву - це записи, під якими
розуміють значення однієї позиції масиву. Записи є тими елементами масиву,
з якими здебільшого оперує користувач під час роботи з масивом.
Множина однорідних показників (документів) утворює відповідний
інформаційний масив.
Запис масиву характеризується переліком і послідовністю розміщення
реквізитів (атрибутів), що входять до нього. Довжина запису дорівнює сумі
довжин зазначених атрибутів.
Інформаційний масив як сукупність записів характеризується також
ідентифікатором. Останній присвоюється масиву при його створенні і
використовується для його відшукання та роботи з масивом.
Записи в масиві можна упорядковувати за зростанням або спаданням
значень відповідних атрибутів чи їх комбінацій. Такі атрибути називаються
ключовими, або «ключами впорядкування» масиву. Задаючи ідентифікатор
масиву, структуру його запису та ключові атрибути, повністю визначаємо
його як інформаційну одиницю.
У разі автоматизованого оброблення ЕІ за допомогою ЕОМ важливого
значення набуває формалізація подання ЕІ.
Оскільки реквізит є основним і неподільним елементом ЕІ, то перш ніж
розпочинати автоматизоване оброблення даних, необхідно формалізовано
подати реквізити. Цю дію виконують, здебільшого користуючись таблицею з
такими графами: назва реквізиту, позначення, тип, довжина, кількість знаків
після коми, ідентифікатор.
Щоб формалізовано подати будь-який показник, насамперед слід
виокремити його реквізити, позначити кожний з них і визначити його тип.

12

Якщо для згаданих реквізитів задати значення, яких вони можуть
набувати, та присвоїти їм відповідні ідентифікатори, то стане можливим
машинне подання інформації, її введення в ЕОМ і машинне оброблення.
3.У ході спільної діяльності люди обмінюються різними уявленнями,
ідеями, поглядами,пропозиціями,знаннями, установками. Все це можна
розглядати як інформацію, а сам процес комунікації представити як процес
обміну інформацією. Саме тому, що без обміну інформацією сьогодні не
обходиться жодна організація, комунікації можна назвати процесом, що
пов'язує. А одним з найважливіших інструментів управління в руках
менеджера є що знаходиться в його розпорядженні інформація.
Використовуючи і передаючи цю інформацію, а також отримуючи зворотні
сигнали, він організовує, керує і мотивує підлеглих. Тому багато що
залежить від його здатності передавати інформацію так, щоб досягалося
найбільш адекватне сприйняття даної інформації тими, кому вона
призначена. Комунікація - це обмін формацією, на основі якого керівник
отримує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень, і
доводить прийняті рішення до співробітників організації. Якщо комунікації
налагоджені погано, рішення можуть надаватися помилковими, люди можуть
так розуміти чого ж хоче від них керівництво, або, нарешті, від цього можуть
страждати міжособистісні відносини. Ефективністю комунікацій часто
визначається якість рішень і те, як вони насправді будуть реалізовані.
«Комунікація» і «інформація» хоча і різні, але взаємопов'язані поняття.
Комунікація включає і те, що передається, і те, як передається. Для того щоб
акт комунікації відбувся, необхідно як мінімум наявність двох людей.
Комунікація пред'являє вимоги до кожного з учасників цього акту. Так,
кожен з учасників повинен володіти здатністю бачити, чути, відчувати чи
чіпати, визначати запах і смак. Ефективна комунікація вимагає від кожної із
сторін певних навичок та вмінь, а також певною мірою взаємного розуміння.
Влада інформаційне спілкування в організаціях займають різне становище, а
в певному сенсі навіть протистоять один одному. Потреба у збільшенні
обсягу і змісту такого спілкування викликає до життя відповідні структурні
утворення, які у своїй сукупності утворюють комунікативну структуру
організації. Така структура може включати в себе: комітети, комісії,
оперативні робочі групи, структури, які концентруються навколо
менеджерів-інтеграторів,
матричні
форми
і,
нарешті,
штаби.
Взаємовідносини штабу та лінії є показником состикованості владної та
комунікативної структур організації. У даній роботі розглянуті питання, що
стосуються функцій комунікативних структур, самого поняття комунікацій,
їх видів, видів комунікаційних мереж та комунікаційних бар'єрів. Вся ця
інформація необхідна для поняття сутності комунікативних структур
організації.
Наради і збори являють собою форму колективного обміну
інформацією, що закінчується прийняттям конкретних рішень. Звичайно
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вони розрізнюються довкола учасників (на нараді присутні фахівці або
зацікавлені особи; на зборах весь персонал організації або його
представники); довкола проблем, що обговорюються (на нарадах
розглядаються конкретні поточні питання; на зборах більш загальні, що
нагромадилися за певний період); метою (наради мають оперативний
характер і покликані внести корективи в діяльність підприємства; на зборах
передусім підводяться підсумки і визначаються плани на майбутнє) і,
звичайно, ефективність подібного роду заходів невелика: як вважають
фахівці, вона не перевищує 10%, однією з основних причин чого є невміння
переважної більшості людей працювати за допомогою цієї організаційної
форми діяльності. Навряд чи знайдеться інший вигляд комунікацій, на
здійснення якого тратилося б стільки часу і коштів, відволікалося б від
повсякденних справ стільки людей, скільки для проведення зборів і нарад,
тому існує в чималій мірі справедлива думка про те, що кращими з них є ті,
які взагалі не треба провести. Але іноді, незважаючи ні на що, робити це все
ж доцільно. Зокрема, збори і нарада скликаються в тих випадках, коли треба
зробити важливе повідомлення, яке може породити значну кількість питань,
що вимагають негайного обговорення і уточнення на місці; коли треба
добитися узгодженого розв'язання принципової проблеми, отримати
схвалення тих або інших важливих і серйозних дій; проінструктувати групу
людей по методах і процедурі виконання якоїсь важливої роботи; коли
потрібно публічно викрити або спростувати якусь помилкову інформацію,
слух. Але навіть і в цих випадках необхідно подумати, чи не краще ухвалити
одноосібне рішення або обмінятися думками заочно, наприклад по телефону
Переговори - взаємозв'язок між людьми, призначений для досягнення
угоди, якщо інтереси обох сторін співпадають або суперечать один одному
Складно відразу запам'ятати всі рекомендації, а тим більше застосувати
їх на практиці. Багато х перерахованих нами нижче принципів можуть
збудити у читачів творче мислення й показати всю проблематику ведення
ділових бесід. Цілком природно, що згодом окремі з них можуть набути
іншого значення і залишаються лише декілька дійсно цінних практичних
правил ведення ділових бесід.
Принципи проведення ділових бесід
Останніми роками не було відкрито жодного нового фундаментального
принципу ведення ділової бесіди. Хоча істотний прогрес у розробці техніки й
тактики проведення, а також систематизації та організації накопиченого
досвіду й знань у цій області досить помітний, особливо на основі поєднання
з висновками риторики, психології й соціології. Тому слід засвоїти кілька
основних принципів ведення бесіди й відшліфувати їх у повсякденній
практиці до досконалості. Проте слід мати на увазі, що неможливо освоїти
всі принципи відразу, без теоретичної бази й тривалих тренувань. Тільки
шляхом кропіткої праці й вправ ми можемо й повинні розвивати здатність
застосовувати одночасно кілька зазначених тут принципів.
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Сутність комунікаційного процесу полягає у обміні інформаційними
повідомленнями між зацікавленими сторонами.
Елементами комунікаційного процесу можна назавти наступні:
 Інформаційне повідомлення (яким обмінюються);
 Відправник (особа, яка хоче донести свою ідею чи емоції до
інших);
 Засоби перетворення інформації у сигнали, придтні для
передавання
 Канал передачі даних (засіб, за допомогою якого повідомлення
надходить до отримувача);
 Засоби перетворення сигналів у інформацію, придатну для
сприйняття адресатом
 Адресат (отримувач, особа, якій призначена інформація і яка
інтерпретує для себе її значення) .
 Зворотний зв'язок – це реакція отримувача на повідомлення, яка
несе відправнику інформацію щодо того, наскільки вірно було
інтерпретовано його вихідне послання.

Рис. 4.1

Комунікаційний процес здійснюється в кілька етапів:
- зародження ідеї;
- кодування інформації і вибір каналу передавання;
- передавання ідеї;
- декодування (розшифровування символів відправника мовою
отримувача);
- здійснення зворотного зв'язку (відправник і отримувач міняються
комунікаційними ролями).
На рис. 4.2 подано модель комунікації як процесу.
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4.2 Комунікативна політика страхової компанії. Публікація
звітності. Взаємовідносини страховиків із засобами масової інформації.
Вітчизняні страховики управляють складною системою маркетингових
комунікацій. Зокрема, просування дозволяє успішно виводити на ринок
страхові продукти, стимулювати їх продаж і формувати лояльне ставлення до
страхової компанії, її торгової марки серед страхувальників, основними
інструментами якого виступає: реклама, стимулювання збуту, зв'язки з
громадськістю, особистий продаж, прямий маркетинг.
Реалізація будь-якого інструмента просування страхових продуктів
починається з планування. Саме тому необхідно виважено підходити до
складання плану рекламної кампанії, розробці якого передує визначення мети
— знайомство аудиторії з компанією, продуктами чи змінами в поведінці
страхувальників.
Під комунікаціями страховика розуміються всі ті "сигнали", що він
направляє своїм страхувальникам, потенційним клієнтам, своїм збутовим
мережам, суспільній думці і т.п. Комунікації страховика забезпечують
реалізацію наслідків маркетингових досліджень а саме: підсумків сегментації
й пошуку кращих споживчих груп, вибору аргументів впливу на клієнтів,
позитивних рис страхових послуг. Розрізняють внутрішні й зовнішні
комунікації страховика.
Внутрішні комунікації, спрямовані на забезпечення прозорого
внутрішнього середовища страхової компанії. Зовнішні комунікації,
орієнтовані на суспільну думку, страхувальників і потенційних споживачів
страхових послуг.
Стратегія комунікацій спрямована на об'єднання в собі всіх зовнішніх
зв'язків страховика. Сюди відносяться: взаємозв'язки топ-менеджерів та
інших провідних працівників компанії з партнерами; їхнє спілкування зі ЗМІ;
із клієнтами та підрозділами страховика. Мета стратегії комунікацій досягнення оптимального фінансового результату при наявних ресурсах.
Стратегія комунікацій страховика має такі складові:
- система ідентифікації компанії серед конкурентів - це робота,
спрямована на підвищення популярності своєї торгової марки серед
потенційних клієнтів, створення відповідного звукового, графічного,
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колірного й образного зображення, що асоціюються в населення з
конкретною страховою компанією;
- комунікації при продажі страхової продукції - посередницька
діяльність, реклама певних видів страхових послуг;
- створення духу команди серед співробітників страхової компанії, її
партнерів, а також фиделізованої клієнтури - внутрішні комунікації;
- система аналізу ефективності комунікацій.
Зовнішні комунікації страховика спрямовані на:
- ознайомлення потенційних страхувальників із страховими послугами;
- просування на ринок послуг страховика;
- зростання іміджу марки компанії у свідомості потенційних клієнтів.
Отже, головна спрямованість зовнішніх комунікацій - збільшення
продажів страхових послуг.
При допомозі комунікацій страховик намагається передати
потенційному страхувальнику коротку інформацію про себе і свої послуги,
зробити його більш зацікавленим у вирішенні проблем забезпечення
страхового захисту. Таким чином, зовнішні комунікації - найважливіший
маркетинговий місток між страховиком і страхувальником. Джерелами або
каналами поширення комунікацій є:
- різноманітна реклама;
- представники страховика (агенти);
- система заходів спрямованих на стимулювання продажів;
- самі продажі;
- суспільні зв'язки.
Головні вимоги до зовнішніх комунікацій страховика:
1. Звернення до тієї чи іншої аудиторії повинно бути гранично
конкретним і як можна більш помітним на загальному фоні реклами.
2. Звернення закріпиться у свідомості потенційних споживачів
страхових послуг компанії лише в тому випадку, якщо воно неодноразово
повторюється.
3. Комунікації не дадуть бажаних наслідків, якщо вони не будуть
спрямованими на створення єдиного позитивного обличчя страховика.
Комунікації лише тоді дають ефект, коли рекламовані послуги
підкріплюються реальним ефективним страховим сервісом компанії.
Закон «Про страхування» вимагає від усіх страховиків публікації їх
річних звітів за формою і в порядку, встановленими уповноваженим органом
по нагляду за страховою діяльністю. Потрібно зауважити, що до недавнього
часу такі публікації були інформаційно дуже скупі. Страховики
оприлюднювали лише основні статті балансу, із яких важко було отримати
достатню уяву про їх фінансовий стан. Зараз ситуація змінилася. Страхові
компанії публікують досить обширно бухгалтерську звітність практично у
такому обсязі, як це передбачено формами затвердженими Мінфіном
України.
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До такої звітності входять: Баланс підприємства (ф.1), Звіт про доходи і
витрати страховика (ф.2), Звіт про рух грошових коштів (ф.3), Звіт про
власний капітал (ф.4), Примітки до річної фінансової звітності (ф.5).
Звітність страховиків публікується здебільшого в щотижневику
«Україна бізнес». Крім того, бажаючі можуть отримати цю інформацію на
електронному диску «Довідники із законодавства. Страхування», які
періодично оновлює фірма «Дінай».
Закон вимагає, щоби достовірність та повнота річного балансу й
звітності страховиків була підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).
Кого може зацікавити така інформація, крім самого керівництва
страхової компанії?
- інвесторів. Власники капіталу зацікавлені в оцінці здатності
підприємства збільшувати свій капітал та дивідендні платежі:
- працівників підприємства, які зацікавлені в стабільності та
прибутковості компанії в якій вони працюють;
- страхувальників: зацікавлені в інформації, що дозволяє судити про
платоспроможність компанії;
- кредиторів. Вони зацікавлені в інформації, яка дозволила б зробити
висновок чи будуть повністю й вчасно сплачені заборговані їм суми;
- державні органи нагляду за страховою діяльністю. Вони потребують
інформацію, яка дає можливість оцінити дотримання законодавства в
питаннях формування активів і їх використання.
- інформація з фінансової звітності страховика потрібна податковим
органам податкової служби, державної статистики та банкам.
Таким чином, менеджери, та інші керівні працівники страхових
компаній, їх клієнти та органи нагляду мають можливість користуватися
значним масивом інформації для опрацювання й прийняття управлінських
рішень.
Велику частку інформації про страхування ЗМІ отримують і
продукують самі, але за останні роки компанії стали приділяти більше уваги
інформуванню своїх клієнтів і партнерів. Для цього створюються свої
спеціальні інформаційні служби, які поширюють прес-релізи, влаштовують
прес-конференції. Така робота - велике мистецтво, тому що ЗМІ
відмовляються безкоштовно публікувати відверто рекламні повідомлення.
Менеджери страхових компаній можуть виступати консультантами,
експертами при підготовці публікацій у ЗМІ, організації ток-шоу й радіо
телепередач.
4.3 Необхідність інформаційного забезпечення для ефективної
діяльності страхової компанії. Автоматизована інформаційна система
страхової компанії: завдання, цілі, механізм функціонування.
Формування баз даних і управління їх використанням.
Інформаційне забезпечення менеджменту страхової діяльності – це
основа наукового пізнання системи менеджменту діяльності страховика, яка
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вміщує різноманітну економічну, фінансову, комерційну інформацію та має
відображати стан страховика в певний момент часу з певним рівнем
деталізації. Процес підготовки інформації для використання в системі
страхового менеджменту повинен складатися з двох етапів. На першому
етапі інформація має готуватися у вигляді баз даних, під якими розуміють
структурно організовані, але аналітично неопрацьовані масиви показників,
що характеризують стан внутрішнього і зовнішнього середовища страховика.
Другим етапом підготування інформаціє є накопичення системи даних та їх
аналіз.
Наявність і використання підготовленої інформації надають
можливість приймати ефективні, обґрунтовані рішення на будь-яких рівнях
управління страховою компанією, тому метою формування системи
інформаційного забезпечення менеджменту страхової діяльності є отримання
повної, достовірної та своєчасної інформації, необхідної для вирішення
складних завдань управління страховиком. Від того, як організовані етапи
збору, обробки та розподілу інформації, суттєво залежить результативність
системи страхового менеджменту в цілому.
Для детального визначення сутності інформаційного забезпечення
менеджменту страхової діяльності потрібно визначити конкретні вимоги до
інформації та сформувати перелік необхідної інформації.
Отже, передусім інформація має бути надійною та достовірною.
Достовірною вона є тоді, коли не спотворює істини. Така вимога досягається
шляхом використання методологічно правильної техніки отримання даних
страховою компанією, а також шляхом їх ретельної перевірки. Якщо
управлінські рішення страховика будуть прийняті на підставі неперевіреної
або недостовірної інформації, вони будуть помилковими та стануть
причиною значних грошових втрат.
Своєю чергою, своєчасність інформації передбачає, що вона є
актуальною саме тоді, коли починає використовуватися страховиком.
Своєчасна інформація відображає реальний стан страхової компанії та
забезпечує прийняття доречних рішень. Неактуальна інформація несуттєва
для прийняття поточних управлінських рішень, хоча й може розглядатися у
майбутньому.
У сучасних умовах, які постійно змінюються, така вимога, як
своєчасність, є особливо важливою. Час, протягом якого інформаційні дані
залишаються актуальними, прямо залежить від природи рішень, які
приймаються на її підставі, але не може бути меншим від часу, який
відводиться для прийняття управлінського рішення страховиком.
Наступна
вимога,
якій
повинна
відповідати
інформація,
використовувана в страховій діяльності, – це достатність. Так, інформація є
достатньою, якщо її вистачає для розуміння та прийняття управлінських
рішень. Для раціонального управління страховою діяльністю потрібна
інформація, яка буде конкретною за змістом, ураховуватиме всі фактори, які
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характеризують досліджувану ситуацію, і достатньо ґрунтовною для
прийняття управлінських рішень.
Цінність інформації залежить від обсягу та значущості завдань, які
вирішуються на її основі. Саме тому важливо враховувати таку вимогу, як
коректність інформації, тобто вона повинна володіти такими формою та
змістом, які забезпечать її однозначне сприйняття всіма споживачами.
Виконання цієї вимоги забезпечується за рахунок відповідної обробки та
аналізу даних, їхнього поєднання та подання у формі, що легко
сприймається, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків тощо. Ще
однією з указаних вимог до інформації, використовуваної в системі
страхового менеджменту, є комплексність, яка відображає цілісність знання
про страхову діяльність. Комплексність передбачає систематизацію даних,
що значно спрощує управління діяльністю страховика. Крім того, інформація
має бути порівнянною, що досягається за рахунок використання страховиком
єдиної методологічної бази спостережень і реєстрації показників.
Додатковими вимогами до інформації можуть бути:
– аналітичний та прогнозний характер;
– релевантність (відповідність між сутністю інформаційного запиту й
отриманого повідомлення);
– адекватність (тотожність структури отриманого повідомлення
інформаційному запиту).
Джерела
інформаційного
забезпечення
системи
страхового
менеджменту розподіляються на внутрішні (засновницькі документи;
рішення наглядових виконавчих органів (положення, правила, інструкції,
процедури, стандарти тощо; дані бухгалтерської звітності; комп'ютерні
(електронні бази даних); комп'ютерні (електронні бази даних); матеріали
управлінської звітності) та зовнішні (документи, що приймаються вищими
органами законодавчої та виконавчої влади України; бази даних різних
міністерств і відомств; професіональна статистика; результати опитувань
професійних учасників ринку: страховиків, агентів, брокерів; матеріали
опитувань груп фактичних і потенційних страхувальників; звіти та доповіді
дослідних центрів (відділень академій наук, університетів, інститутів,
матеріали конференцій, семінарів) друковані видання та матеріали засобів
масової інформації; глобальні комп'ютерні мережі; конфіденційні джерела
інформації).
Отже, страховик потребує інформації для своєчасного реагування на
різноманітні непередбачені ринкові коливання та явища, які виникають у
зовнішньому середовищі та мають визначальний вплив на систему
менеджменту страхової діяльності, базовим має стати положення стосовно
того, що неповнота інформації не лише стримує прийняття рішень, а й може
стати причиною помилок.
Автоматизована інформаційна система (АІС) страхової компанії
охоплює більшість функцій і завдань діяльності страхових компаній з метою
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виконання відповідної планової та аналітичної роботи, страхових операцій,
ведення форм обліку і звітності, прискорення оброблення звітних даних та
підвищення обґрунтованості управлінських рішень.
Її призначення - забезпечення збору, збереження, оброблення і передачі
інформації з використанням комп’ютерної техніки і зв’язку з урахуванням
взаємодії рівнів управління страхової компанії та інших установ.
Задачі АІС:
- поліпшення планових, звітно-статистичних, обліково-контрольних
робіт;
- для центрального рівня (розрахунки по збільшенню варіантності й
забезпеченню обґрунтованості та збалансованості планових завдань,
підвищенню їхньої точності й наданню ширших можливостей
управлінському персоналу в аналітичній роботі);
- на районному рівні (підвищенні продуктивності праці страхових
працівників (агентів) шляхом передачі на автоматизоване оброблення
більшості видів страхових операцій).
Механізм функціонування:
АІС в страхуванні створюються безпосередньо в страхових компаніях і
охоплюють автоматизоване ведення всіх страхових операцій. Склад і
структура АІС в різних компаніях різні. Зазвичай, організаційно система
являє собою сукупність АІС адміністративно-територіальних ланок,
об’єднаних загальною методологією задач, що вирішуються, єдиною
інформаційною базою і технологією обробки документів. Водночас
різноманітність функціональних задач, що вирішуються в районних
інспекціях страхової компанії і центральних ланках (обласних Дирекціях і
головному Правлінні страхових компаній), вимагає різного підходу до
побудови в їх структурі відповідних АІС. Щоб забезпечити виконання
відповідних функцій АІС на різних рівнях страхових компаній, потрібно
поділити цю систему на два підрівні – АІС обласного і центрального рівня та
АІС районної інспекції.
База даних є сукупністю даних, що використовуються при
функціонуванні ІС, організована за певними правилами, які передбачають
загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними і незалежна від
прикладних програм. База даних є основою автоматизованої інформаційної
системи страхової компанії. Вона акумулює в собі інформаційне
забезпечення страхової компанії. До складу інформаційного забезпечення
АІС страхової компанії входять:
- Класифікатори: ЄДРПОУ, ЄДРФОУ (Єдиний Державний реєстр
фізичних осіб України), видів власності, видів діяльності, видів страхування,
страхового поля, видів тарифів, видів виплат, страхових агентів, інспекторів,
бригад, ділянок, особових рахунків, видів підприємств та установ, відділень
страхової компанії, типів відділень, банківських установ.
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- Нормативні документи: Законодавча база з питань страхування,
тарифи та нормативи по видах страхування та ризиків, правила та умови
страхування (перестрахування).
- Первинні документи :
- по обслуговуванню клієнтів страхової компанії: договори страхування
(страхові поліси), реєстри до цих договорів, виписки з банку про
надходження страхових внесків або сплат, акти про страхові випадки,
акти експертизи, договори та контракти;
- по обліку власної діяльності як установи: накази по компанії,
документи з обліку кадрів, праці та заробітної плати працівників
страхової компанії, матеріальних цінностей, основних засобів;
- На основі даних , що зберігаються у базі даних, АІС страхової компанії
дає можливості створення вихідних інформаційних повідомлень.
Вихідні інформаційні повідомлення: портфель договорів страхового
агента, таблиця зведених номерів особових рахунків, розрахунок на виплату,
платіжне доручення, відомості обліку кількості договорів, внесків і
страхових сум, планові, облікові та аналітичні відомості про діяльність
страхової компанії т.н.
Всі первинні документи, нормативна інформація, класифікатори, які
утворюють позамашинну інформаційну базу, відповідним чином відображені
в машинній базі даних, яка функціонує під управлінням СУБД і забезпечує
рішення функціональних задач.
4.4 Персоніфікований облік договорів страхування життя.
Особливості збору та оброблення персональних даних фізичних осіб.
Особливості електронної бази даних з автотранспортного страхування.
Системи управління відносинами із клієнтами.
Відповідно до Положення про Держ.фінанпослуг, Держфінпослуг
визначає порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального)
обліку договорів страхування життя. Крім того, Законом України ―Про
страхування‖ передбачено, що страховики, які здійснюються страхування
життя, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів
страхування життя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим
органом.
Порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального)
обліку договорів страхування життя.
- Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести
персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в
межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік
за кожною застрахованою особою.
- Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування
життя здійснюється страховиком шляхом ведення одночасно паперового та
електронного реєстрів за формою, встановленою страховиком самостійно.
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- Усі записи в реєстрах ведуться українською мовою у хронологічному
порядку за мірою виникнення подій, які в них реєструються. Відомості,
передбачені Положенням, повинні зберігатись у реєстрах протягом усього
строку дії договорів страхування. Після закінчення строку дії договору
страхування або його припинення відомості виводяться до архівної частини
електронної форми реєстру із забезпеченням можливості їх подальшого
отримання.
- Реєстр, що ведеться у паперовій формі, повинен бути прошитий,
аркуші пронумеровані, кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена
підписом керівника та печаткою страховика. Паперова форма реєстру
повинна містити ті ж дані, що і електронна. Відомості, занесені до паперової
та електронної форми реєстрів, мають збігатися за змістом.
- Електронна форма реєстру має передбачати ведення протоколу дії у
системі ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку (дані протоколу
мають бути недоступні для зміни, доповнення та знищення). Страховик
повинен забезпечити засобами програмного забезпечення неможливість
будь-яких змін, доповнень щодо даних, зафіксованих у реєстрі після
здійснення операцій.
- Система реєстру повинна вестись таким чином, щоб була забезпечена
можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.
- Страховик повинен забезпечити облік усіх документів, на підставі
яких уносяться зміни, доповнення до реєстру.
Реєстр повинен містити: Відомості про страхувальника: а) щодо
страхувальника - фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові; дата
народження; адреса; ідентифікаційний номер; б) щодо страхувальника юридичної особи: повна назва; місцезнаходження; банківські реквізити; код
за ЄДРПОУ.
Контроль за дотриманням вимог Положення здійснюється Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до
чинного законодавства
Поняття «база персональних даних» визначене абзацом другим статті 2
Закону, відповідно до якого база персональних даних – іменована
сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі
та/або у формі картотек персональних даних.
З огляду на це база персональних даних є упорядкованою сукупністю
логічно пов’язаних даних про фізичних осіб:
– що зберігаються та обробляються відповідним програмним
забезпеченням, є базою персональних даних в електронній формі;
– що зберігаються та обробляються на паперових носіях інформації, є
базою персональних даних у формі картотек.
Картотекою персональних даних є будь-який структурований масив
персональних даних, що є доступним з визначеними критеріями, незалежно
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від того, чи є такий масив централізованим, децентралізованим або
розділеним на функціональних або географічних засадах
Такі дані мають бути структуровані за визначеними критеріями, що
стосуються фізичних осіб, щоб забезпечити легкий доступ до відповідних
персональних даних.
Варто зазначити, що, виходячи з положень статті 2 Закону, персональні
дані одночасно можуть бути упорядковані і в електронній формі, і в формі
картотек.
Однією зі складових процесу обробки персональних даних є їх
збирання, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про
фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.
Так, згідно зі статтею 12 Закону володілець бази персональних даних
протягом десяти робочих днів з дня включення персональних даних до бази
персональних даних, що є дією зі збирання персональних даних,
зобов’язаний повідомити суб’єкта персональних даних, виключно в
письмовій формі, про його права, що визначені статтею 8 Закону, мету
збору даних, яка визначається володільцем бази персональних даних, та осіб,
яким будуть передаватися персональні дані.
Володілець бази звільняється від виконання вказаного обов’язку лише
у разі, якщо персональні дані збираються ним із загальнодоступних джерел.
Під визначенням «загальнодоступні джерела інформації», зокрема,
розуміються друковані засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення,
інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації, до яких
фізичні та юридичні особи мають вільний, необмежений чинним
законодавством, доступ.
Інформаційна система централізованої бази МТСБУ (Моторнотранспортне страхове бюро України) призначена для збору, обліку і аналізу
даних, пов'язаних із Законом про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів. У базі
накопичуються дані про зареєстровані транспортні засоби, продані страхові
поліси, страхові події, виставлені регреси, спроби махінацій і т.п. Таким
чином, єдина база дозволяє відстежувати історію клієнта і забезпечувати
взаємодію постачальників даних: страхових компаній, державних
організацій, контролюючих органів.
Варто зазначити, що діяльність будь – якої організації, і страхової
компанії у тому числі, пов’язана з внутрішніми й зовнішніми
інформаційними потоками. Зупинимося окремо на електронних потоках
інформації. Під ними розуміється обмін даними між структурними ланками
цього потоку. Якщо в випадку електронного обміну даними зсередини
компанії використовуються локальні мережі, то для обміну даними із
зовнішнім середовищем у сучасних умовах використовується мережа
Інтернет.
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Основними послугами, що використовуються страховими компаніями в
Інтернеті є електронна пошта, утримання власної WEB - сторінки, пошукові
системи, системи продажу товарів та послуг on-line. Зупинимося більш
детально на кожній з послуг.
Електронна пошта (e-mail). Це саме популярне на сьогодні
використання Internet у нас в Україні. Завжди всі повідомлення письмові,
тому майже документовані. Негативним є те, що послання можуть
простежуватися.
Розширення зовнішніх каналів пробудило інтерес до Internet-телефонії.
Подібні системи дозволяють реалізувати голосовий зв'язок (і навіть відео
конференції) між двома користувачами Internet, а також зв'язок із звичайними
телефонними апаратами за допомогою спеціальних шлюзів.
Картина інформаційного забезпечення страхового бізнесу буде
неповною, якщо не згадати про продаж полісів із використанням Всесвітньої
Мережі. На сьогоднішній день українські страхові компанії впровадили
електронний поліс автовтоцивілки. Це запис у централізованій базі даних
Моторного (транспортного) страхового бюро України про укладений договір
страхування. Цього запису цілком досить для визнання полісу чинним.
Відтепер візуальна форма поліса може бути відображена у файлі на
електронних пристроях – ноутбуках, планшетах, смартфонах. У ньому
зазначені код реєстрації в єдиній централізованій базі даних, назва
страховика, його адреса, номер контактного телефону та тризначний код
страховика, встановлений МТСБУ. Крім того, точний час початку та
закінчення дії поліса, а також умови набуття чинності поліса, страхова сума
на одного потерпілого, відомості про страхувальника та про транспортний
засіб. При потребі поліс можна роздрукувати на простому аркуші.
Функціонування страхової компанії відбувається під впливом великої
кількості факторів. Питання впливу клієнтоорієнтованого підходу на
забезпечення фінансової стійкості та конкурентоспроможності страховика в
сучасних умовах є вельми актуальними. Дійсно, крім достатності фінансових
ресурсів, грамотно побудованої інвестиційної та перестрахової політики,
страховику конче необхідний пошук рішень в частині залучення клієнтів.
Розвиток, досягнення високої якості обслуговування – це шлях будьякої компанії, яка прагне благополучно функціонувати та конкурувати на
сучасному ринку. На сьогодні конкуренція на ринку страхових послуг
посилюється в основному через те, що страхові продукти в своїй більшості
однакові, мають практично аналогічну ціну та, в разі необхідності, швидко
копіюються конкурентами. Тому для вироблення успішної стратегії розвитку
страхові компанії повинні знайти ефективні інструменти, які дозволяють
утримати вже існуючих страхувальників та залучити потенційних клієнтів.
Такий підхід вимагає підвищеної уваги до клієнтів страхових компаній.
Клієнтоорієнтоване управління отримало розповсюдження під
абревіатурою CRM. Термін CRM (Customer Relationship Management –
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управління взаємовідносинами з клієнтами) є сьогодні не лише найбільш
―модним‖ напрямком у сфері страхових послуг, але й дійсно нагальною
необхідністю. Основна ідея управління такими взаємовідносинами –
підвищення стійкості та лояльності страхувальників, оскільки чим більш
жорстка конкуренція на ринку страхових послуг, тим складніше знайти та
утримати клієнта, і тим більш затребуваними є такі технології.
Метою клієнтоорієнтованої компанії в умовах конкурентної боротьби є
налагодження довготривалих відносин як з існуючими, так із потенційними
клієнтами, що дозволить підвищити обсяги продажу страхових продуктів
завдяки швидкому та якісному обслуговуванню. У свою чергу,
клієнтоорієнтований підхід в організації спрямований на використання
передових управлінських та інформаційних технологій, за допомогою яких
компанія здатна вибудовувати взаємовигідні відносини з клієнтами,
запропонувавши кожному з них реальне індивідуальне обслуговування на
всіх етапах надання страхового продукту.
Ефективне управління інформаційними потоками повинно базуватися
на принципах:
- централізованості, тобто вся інформація про клієнтів має
концентруватися в єдиному місці для створення профілю окремого клієнта;
- відкритості – це означає, що профіль клієнта має бути доступним для
співробітників компанії;
- достовірності, що означає наявність повної та своєчасної інформації
про клієнта;
- актуальності, тобто постійної актуалізації даних щодо клієнта.
Прийнято розрізняти три основні види CRM-системи: операційні,
аналітичні та комбіновані.
Операційні CRM-системи призначені для їх використання
співробітниками страховика, які безпосередньо взаємодіють із клієнтом. Такі
системи часто називають іншим поколінням технології CRM, оскільки вони
виступають «родоначальницями» систем, що вирішували завдання
систематизації інформації про клієнтів і автоматизації процесів взаємодії з
ними.
Аналітичні CRM-системи є продовженням розвитку операційних,
вони покликані об’єднати дані, накопичені при взаємовідносинах з клієнтами
та продажах, із інформацією з інших корпоративних джерел. Такі системи,
засновані по суті, на логічному пізнанні та виявленні істотної інформації про
клієнтів і взаємовідносинах з ними, яка не призначена для безпосередньої
роботи з клієнтом.
Комбіновані CRM-системи являють собою комбінацію операційного
та аналітичного CRM. Це дозволяє отримати синергетичний ефект від
використання двох різнопланових систем. Так, наприклад, при роботі з
різними сегментами клієнтської бази – роздрібним сегментом та
корпоративним, корпоративний використовує операційну частину CRM-
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системи, а роздрібний – аналітичну частину. Отже, страхові компанії
потребують використання CRM, щоб:
- значно збільшити обсяг інформації про клієнтів та їх переваги;
- бути в курсі кожного контакту з клієнтом і кожної дії стосовно
конкретного клієнта;
- мати повне уявлення про бізнес клієнта;
- мати можливість поширювати цю інформацію по всіх каналах.
Належне управління такими інформаційними потоками неможливе без
вдалого та правильного їх налаштування до процесу прийняття стратегічних,
тактичних і операційних рішень на різних рівнях структури компанії, в тому
числі й при розробці страхових продуктів. Саме продуктовий ряд та його
модифікація під впливом як постійно змінюваного ринкового середовища,
так і профілю цільового клієнта є об’єктом дослідження при створенні
клієнтоорієнтованої страхової компанії.
4.5 Страхова статистика та бухгалтерська звітність як складові
інформаційного забезпечення. Комерційна таємниця та методи її
забезпечення у страхових компаніях.
Основними завданнями статистики страхування є вивчення тенденцій
розвитку страхових продуктів, попиту на них, складу страхувальників, оцінка
диференційованих ризиків і пов'язаних з ними збитків, дослідження
ефективності інвестицій і діяльності компаній у цілому.
Функції: 1. Організація статистичного спостереження в страхуванні,
обробці та аналізі статистичної інформації, розробці методології розрахунку
статистичних показників, обґрунтуванні показників для різних видів
страхування, галузей і територій. 2. виявлення тенденцій і закономірностей
появи страхових подій, оцінці їх частоти й рівня важності. Крім того від
статистики страхування чекають встановлення взаємозв'язку між рівнем
грошових доходів населення й структурою страхувальників окремих видів
страхових ризиків за віком, статтю, видом діяльності, місцем проживання
тощо.
Важливішою, складовою інформаційної бази страховика є дані
рахунків і звітності бухгалтерського обліку. Їх надає бухгалтерська служба
компанії. Вона відповідно до визначених цілей і стратегії страховика а також
чинного законодавства обирає систему регістрів обліку, способи
узагальнення інформації з них, розробляє систему управлінського обліку,
визначає права працівників щодо підписання документів, затверджує
технологію опрацювання і обороту документів. Бухгалтерський облік
забезпечує інформацію про наявність майна, фінансових ресурсів і
зобов'язань компанії. З цього обліку отримують такі важливіші показники як
доходи, витрати і фінансові результати ( прибуток, збиток) діяльності
компанії
Бухгалтерська інформація найбільш точна. Вона накопичується з
врахуванням таких принципів як обачливість ( застосування в обліку методів
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оцінки, які повинні відбивати реальні зобов'язання, витрати, наявність
активів і доходів компанії), забезпечення повного висвітлення господарських
операцій, періодичності, послідовності й безперервності оцінки активів і
зобов'язань, застосування єдиного грошового вимірника.
Під комерційною таємницею підприємства (фірми) варто розуміти
дані, що не являються державними секретами, але пов’язані з виробництвом,
технологією, НІОКР, управлінням, фінансами та іншою діяльністю
підприємства, розголошення яких може зашкодити його інтересам. Дані та
інформація, що захищаються, дають певні переваги в конкурентній боротьбі.
Прийнято класифікувати відомості, які складають комерційну таємницю, на
конфіденційну інформацію й інформацію, яка не підлягає розголошенню. До
першої відносяться, наприклад, відомості про перспективи розвитку
страховика, про його клієнтів. До такої, що не підлягає розголошенню
відносять, наприклад, інформацію, що містить домашні адреси і номера
домашніх телефонів співробітників компанії. Проте комерційною таємницею
не може бути інформація, приховування якої здатне нанести збитки
суспільству.
До комерційної таємниці можуть бути віднесені: - технологія
виробництва; - технологічні прийоми та обладнання; - модифікація раніше
відомих технологій та процесів; - результати та програми НІОКР; перспективні методи управлення; - цінова політика та політика збуту; порівняльні характеристики власного асортименту та товарів конкурентів із
точки зору якості, зовнішнього виду, упаковки і т.д.; - виробничі, комерційні
та фінансово – кредитні відносини з партнерами; - плани підприємства по
розширенню (згуртуванню) виробництв; - факти проведення переговорів із
питань купівлі - продажу; - дані, що можуть бути використані для заподіяння
шкоди репутації підприємства (фірми); - інформація про кадри (плинність
кадрів, ведучі спеціалісти та їх місця роботи за сумісництвом); - наявність
сил та умов для захисту комерційної таємниці, а також інші відомості.
В умовах розбудови ринкової економіки найбільший інтерес для
страховиків являє інформація про роботу конкурентів. Отримання такої
інформації є досить складною і дорогою справою. Список законних та
незаконних способів отримання інформації про конкурентів: Законні
способи отримання інформації:
- Публікації конкурентів та звіти про процеси, отримані звичайним
шляхом.
- Інформація, надана публічно колишніми службовцями конкурента.
- Огляди ринків та доклади інженерів-консультантів.
- Фінансові звіти.
- Ярмарки та виставки, що влаштовуються конкурентами, а також
видані ними брошури.
- Аналіз послуг конкурентів.
- Звіти комівояжерів та відділів закупки.
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- Спроби запросити на роботу спеціалістів, працюючих у конкурента та
наступний аналіз заповнених ними відповідей на запитання.
Незаконні способи отримання інформації про конкурентів:
- Питання, що обережно задаються спеціалістами конкурента на
спеціальних конгресах.
- Безпосереднє таємне спостереження.
- Неправдива пропозиція, щодо роботи службовцям конкурента без
наміру брати їх на роботу, із метою отримання у них цінної інформації.
- Химерні переговори з конкурентом, ніби на придбання ліцензії на
один з їх патентів.
- Використання професійних шпигунів для отримання інформації.
- Переманювання з роботи службовців конкурента для отримання
інформації.
- Зазіхання на власність конкурента.
- Підкуп співробітників закупочного відділу конкурента.
- Відправка агентів до службовців та спеціалістів конкурента.
- Підслуховування телефонних та інших розмов.
- Викрадення документів, креслень, технічних зразків.
- Шантаж и різноманітні способи тиску. Зрозуміло, що конкурент може
застосовувати ті ж заходи.
Перелік інформації, що відноситься до обмеженого користування
визначається наказом керівника страхової організації. Тут визначається
порядок зберігання такої інформації і коло службових осіб, які можуть нею
користуватися. Особи, допущені до конфіденційної інформації повинні бути
заздалегідь попереджені про персональну відповідальність за наслідки
розголошення таємниці. Періодично відповідальною за це особою перелік
документів, що складають комерційну таємницю переглядається з метою
усунення з нього застарілої інформації, яка перестала бути цікавою для
конкурентів.
Основним фактором, що сприяє захисту інформації, лишається
режимний. Себто мова йде про певні засоби (технічні та організаційні),
щодо збереження, недопущення розголошення та викрадення інформації.
Проте потрібно мати на увазі, що не вся інформація може носити
режимний характер. Державою визначений перелік інформації, яка не може
бути віднесена до комерційної таємниці. До такої належать, зокрема,
засновницькі документи компанії, включаючи статут, свідоцтво про
реєстрацію компанії, ліцензії на право заняття страховою діяльністю,
документи про платоспроможність страховика, дані про заробітну плату і
нараховані податки тощо.

