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5.1 Сутність і завдання страхового маркетингу. Маркетингова служба
страховика, її функції та організація роботи. Взаємодія служби маркетингу з
іншими підрозділами страховика.
5.2 Маркетингові дослідження в страхуванні: завдання, види та форми.
Аналіз ринкової ситуації та конкурентного середовища. Сегментування і
вибір цільових ринків. Методи збору та аналізу інформації про споживачів
страхових послуг та конкурентів. Методи вивчення попиту на страхові
послуги.
5.3 Маркетингова стратегія страхової компанії. Зміст плану
маркетингу та його спрямованість на вдосконалення асортименту та якості
страхових послуг.
5.4 Страховий продукт. Якість страхового продукту. Розроблення
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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
5.1 Сутність і завдання страхового маркетингу. Маркетингова
служба страховика, її функції та організація роботи. Взаємодія служби
маркетингу з іншими підрозділами страховика.
Особливе місце в діяльності страхової компанії відводиться маркетингу
– методу дослідження страхового ринку i впливу на нього з метою отримання
компанією якомога більшого прибутку.
Страховий маркетинг – це комплекс заходів, спрямованих на
формування й постійне вдосконалення діяльності страхової компанії, а саме:
- розробка конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для
конкретних категорій споживачів (страхувальників);
- упровадження раціональних форм реалізації цих продуктів за
належного сервісу та реклами;
- збір i аналіз інформації щодо ефективності діяльності страховика.
Таким чином, предметом дослiдження страхового маркетингу є
попит та пропозицiя страхового ринку. Завдання страхового маркетингу –
досягнення найбiльш повного використання iнституту страхування для
задоволення потреб споживачiв у страховому захистi та iнвестицiйних
ресурсах.
поза увагою служби маркетингу. Сфера її діяльності починається з
пошуку чи вибору потенціцного клієнта страховика, визначення насущних
потреб цього клієнта у страховому захисті та з¢ясування його
платоспроможності. Далі служба маркетингу формує характеристики
потрібного страхового продуту, пропозиції щодо його реалізації, збирає
інформацію в середовищі фактичних споживачів страхових продуктів,
розробляє рекомендації, спрямовані на вдосконаленн роботи страховика з
метою закріплення та розвитку категорій клієнтів, пошуку нових
потенціцних сегментів ринку.
Завдання служби маркетингу можуть ставитись в одній із таких форм:
• у формі проблеми – коли формулюється конкретна проблема в
діяльності страховика і пропонується розробити варіанти її розвязання чи
усунення причин, що призводять до неї;
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• у формі задачі – на вибір оптимального варіанта з наявних можливих,
за конкретним питанням у діяльності страховика;
• у формі запитів – щодо отримання експертної оцінки з конкртного
питання.
При цьому зі службою маркетингу має бути чітко узгоджена доцільна
глибина дослідження, терміни виконанняня, обсяг очікуваних матеріалів та
конкретної допомоги, яка має бути надана.
Страховий маркетинг має ряд вiдмiнностей, якi вiдрiзняють його вiд
iнших видiв маркетингу. Це пов’язано з особливостями фiнансовоекономiчних вiдносин у страхуваннi:
- довгостроковий характер взаємодії страховика та страхувальника,
який охоплює не тiльки строк договору страхування, а й може
виходити за його рамки у зв’язку з можливiстю висування претензiй,
тривалiстю процессу урегулювання претензiй i т. iн.;
- необхiднiсть здiйснення оцiнки та управлiння ризиками, що є
однiєю iз складових страхового продукту та впливає на структуру
страхового маркетингу;
- державна регламентацiя страхового бiзнесу (лiцензування страхових
тарифiв та умов страхування, виконання нормативiв з розмiщення
страхових резервiв тощо) обмежує маркетинговi можливостi
страховика;
- вiдсутнiсть системи патентування страхових продуктiв призводить
до копiювання страхових програм та договорiв конкурентами;
- залежнiсть вiд макрооточення впливає на динамiку розвитку
довгострокових видiв страхування;
- недостатнє розумiння сутностi страхування переважною бiльшiстю
потенцiйних клiєнтiв призводить до непорозумiнь та конфлiктних
ситуацiй.
Страховий ринок є особливою сферою економiчних вiдносин, в рамках
якої вiдбувається купiвля-продаж специфiчного товару – страхової послуги,
яка одночасно є i споживчою, i фiнансовою. Тому метою маркетингу
страхування як споживчої послуги є задоволення потреби клiєнта у
страховому захистi. Метою маркетингу страхування як фiнансової
послуги є оптимiзацiя руху фiнансових ресурсiв страховикiв та
страхувальникiв.
Дослiдження попиту на страховому ринку потребує наявностi у
структурi страхової компанiї спецiалiзованої служби маркетингу, котра
оцiнює контингент потенцiйних страхувальникiв та їх потреби у страхових
послугах.
Маркетингова дiяльнiстъ страхової компанiї охоплює:
- розробку маркетингової фiлософії та визначення ринкового сегменту;
- визначення довгострокових та короткострокових цiлей страхової
компанiї;
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- маркетинговi дослiдження;
- розвиток нових продуктiв для забезпечення потреб страхувальникiв;
- розвиток маркетингових стратегiй та реклами страхових продуктiв.
У процесi маркетингової дiяльностi страхова компанiя використовує
набiр маркетингових iнструментiв, або так званий маркетинговий
комплекс, який охоплює: страховi послуги, цiни (страховi тарифи), методи
розповсюдження та просування страхової послуги та iн.
На основi результатiв маркетингової дiяльностi вносяться корективи до
стратегiчних і тактичних планiв, а також проводяться дiї оперативного
характеру. Головним завданням маркетингового пiдроздiлу страхової
компанiї є забезпечення керiвiництва компанії достовiрною та своєчасною
інформацiєю про ситуацiю на ринку страхування, а також здiйснення
регулярного монiторингу страхового ринку.
Об’єктом
маркетингових
дослiджень
в
страхуваннi
є
платоспроможний попит на страховi послуги. Маркетинговий комплекс
включає всi можливостi страхової компанiї зi здiйснення впливу на попит
своєї продукції (Four P). Цi можливостi прийнято дiлити на 4 групи: product,
price, place, promotion (табл.5.1).
Маркетингове середовище страхової компанiї – це сукупнiсть
суб’єктiв I сил, якi дiютъ всерединi та за межами страхового ринку та
впливають на розвиток страхової компанiї.
Головним завданням служби маркетингу страхової компанії є
забезпечення вигiдних взаємовiдносин з цiльовими страхувальниками.
Маркетологи страхової компанії повиннi постiйно вiдслiдковувати змiни у
маркетинговому середовищi, стежити за новими тенденцiями та вишукувати
сприятливi можливостi для страхової дiяльностi.
Табл. 5.1
Модель «Four P»
Страхова послуга (product) становить Цiна (price) – кiлькiсть грошей, яку
собою невiдривну єднiсть обiцянки
повинен заплатити страхувальник,
страхової компанії здiйснити
щоб одержати страхову послугу.
страхову виплату, страхового
вiдшкодування та цiлого ряду послуг
з його одержання при настаннi
страхового випадку.
Мiсце розповсюдження страхової
Методи просування страхової
послуги (place) включає в себе район послуги (promotion). Це дії страхової
дій страхової компанiї, що робить
компанії з поширення iнформацiї про
страхову послугу доступною для
її переваги та переконання цiльових
цiльових страхувальників.
страхувальникiв в необхiдностi її
придбання.
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Маркетологи не завжди можуть впливати на фактори, якi визначають
зовнiшнє середовище, проте вони повиннi займати активну позицiю по
вiдношенню до маркетингового середовища:
в організації лобiювання iнтересiв страхової компанії на ринку;
- в реальному вивченнi ситуацiї на ринку;
- у проведеннi спецiальних заходiв для представникiв засобiв масової
iнформацiї;
Маркетологи повиннi коригувати та адаптувати маркетингову
стратегiю страхової компанiї вiдповiдно до вимог маркетингового
середовища, яке має певну структуру (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Структура маркетингового середовища страхової компанiї
Макрооточення

полiтично-правове, демографiчне,
кономiчне, соціально-культурне,
природне, науково-технiчне та
iнформацiйне
Безпосереднє оточення
конкуренти, страхувальники, канали
збуту, страховi брокери,
постачальники послуг
Мiкрооточення
керiвництво компанії (наглядова
рада, рада директорiв, правлiння
компанiї), контролюючi та наглядовi
органи, органiзацiйна структура
компанії, персонал
Вивчення споживчого попиту на страховi послуги передбачає
використання таких методiв, як статистичне вивчення доходiв та витрат
потенцiйних клiєнтiв (iх розмiр, динамiка, структура), опитування,
анкетувания, збiр та аналiз iнформації тощо.
При цьому до уваги беруться такi фактори: кiлькiсть потенцiйних
страхувальникiв
та
об’єктiв
страхування;
доходи
потенцiйних
страхувальникiв; вартiсть альтернативних механiзмiв управлiння ризиками, у
т. ч. самострахування, передача ризику тощо; для довгострокового
страхування життя – цiни на аналогiчнi послуги комерцiйних банкiв,
недержавних пенсiйних фондiв та iнших компанiй; оподаткування страхових
внескiв та виплат; наявнiсть вiдповiдного законодавства; рiвень інфляції.
Дослiдження пропозицiї на страховому ринку здiйснюєтъся двома
основними способами: на основi аналiзу вiдкритих статистичних даних
та аналiтичних матерiалiв та на основi власних iнформацiйних джерел.
На обсяг та структуру пропозиції страхових послуг впливають: конкуренцiя
мiж страховиками, рiвень витрат на ведення страхової дiяльностi та iншi
фактори, що визначають ситуацiю на страховому ринку.
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Страховий маркетинг є пiдроздiлом маркетингової науки, однак має
ряд специфiчних особливостей, якi пов’язанi з умовами функцiонування
ринку страхування. Маркетинг у страхуваннi пов’язаний з органiзацiєю
дiяльностi страхових компанiй на основi дослiдження стану страхового ринку
та прогнозування попиту на страховi послуги. Функцiями страхового
маркетингу є планування, цiноутворення, реклама, органiзацiя мережi
дистрибуцiї. Страховик за допомогою iнструментiв страхового маркетингу
дослiджує страховий ринок з метою органiзації дiяльностi з розробки та
реалiзацiї страхових продуктiв, якi б задовольняли потреби потенцiйних
страхувальникiв та приносили прибуток страховиковi.
Особливе місце в діяльності страхової компанії відводиться маркетингу
– методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання
компанією якомога більшого прибутку.
Отже, маркетинг у страхуванні – це комплекс заходів, що мають на
меті формування й постійне вдосконалення діяльності страховика завдяки
розробці конкурентоспроможних страхових продуктів для конкретних
категорій споживачів, а також упровадженню раціональних форм реалізаціі
цих продуктів і збору й аналізу інформаціі щодо ефективності діяльності
страховикака.
Функції служби маркетингу можуть покладатися безпосередньо на
окремий підрозділ з кількох співробітників або на одного фахівця.
Фаховий рівень та ділові якості спеціалістів служби мають відповідати
таким основним вимогам:
- заціквленість у розвитку фінансової потужності, прибутковості
діяльності та зміцненні авторитету страховика;
- високий рівень теоретичної підготовки та практичних навичок з
основних видів страхування, на яких спеціалізується страховик;
- вміння цілеспрямовано збирати, нагромаджувати й аналізувати
інформацію та розробляти на її базі відповідні висновки й пропозиції;
- ініціатива, комунікабельність, широка загальна ерудиція.
Служба маркетингу охоплює всі види діяльності страховика і виконує
такі функції:
- розвиток перспективних напрямків чи поширення вдалих форм
роботи;
- оцінка діяльності підрозділів страховика за окремими проблемами чи
на конкретних сегментах страхового ринку;
- збір інформації та її незалежний аналіз з огляду на конкретні недоліки
в роботі підрозділів чи недосягнення поставлених цілей;
- аналіз діяльності інших страховиків – лідерів за окремими
показниками, реальних конкурентів на конкретному сегменті страхового
ринку;
- пошук і розробка проектних завдань на нові, більш ефективні й
привабливі, ніж задіяні у страховика чи конкурентів, страхові продукти;
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- прогнозування розвитку страхового ринку.
Отдже, маркетинг у страхуванні — це комплекс заходів, спрямованих
на формування й постійне вдосконалення діяльності страховика. Тому
однією з головних проблем страхових компаній є правильна організація
маркетингової служби, яка б контролювала маркетингову діяльність
страхових компаній.
Залежно від розмірів кадрового апарату страховика функцій служби
маркетингу можуть покладатися безпосередньо на окремий підрозділ з
кількох співробітників або на одного фахівця. Цю службу доцільно
підпорядковувати керівним посадовим особам страховика (скажімо, першому
заступникові голови правління), враховуючи її повноваження з питань
збирання, узагальнення та аналізу інформації, що стосується стратегічних
напрямків розвитку страховика, контролю й роботи з визначення
ефективності окремих заходів і видів діяльності конкретних фахівців та
підрозділів. Ця служба в межах своїх функцій чи конкретних завдань
повинна мати можливість доступу до необхідної інформації та опитування
відповідних фахівців з інших підрозділів.
Фаховий рівень та ділові якості спеціалістів служби мають відповідати
таким основним вимогам:
- відданість справі і щира зацікавленість у розвитку фінансової
потужності, прибутковості діяльності та зміцнення авторитету страховика;
- високий рівень теоретичної підготовки та практичних навичок з
основних видів страхування, на яких спеціалізується страховик;
- уміння цілеспрямовано збирати, нагромаджувати й аналізувати
інформацію та розробляти на її базі відповідні висновки і пропозиції;
- ініціатива, комунікабельність, виконавська дисципліна уміння
зосередитись на головному, широка, загальна ерудиція.
Сьогодні настає новий етап у розвитку українського ринку як
страхових послуг, так і страхового маркетингу. І хоч Україна перебуває на
початковому етапі розвитку страхового маркетингу, вже заявились певні
розробки і перші практичні результати.
Перші самостійні маркетингові служби починали створюватися у
ринкових компаніях, що орієнтуються на базовий для економічно розвинених
країн світу сегмент ринку — роботу з фізичними особами.
А втім на сьогодні навіть у цих компаніях системи збуту й надалі
займають¬ся організацією продажу страхових продуктів без допомоги
маркетингових підрозділів. Відтак на першому етапі становлення страхового
маркетингу його служби, як правило, відокремлені від підрозділів, що
працюють над реалізацією страхової продукції. При цьому збутові підрозділи
самі частково виконують маркетингові функції в процесі організації продажу
страхової продукції.
Серед основних проблем створення маркетингових служб нині можна
назвати недостатнє фінансування служб маркетингу та неповне усвідомлення
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керівництвом підприємств ролі маркетингу в сучасній системі ефективного
продажу товарів і послуг, неможливість залучення в достатній мірі
спеціалістів-маркетологів у страхову галузь зі знанням специфіки
підприємства тощо.
Розширення практики використання маркетингових інструментів у
процесі комерціалізації страхових продуктів та перехід до системного
використання маркетингу страховими компаніями спричиняє потребу
створення організаційно самостійних підрозділів з компетенцією питань
стратегічного маркетингу й маркетингових підрозділів, що займаються
практичним прикладним маркетингом. До функцій стратегічного маркетингу
належить:
— загальне дослідження ринку, а також вивчення ринку на конкретних
сегментах;
— формування вимог до страхової продукції, виходячи із загальних
параметрів ринку;
—прийняття рішень із розвитку компанії на різноманітних сегментах
ринку;
— іміджева реклама в інтересах усієї компанії, PR (зв'язки із
громадськістю);
— розробка системи стимулювання збуту та відбір тих чи інших
систем збуту страхової продукції для конкретних ринків.
Оперативний маркетинг має забезпечувати:
— підтримку продажу страхової продукції на допомогу агентам або
іншим представникам страховика;
— рекламу страхової продукції на місці продажу.
Подальший розвиток маркетингу неодмінно приводить до створення
підрозділу в структурі страхової компанії, що відповідає за організаційний
маркетинг. До функцій цього підрозділу має входити аналіз внутрішнього
середовища страхової компанії — контроль стану та оптимізація структури
страховика, організація взаємодії різних підрозділів, внутрішні комунікації,
підтримка «корпоративної культури» тощо. Таким чином, страховий
маркетинг має перетворитися на трикутник, на полюсах якого
знаходитимуться стратегічний, оперативний та організаційний маркетинга.
Реалізація такого підходу до страхового маркетингу перетворює його на
елемент, що перебуває в центрі діяльності страховика на ринку, а
маркетингову службу — на структурний підрозділ, що виконує цілу низку
різних функцій в інтересах усіх підрозділів компанії. За умови залучення
висококваліфікованих кадрів до маркетингової служби та налагодження
постійної роботи останньої зростає, з одного боку, рівень мар¬кетингових
комунікацій підприємства із клієнтами, а відтак і ефективність продажу за
рахунок кращого усвідомлення характеру попиту. Із другого боку,
ускладнюються функції маркетингу, оскільки сутність останнього полягає у
постійному розвитку та пропонуванні підприємству й клієнтам нових товарів
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і послуг, нової якості та умов обслуговування.
Очевидно, що для забезпечення успіху служба маркетингу має
організувати чітку взаємодію усіх елементів власної системи та ефективну
співпрацю з іншими структурними підрозділами страховика. Досвідом
доведено, що відсутність взаємодії між оперативним, стратегічним і
структурним маркетингом призводить до різкого зростання частки невдалих
маркетингових акцій. За повної взаємодії успішні акції становлять близько
90% від загальної кількості, а за відсутності ефективної взаємодії — не
більше 50%. І, врешті, необхідно зазначити, що ефективна діяльність
маркетингової служби страхової компанії має забезпечити:
- надійну, достовірну та своєчасну інформації про ринок, структуру і
динаміку конкретного попиту, смаки й уподобання покупців, тобто
інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;
- створення такої послуги, набору послуг (асортименту), які
найповніше відповідають вимогам ринку порівняно з послугами конкурентів;
- необхідний вплив на споживача, попит і ринок, який забезпечить
максимально можливий контроль сфери реалізації.
5.2 Маркетингові дослідження в страхуванні: завдання, види та
форми. Аналіз ринкової ситуації та конкурентного середовища.
Сегментування і вибір цільових ринків. Методи збору та аналізу
інформації про споживачів страхових послуг та конкурентів. Методи
вивчення попиту на страхові послуги.
Маркетингове дослідження - систематичне визначення кола даних,
необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що постала перед фірмою,
збір і аналіз цих даних та звіт про результати.
Основні джерела надходження чи отримання інформації для
маркетингових досліджень у страхуванні такі:
♦ фахівці страховика та страхові агенти, зокрема й ті, які безпосередньо
не пов'язані з поставленою перед службою маркетингу темою дослідження.
При цьому враховується їхня достатня компетенція, зацікавленість у наданні
допомоги виконавцям дослідження, можливість залучення сторонніх джерел
інформації♦ сторонні страховики, що є партнерами, у тому числі
іноземними;♦ залучені за трудовими угодами компетентні сторонні фахівці;♦
матеріали цільового опитування клієнтів, як фактичних, так і потенційних;♦
результати спілкування зі страховими брокерами та клієнтами інших
страховиків;♦ наявна у страховика науково-методична література та
документи з архіву;♦ робота зі спеціальною літературою в бібліотеках та
навчальних центрах;♦ аналіз рекламно-інформаційної продукції за
аналогічними видами діяльності чи страховими продуктами і т. ін.
Завдання:
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1) Загальний огляд ринку – об’єкта страхової діяльності Одержати
чітке уявлення про стан і тенденції розвитку ринку – об’єкта страхової
діяльності (його рпибутковості, доступності і достатності). Уточнити, які
скчасні технології взаємодії СК і суб’єктів даного ринку.
Методи – «Кабінетний» аналіз з використанням інформації із
вторинних джерел. Рідше – експертні опитування в телефонному чи прямому
діалоговому режимі (можливе застосування ―легенди‖).
2) Аналіз поточних проблем у роботі продавців страхових
послугОдержати чітке представлення про те, яким чином продавці працюють
із клієнтами сьогодні і як бачать свою роботу завтра. Які основні перешкоди
для нарощування продажу. Які основні пропозиції щодо усунення цих
перешкод.
Методи Польові дослідження: анкетування страхуючого персоналу
(продавці страхових послуг). Експертні фокус-групи (страховики виступають
як експерти ринку), інтерв’ю з найбільш досвідченими продавцями.
3) Аналіз задовільності страховим продуктом реальних («гарячих»)
клієнтів компанії Одержати «зворотний зв’язок» від клієнтів компанії: їхні
мотивт при страхуванні, задоволеність роботою, основні претензії, запити,
бачення подальшого співробітництва.
Методи Польові дослідження: опитування в прямому діалоговому
режимі, вкрай рідко – у телефонному. Як правило, використовується
формалізована техніка (анкета змішаного типу, яку заповнює інтерв’юер, а не
респондент).
4) Аналіз потреб потенційних (―холодних‖) клієнтів, основних
перешкод у роботі з ними Довідатися про основні протистояння (чому не
застрахований у нас?) і потребах потенційних клієнтів, їхніх очікувань, рівні
інформованості, оцінити зацікавленість у послугах і готовність страхуватися.
Методи Як правило, польові дослідження: анкетування з
використанням питальників змішаного типу. Іноді – фокус-групи, відгуки і
запитання, що задаються представникам СК під час проведення акцій
соціально-орієнтованого маркетингу.
5) Вивчення основних конкурентів, які працюють у даному сегменті
ринку. Оцінити переваги і недоліки власного страхового продукту,
рекламних і інформаційних матеріалів, удосконатити їх на основі досвіду
конкурентів.
Методи Порівняльний аналіз, контент-аналіз публікацій ЗМІ,
рекламно-інформаційної продукції.
6) Матричний аналіз досліджуваного страхового продукту Оцінити
сильні сторони і можливості розвитку, слабкі сторони і загрози
Методи SWOT-аналіз, аналіз з використанням матриць Портера,
Ансоффа і т. д.
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Залежно від використовуваної інформації, способів її отримання,
техніки проведення та кінцевих результатів маркетингові дослідження
поділяють на наступні види:
Кабінетні дослідження – використовуються офіційні друковані джерела
інформації. Кабінетні дослідження дають загальні уявлення про стан
економіки, кон’юнктуру ринку, тенденції й розвиток ринків тощо. Кабінетні
дослідження досить дешеві.
Польові дослідження – використовують особисті контакти, первинну
інформацію, методи економічного аналізу. Дозволяють швидко
ознайомитися з конкретними вимогами ринку, методами збуту, поведінкою
споживачів. Польові дослідження найскладніші та дорогі.
Пілотні дослідження (пробний маркетинг) - використовуються як метод
прогнозування збуту нових товарів, виходу на нові ринки або використання
нових каналів збуту, тобто метод випробування нових елементів комплексу
маркетингу фірми.
Панельні дослідження – МД, що проводяться регулярно в одній групі
споживачів.
Для сучасної підприємницької діяльності характерним є високий
ступінь конкуренції. Під конкуренцією розуміють суперництво на певному
ринку між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами),
зацікавленими в досягненні однієї й тієї самої мети. З погляду підприємства
такою метою є максимізація прибутку за рахунок формування прихильності
споживачів.
На гостроту конкурентної боротьби впливають різні чинники. Однак
деякі з них зустрічаються частіше від інших.
1. Боротьба посилюється, коли кількість конкуруючих фірм,
підприємств чи організацій збільшується і коли вони стають відносно
порівнюваними з погляду розмірів і можливостей. Кількість є важливим
чинником, оскільки, чим вона більша, тим більша ймовірність виявлення
підприємством нових стратегічних ініціатив.
2. Конкурентна боротьба посилюється, коли попит на продукт зростає
повільно.
3. Конкуренція на певних сегментах ринку може посилюватися ще й
тому, що попит на товари або послуги вирізняється значними сезонними
коливаннями.
4. Конкуренція посилюється, коли товари підприємства недостатньо
диференційовані.
5. Суперництво зростає відповідно до розміру віддачі від успішних
стратегічних маневрів.
6. Боротьба має тенденцію до посилення, коли залишати ринок
виявляється дорожчим, ніж продовжувати конкурентну боротьбу.
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7. Конкуренція набуває гострого та непередбачуваного характеру під
час поглиблення розбіжностей між підприємствами в підходах до стратегій,
кадрового складу, загальних пріоритетів, ресурсів.
З вищевикладеного стає зрозуміло, що конкуренція є частиною
маркетингового середовища фірми, тому вона завжди повинна бути
предметом ґрунтовного вивчення та оцінювання. Вивчення сукупності
суб'єктів ринку та їхніх відносин, які складаються у процесі конкурентної
боротьби і які визначають інтенсивність конкуренції, являє собою дуже
важливий, з практичного погляду, напрям маркетингових досліджень.
Аналіз поведінки конкурентів і розробка плану конкретних дій
стосовно головних суперників часто приносить більше користі, ніж навіть
суттєве реальне зростання на даному сегменті ринку. Знаючи слабкі та сильні
сторони конкурентів, можна оцінити їхні потенціал, цілі, наявну та майбутню
стратегії. Це дасть змогу стратегічно точно зорієнтуватись щодо того, де
конкурент є слабкішим. Таким чином підприємство зможе розширювати
власні переваги в конкурентній боротьбі.
Практично всі значні маркетингові успіхи підприємства ґрунтуються на
конкуренції власних кращих сил проти слабких місць конкурентів. Зробити
це можливо тільки за добре налагодженої системи їхнього дослідження (рис.
2.3).

Оцінювання стану конкурентної боротьби ускладнюється тим, що
надзвичайно важко проводити аналіз діяльності всіх конкурентів на ринку.
Тому виділяють їхні стратегічні групи (рис. 2.4).
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Наявні прямі конкуренти — це підприємства, що в минулому і тепер
безпосередньо конкурують із фірмою. Серед потенційних конкурентів
розрізняють:
— наявні підприємства, що розширюють коло пропонованих товарів
і/або послуг, удосконалюють товарну стратегію задля того, щоб краще
задовольняти потреби споживачів, а надалі мають намір стати прямими
конкурентами;
— нові фірми, що вступають у конкурентну боротьбу.
Розмежування стратегічних груп уможливлює перетворення процесу
аналізу діяльності конкуренції на більш керований. Так, дії різних
конкурентів потрібно проаналізувати з різним ступенем глибини.
Елементи аналізу діяльності конкурентів
Збір усіх даних, необхідних для аналізу конкурентів, практично майже
завжди неможливий. Тому часто використовують схему досліджень,
запропоновану американським ученим М. Портером (рис. 2.5). Ця схема
містить чотири основні елементи, що характеризують конкурентів: мета на
майбутнє, поточні стратегії, уявлення про себе та ринкові можливості.

Проведення аналізу діяльності конкурентів пов'язане з систематичним
нагромадженням відповідної інформації. Усю інформацію можна поділити на
дві групи:
1)
кількісна, або формальна, інформація:
2)
— організаційно-правова форма;
3)
— кількість персоналу;
4)
— активи;
5)
— доступ до інших джерел ресурсів;
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6)
— обсяг продажу;
7)
— частка ринку;
8)
— рентабельність;
9)
— керівники підприємства;
10) — наявність і розміри філіальної мережі;
11) — перелік основних видів товарів і/або послуг;
12) — інші кількісні дані (наприклад, вартість послуг, витрати на
рекламу тощо);
2) якісна інформація:
— репутація конкурентів;
— популярність, престиж;
— досвід керівництва та персоналу;
— частота трудових конфліктів;
— пріоритети на ринку;
— гнучкість маркетингової стратегії;
— ефективність продуктової стратегії;
— робота щодо виведення нових товарів;
— цінова стратегія;
— збутова стратегія;
— комунікаційна стратегія;
— організація маркетингу;
— контроль маркетингу;
— рівень обслуговування споживачів;
— переваги споживачів;
— реакції конкурентів на зміни в ринковій ситуації.
Кількісна інформація є об'єктивною й відображає фактичні дані про
діяльність конкурентів. Оскільки товари та послуги сприймаються
індивідуально і часто залежать від того, хто їх виробляє та надає, великого
значення набувають якісні характеристики конкурентів. Якісна інформація є
сукупністю суб'єктивних оцінок, тому що відображає неформалізовані
параметри. Вона може бути доповнена відгуками споживачів, клієнтів,
експертів.
Комплексну оцінку діяльності конкурентів можна отримати шляхом
використання спеціальних таблиць, у яких наведено дані про основних
конкурентів. Аналіз матеріалів даних таблиць дає змогу правильно та
своєчасно реагувати на:
— зміну основних конкурентів;
— специфічні особливості стратегії конкурентів.
Результати аналізу показують:
— де найсильніші місця конкурентів і де найслабкіші;
— чому конкуренти віддають перевагу;
— як швидко можна очікувати реакції конкурентів;
— які існують бар'єри для входження на ринок;
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— які перспективи вистояти в конкурентній боротьбі.
Інформація про конкурентів, згрупована за окремими показниками,
уможливлює побудову конкурентної карти ринку.
Побудова конкурентної карти ринку
Заключним етапом проведення маркетингових досліджень конкурентів
є побудова конкурентної карти ринку. Вона являє собою класифікацію
конкурентів згідно з позицією, яку вони посідають на ринку.
Конкурентна карта ринку може бути побудована з використанням двох
показників: частки ринку підприємства та динаміки ринкової частки.
Розподіл ринкової частки дає змогу виділити низку стандартних станів
підприємств на ринку: лідери ринку; підприємства з сильною конкурентною
позицією; підприємства зі слабкою конкурентною позицією; аутсайдери
ринку.
Під час оцінювання динамічної зміни частки ринку використовують
показник величини темпу зростання ринкової частки.
Для визначення ступеня зміни конкурентної позиції доцільно виділяти
типові стани підприємства згідно з динамікою його ринкової частки:
— підприємства зі швидкозростаючою конкурентною позицією;
— підприємства з конкурентною позицією, що поліпшується;
— підприємства з конкурентною позицією, що погіршується;
— підприємства з конкурентною позицією, що швидко погіршується.
Конкурентна карта ринку (табл. 5.3) будується, виходячи з перехресної
класифікації розміру та динаміки ринкової частки. Це дає змогу виділити 16
типових станів підприємств, які відрізняються ступенем використання
конкурентних переваг. У найкращому стані перебувають підприємства
першої групи, у найгіршому — аутсайдери ринку.
Таблиця 5.3
Матриця формування конкурентної карти ринку

За рівних ринкових часток використовується показник їхньої
стабільності. Він характеризує ступінь надання переваг споживачами
товарам чи послугам підприємства та показує, яку частину в загальному
обсязі продажу становлять продажі постійним покупцям. Використання
показника стабільності ринкової частки як уточнюючого коефіцієнта дає
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змогу
однозначно
розподілити
підприємства
всередині
кожної
класифікаційної групи.
Оцінка конкурентного статусу уможливлює виконання низки важливих
завдань:
— визначити особливості розвитку конкурентної ситуації;
— виявити ступінь домінування підприємств на ринку;
— визначити найближчих конкурентів;
— встановити відносну позицію підприємства серед учасників ринку.
Усе це в комплексі дає змогу більш обґрунтовано підійти до питань
розробки стратегії з метою досягнення конкурентних переваг, які враховують
конкурентний статус підприємства й особливості його ринкового оточення.
Основним методом пошуку цільового ринку (його сегментів чи ніш) є
сегментація. Розглянемо методику сегментації, включаючи цілі конкретних її
етапів і задачі, які розв'язують у процесі їх виконання.
Оцінка власних можливостей підприємства. Мета етапу - визначити
можливі напрямки розвитку, виходячи з наявного устаткування, технологій,
джерел постачання сировиною, місця розташування і т.д.
У процесі досягнення мети вирішуються наступні задачі:
1. Аналіз кон'юнктури ринку, що склалася, і перспектив її розвитку.
2. Виявлення й оцінка потенційних можливостей основних
конкурентів.
3.
Аналіз
техніко-економічних
можливостей
аналізованого
підприємства.
4. Визначення видів продукції які може виготовляти дане підприємство
в існуючих ринкових умовах.

Рис. 2.6 Схема сегментації ринку
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Визначення принципів і факторів сегментації. Мета етапу -визначення
принципів сегментації (орієнтація на продукт, орієнтація на споживача, див.
табл. 7.1 і 7.2), виділення факторів сегментації і їх значень (специфіка запитів
споживачів, параметри продуктів, регіони збуту і т.д.), а також найбільш
ймовірних комбінацій факторів з урахуванням їх значень.
Задачі.
1. Аналіз товарів, що виводяться на ринок, даних про збут за минулі
періоди господарювання, відомостей органів держстатистики, галузевої
структури споживачів, географічного розподілу ринку і т.д.
2. Вибір принципів, виду (одинарна, подвійна чи множинна) і факторів
сегментації (на основі виконаного аналізу).
3. Визначення найбільш прийнятних значень (змінних) факторів
сегментації і ступеня їхньої диференціації.
4. Виявлення кращих із комбінацій факторів.
Побудова матричних моделей (функціональних карт) для виділення й
оцінки ділянок ринку методом сегментації за споживачами, продуктами,
основними конкурентами. Мета етапу - побудова матричних моделей
(функціональних карт) і їхнє представлення у виді комп’ютерних баз даних.
Задачі.
1. Розробка макетів бланків функціональних карт (на основі результатів
попереднього етапу).
2. Трансформація функціональних карт до виду матриць (таблиць),
представлення їх у виді комп'ютерних баз даних. Вибір системи управління
базами даних (наприклад, Open Eccess чи будь-який іншої), у середовищі якої
буде виконуватися аналіз.
Збір і аналіз інформації, яка характеризує ринки збуту. Мета етапу збір і аналіз інформації, наповнення табличних (матричних) моделей
фактичними даними. 1
Задачі.
1. Виявлення джерел, методів і способів збору інформації.
2. Розробки анкет (при необхідності).
3. Збір необхідних даних і їхня систематизація.
4. Аналіз даних.
5. Наповнення моделей фактичними даними.
Вибір методу сегментації, виділення сегментів ринку і їхня комплексна
оцінка. Мета робіт етапу - виділення сегментів ринку і їх оцінка за всім
набором оціночних критеріїв, що розглядаються у комплексі.
Існують різні методичні підходи до вибору методів сегментації ринку.
Так, С.С. Гаркавенко виділяє три основні методи сегментації ринку:
• метод побудови сітки сегментації при якому до уваги беруться: групи
споживачів, потреби (запити), що їх бажають задовольнити споживачі,
засоби (вироби, послуги) задоволення потреб;
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• метод групувань, який передбачає послідовну розбивку сукупності
об’єктів сегментації на кілька підгруп за найбільш важливими ознаками;
• метод багатомірного статистичного аналізу, який полягає в
одночасній багатомірній класифікації об’єктів сегментації за кількома
ознаками, наприклад, метод кластерного аналізу.
Розглянемо основні положення методичного підходу до сегментації
ринку який базується на застосуванні багатофакторних матричних
(табличних) моделей чи функціональних карт який за суттю і точністю
оцінки є близьким до вказаних вище методів, але простішим у практичному
застосуванні і наочним. За суттю матричні моделі являють собою багатомірні
таблиці, які слід розглядати як частину багатомірного простору. Кожна
координата цього простору характеризує змінні одного з факторів
сегментації. Для наочності будують одну або декілька дво- або тривимірних
матричних моделей, кожна наступна може бути уточненням попередньої
Задачі етапу.
1. Аналіз табличних (матричних) моделей і виділення сегментів ринку.
2. Оцінка сегментів за окремими критеріями з усього їхнього набору. 1
3. Комплексна багатокритеріальна оцінка сегментів.
Для оцінки сегментів ринку і вибору оптимальних із них
використовують наступні критерії:
■ ємність сегменту;
■ тенденції його зростання чи зменшення;
■ прибутковість роботи на сегменті;
■ доступність каналів збуту;
■ достатність ресурсів;
■ ступінь сумісності сегменту з ринками основаних конкурентів;
■ шанси на успіх у конкуренції.
Однак вагомість критеріїв у конкретній ринковій ситуації різна, а тому
не можна однозначно визначити, яким комбінаціям їх значень (відповідно,
яким сегментам ринку) слід віддати перевагу. Можливості ж комплексної
оцінки ускладнені тими обставинами, що оцінка сегментів за різними
критеріями виконується за різними шкалами (за окремими критеріями
кількісні оцінки, за іншими якісні), які важко звести воєдино.
В цих умовах доцільно застосувати методику комплексної
багатокритеріальної оцінки сегментів ринку яка дозволяє зводити в один
інтегральний показник якісні і кількісні оцінки отримані за
окремими критеріями. Основні положення цієї методики викладено
нижче.
I. Попередньо, сегменти ринку оцінюють по кожному з критеріїв
окремо за відомими методиками.
Визначення ємності сегменту ринку. Ємність сегменту може бути
розрахованою за формулою
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де П - кількість потенційних споживачів на цільовому сегменті ринку,
К - коефіцієнт який характеризує частоту повторних закупок продукту
протягом визначеного терміну часу (залежить від терміну служби чи
споживання продукту); Двид - частка споживачів, яка віддає перевагу
конкретній видозміні (моделі) продукту; Дкуп - частка споживачів які
фінансово спроможні купувати виділену видозміну продукту;
Величина ЄС може бути скоригованою на величину прирост^
цільового сегменту ринку за рахунок включення до нього частки ринку
конкурентів. Цей приріст можна визначити одним з відомих методів
прогнозування. У ряді випадків ЄС коригують на частку продукції яка
реалізується по найбільш ефективним каналам збуту. Цей перелік можна
продовжувати.
Для нових продуктів, які мають аналоги, ємність ринку може бути
визначена аналогічним чином, з урахуванням поправок, що враховують
особливості продукції.
Для принципово нових продуктів аналогів яким немає ємність ринку
визначають методом пробного маркетингу чи експертних оцінок.
Визначення тенденцій зростання чи зменшення сегменту ринку.
Визначають за допомогою одного з методів прогнозування (об’єктивного чи
суб’єктивного). При цьому, для підвищення точності прогнозування бажано
використовувати декілька методів, які враховують різні фактори, що
впливають на збут продукції.
Доступність каналів збуту. Перевіряється можливість підприємства
отримати (сформувати) канали для збуту продукції у обсягах, які розраховані
за формулою (7.1), у відповідності з попередньо визначеними методами
збуту.
Оцінка достатності ресурсів підприємства для роботи на вибраному
сегменті ринку. Виконати таку оцінку і одночасно скоригувати програму
випуску продукції, виходячи з обсягу наявних (доступних) ресурсів, можна
за формулою

де Рj- - ресурс j-го виду, який потрібен на виготовлення одиниці
продукції; Rmaxj- - максимальна кількість ресурсу j-го виду, яка є у
розпорядженні підприємства (яку воно може отримати).
Оцінка прибутковості роботи на вибраному сегменті ринку.
Виконується за формулою
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де ЄСі - ємність сегменту ринку у і-му році (скоригована зі
урахуванням достатності ресурсів); Ці - ціна одиниці продукції у і-му році; Ві
- витрати на виробництво і збут продукції у і-му році; р -норма дисконту; n кількість років реалізації проекту з організації виробництва і реалізації
продукції.
У випадку орієнтації на вибраний сегмент декількох видів
(модифікацій) продукції їх річні оптимальні програми Оі визначають
використовуючи наступну модель

де ПРі - прибуток від реалізації одиниці продукції виду і; Рij -витрати
ресурсу виду j на одиницю товару виду і; ЄСі - ємність сегменту ринку для
товару виду і.
Оцінка ступеня сумісності сегменту з ринками основних конкурентів.
Виясняють - чи можуть основні конкуренти поступитися своєю часткою
ринку, яка співпадає з виділеним сегментом? Для відповіді на це питання
потрібно визначити наскільки важливою для конкурентів є ця ділянка ринку,
- вони з неї отримують основну частку прибутку, чи займаються на ній лише
побічною діяльністю?
Шанси підприємства вистояти у конкурентній боротьби. Визначають
шляхом аналізу і оцінки конкурентноздатності підприємства.
У результаті такої оцінки визначають - чи може підприємство
перемогти своїх конкурентів, частка ринку яких співпадає з цільовим
сегментом підприємства?
II. На наступному етапі визначають вагомість оцінних критеріїв. Такого
роду оцінки слід виконувати приймаючи до уваги специфіку підприємства і
ситуацію, що склалася на ринку, враховуючи тенденці1ї її змін. Вагомість
критеріїв визначають методом попарного порівняння.
Нижче у табл. 5.3 виконано оцінку вагомості оціночних критеріїв за
цим підходом.
Після цього виконують оцінку ступеня відповідності виділених
сегментів кожному із оціночних критеріїв (табл. 5.4). У стовпчиках із
Таблиця 5.3 - Ситуаційний аналіз оціночних критеріїв
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номерами чи назвами критеріїв навпроти рядків із відповідними
оцінками проставляють відмітки, які показують ступінь відповідності
сегмента даному оціночному критерію. Табл. 5.4 містить результати оцінки
тільки одного із сегментів, аналогічні таблиці будують для кожного з
сегментів.
Таблиця 5.4 - Аналіз ступеня відповідності сегмента оціночним
критеріям

Ступінь диференціації оцінок може відрізнятися від наведеної у табл.
5.4, наприклад, 0-10 чи 0-100, або будь-яка інша. Далі оцінки n переводять у
відносні за формулою

де Рі - оцінка сегмента за і-м критерієм, Рmax - максимально можлива
оцінка (для табл. 7.4 це 4).
III. На третьому етапі виконують інтегральну оцінку сегментів ринку,
які аналізуються, за усім комплексом критеріїв (табл. 5.5).
У стовпчиках відповідних сегментів ринку навпроти кожного із
критеріїв ставлять оцінку, яка розрахована як добуток відносної оцінки
(розрахованої за формулою 4.26 за даними табл. 7.4) на вагову
характеристику відповідного критерію.
Оцінку сегментів виконують за сумою оцінок відповідних стовпчиків
табл. 5.5. Таким чином, за допомогою запропонованої методики виконують
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комплексну (інтегральну) оцінку сегментів ринку (Кс)за усією сукупністю
критеріїв. Теоретично оцінка приймає значення 0< Кс <1.
Цільовими слід вважати сегменти які отримали інтегральні оцінки К >
0,75. Якщо побудовані функціональні карти не дають чіткого уявлення про те
які сегменти ринку слід вибрати в якості цільових, або оцінки сегментів
менші ніж 0,75, то сегментацію виконують повторно після внесення
відповідних змін, наприклад, у вибір принципів чи чинників сегментації
ринку. Тобто можливо багатократне повторення окремих етапів або всього
процесу сегментації, тобто сегментація може бути багаторівневим
ітераційним процесом, однак це пов'язано зі значними витратами на внесення
коректив у процес сегментації, на повторний збір інформації і її аналіз. Для
запобігання цьому на кожній ітерації слід зіставляти очікувані вигоди від
більш точного визначення меж цільових сегментів ринку з витратами на
досягнення цієї точності. Таку перевірку можна провадити за відомою
методикою.
Таблиця 5.5 - Комплексна оцінка сегментів ринку
Сегменти ринку '
Критерії
1

2

3-

Прибутковість

0,145

0,290

0,218

Ємність

0,173

0,173

0,230

Доступність

0,070

0,070

0,070

Достатність ресурсів

0,105

0,105

0,035

Тенденції зростання

0,100

0,025

0,025

Шанси на успіх у конкуренції

0,000

0,000

0,038

Ступінь сумісності з ринками конкурентів

0,013

0,013

0,025

Сумарна оцінка (Кс)

0,606

0,676

0,641

За цією методикою можна також провадити виділення і оцінку ніш
ринку, як відносно невеликих його ділянок з різко вираженою специфікою
запитів споживачів і, як правило, обійдених увагою конкурентів. Це можна
рекомендувати для невеликих та середніх підприємств, у випадку коли
проведена сегментація дає неприйнятні результати (див. вище). У цьому
випадку слід перевірити можливість виділення однієї чи декількох ніш
ринку, наприклад, на межах двох чи більше сегментів. При оцінці особливої
уваги слід приділяти таким критеріям: прибутковість роботи, тенденції росту
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чи зменшення, оскільки якщо ніша мала, то витрати на орієнтацію діяльності
підприємства на неї можуть не окупитися. Як виняток може розглядатися
випадок коли виділяється декілька ніш, однак це може привести до
невиправданої диверсифікації виробництва і збуту.
Вибір цільових сегментів і розробка пропозицій для прийняття
управлінських рішень. Мета робіт етапу - визначення необхідності виконання
наступної ітерації (повторення процесу сегментації, починаючи з однієї з
попередніх стадій), або ж ухвалення рішення про завершення процесу і вибір
цільових сегментів.
Задачі.
1. Вибір цільових сегментів.
2. Ухвалення рішення: завершити процес чи повторити,
починаючи з однієї з попередніх стадій.
3. Розробка пропозицій для прийняття управлінських рішень
керівництвом підприємства.
Слід зазначити, що кожна наступна ітерація збільшує вартість робіт. І
загальні витрати на виконання робіт з урахуванням наступної і+1 -й ітерації
(тільки для частини робіт, які повторно виконуються) визначаються за
формулою

де Zсi - фактично понесені витрати на попередній і-й ітерації; А поправочний коефіцієнт, визначений на підставі аналогічних робіт,
проведених у минулі періоди господарювання в аналогічних умовах.
Витрати на рішення виділених задач у кожнім конкретному випадку
різні і залежать від специфіки суб'єкта господарювання виду і характеру
інновації, ринкової ситуації і т. п. Слід зазначити, що при виконанні
практичних розрахунків для конкретного підприємства можливі незначні
зміни складу задач.
За допомогою викладеної методики визначають інтегральну
(комплексну) оцінку К точності виділення цільових ділянок ринку за усім
комплексом оцінних критеріїв (0 <К<1).
За величиною інтегральної оцінки К можна судити про точність
(якість) процесу сегментації (чим К ближче до 1, тим вище точність), а отже про точність вибору цільового сегменту ринку. Тобто про точність виділення
ділянок ринку (сегментів чи ніш) для формування на їхній основі цільового
ринку конкретного товаровиробника.
З урахуванням викладеного вище, оцінку точності робіт
альтернативних варіантів вибору (формування) цільового ринку ведуть
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порівнюючи їх інтегральні оцінки. Перевагу має той набір сегментів, який
має більш високі інтегральні оцінки.
З іншого боку, як відзначено вище, процес вибору ринкових позицій
підприємством розглядається як багаторівневий ітераційний. Після кожної
ітерації виконується аналіз: повторити роботи процесу на наступному рівні
наближення чи завершити їх? Оскільки кожна наступна ітерація збільшує
вартість повторюваних робіт, то підвищення точності сегментації різко
збільшує витрати, які можуть перевищити очікувані вигоди від більш
точного визначення цільових сегментів і формування на їхній базі цільового
ринку. Тому необхідно визначати той оптимальний рівень точності,
перевищення якого веде до збільшення загальних витрат.

Рис. 2.7 Визначення оптимального рівня точності пошуку цільового
ринку
Після оцінки цільових сегментів ринку, керівництво підприємства
повинно прийняти рішення відносно того, на яких сегментах слід зосередити
зусилля, тобто яким чином слід формувати цільовий ринок.
Страховий маркетинг охоплює такі функціональні елементи:
— дослідження ринку страхових продуктів;
— розробку страхових продуктів;
— реалізацію страхових продуктів.
1. Дослідження ринку страхових продуктів охоплює такі основні
завдання:
— аналіз зовнішнього економічного середовища;
— сегментацію страхового ринку й аналіз (дослідження) різних
сегментів ринку;
— аналіз діяльності конкурентів;
— аналіз внутрішніх можливостей;
— розвиток зв'язків з клієнтами (страхувальниками).
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Кінцевою метою такого дослідження є відбір конкретного сегмента
страхового ринку, на якому буде працювати страхова компанія, тобто
визначення конкретних видів страхування (страхових продуктів).
Джерела інформації про страховий ринок можуть бути двох видів:
Зовнішні - Страховики-партнери та перестраховики Реклама та інша
відкрита інформація конкурентів Страхові брокери Дані державної
статистики. Науково-методична література. Преса та Інтернет Виставки,
конференції, презентації.
Внутрішні - Доповіді страхових агентів і службовців Матеріали
цільового опитування клієнтів Власні статистичні бази. Дані, отримані в
процесі рекламної діяльності та громадських зв’язків. Прийом на роботу
фахівців з інших компаній.
Оцінка рівня конкуренції:
1. Визначення проблеми ( Зниження обсягу страхування авто-каско)
2. Оцінка можливостей проведення дослідження (Реальність отримання
інформації, наявність трудових ресурсів, достатність часу)
3. Цілі та завдання дослідження (З’ясувати причини зниження попиту
на поліси компанії і опрацювати пропозиції)
4. Дослідницький проект ( Інструментарій проведення дослідження.
Джерела , методи збору та аналізу інформації)
5. Збір і систематизація інформації ( Хто, де, коли і в яких обсягах
збирає і за якими критеріями систематизує інформацію)
6. Аналіз інформації (Розрахунки відповідних коефіцієнтів, індексів.
побудова таблиць, графіків)
7. Підготовка звіту та його захист ( Конкретний звіт з висновками і
пропозиціями)
8. Прийняття маркетингових рішень. (Наприклад, доцільність
отримання ліцензій на інші види страхування, надання додаткового сервісу)
Для вивчення попиту може проводитися анкетування страхувальників,
спілкування з діловими людьми. На основі зібраної інформації створюється
науково обґрунтована концепція аналізу й обліку попиту вимог
страхувальників.
Важливим є вивчення попиту на страхові послуги саме в тій місцевості,
де передбачається діяльність страхової компанії: вивчення соціальнодемографічного
складу
страхувальників,
їх
платоспроможності,
економічного, природного, науково-технічного, політичного, культурного
середовищ тощо. У кожному випадку потрібно орієнтуватись на те чи інше
середовище.
Основні принципи сегментації страхового ринку:
— по горизонталі — за групами доходів страхувальників;
— по вертикалі (страхування за категоріями страхувальників);
— за географічними ознаками;
— за демографічними ознаками;
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— за психологічними ознаками;
— за соціально-етичною поведінкою тощо.
Аналіз може охоплювати вивчення таких клієнтурних ринків:
споживчого ринку страхових послуг;
ринку виробників страхових послуг;
ринку проміжкових продавців (страхових посередників);
ринку установ державного страхування;
ринку недержавного страхування;
міжнародного ринку страхових продуктів (у страховому бізнесі
існує міжнародний поділ праці, наприклад, Велика Британія — лідер у
страхуванні морських перевезень, Німеччина — у страхуванні майна і
будівель тощо).
2. Процес розробки страхових продуктів включає такі етапи:
1) визначення страхового продукту (назви виду страхування);
2) розробку специфікації продукту (умов страхування);
3) визначення порядку (процедури) укладення договорів страхування;
4) визначення вартості продукту;
5) визначення ціни продукту (страхових тарифів);
6) затвердження й отримання дозволу органів державного регулювання
страхової діяльності (одержання ліцензії на проведення страхування).
Страхові продукти розробляються самостійно страховиком, лише з
обов'язкових видів страхування умови страхування розробляються Кабінетом
Міністрів України.
Страхові компанії продають на ринку специфічний товар — страхове
покриття, або страховий захист, за що отримують плату.
Страхові продукти мають своє специфічне оформлення, яке включає
пакет документів, що дозволяють реалізувати відносини щодо створення,
продажу страхової послуги, а також щодо організації страхового захисту
споживача.
Основними частинами страхового продукту є:
1) умови страхування;
2) договір страхування;
3) страховий поліс — основний документ;
4) таблиця тарифів;
5) пам'ятка страхувальнику.
Додаткові складові частини страхового продукту:
1) маркетинговий етюд (завдання на розробку);
2) технологічна карта продажу і пам'ятка агентсько-брокерської
мережі;
3) розрахунок нетто-премій і рекомендації щодо навантаження;
4) кошторис рекламної кампанії;
5) опис актуарних розрахунків.
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Еталонний страховий продукт — зшиті всі вищевказані документи — у
вітчизняній страховій практиці отримав назву правил страхування, а в
закордонній практиці — страхового поліса.
Вимоги до Правил страхування викладені в Законі України "Про
страхування" (2001) — ст. 15, ст. 16.
3. Механізм реалізації страхових продуктів охоплює: безпосередній
продаж страховими компаніями, продаж через страхових посередників, а
також через альтернативну мережу, до якої належать банки, туристичні
фірми, агентства нерухомості тощо.
3. Зміст плану маркетингу.
У сфері маркетингових досліджень доцільно виокремити такі об’єкти
першочергової уваги:
1.страхове поле (категорії потенційних клієнтів страховика та об’єктів
страхування);
2.якісні показники страхових продуктів;
3.канали реалізації страхових продуктів;
4.формування споживчого попиту.
У сфері маркетингових досліджень доцільно виокремити такі об’єкти
першочергової уваги:
- страхове поле (категорії потенційних клієнтів страховика та об’єктів
страхування);
- якісні показники страхових продуктів;
- канали реалізації страхових продуктів;
- формування споживчого попиту.
Страхове поле — максимальна кількість об’єктів, котрі потенційно
можна застрахувати на добровільних засадах. Щодо страхування майна
юридичних осіб — це може бути кількість підприємств, які знаходяться в
певному регіоні, а щодо особистого страхування — це кількість населення,
яке має самостійні доходи. Іншими словами це потенційні клієнти чи
споживачі страхових послуг. Їх поділ (його ще називають „сегментуванням
ринку споживачів‖) для подальшого визначення або формування споживчих
запитів, реалізації страхових продуктів тощо виконується за наявністю
характерних ризиків, які потребують страхового захисту; місцем проживання
або роботи потенційного страхувальника чи іншою ознакою.
Якісні показники страхового продукту. До них, насамперед, слід
віднести гарантію платоспроможності та надійності страховика. Крім того, у
полі зору служби маркетингу мають перебувати (та зіставлятися з
показниками конкурентів) такі фактори:
- відповідність умов страхування (правил, договорів) реальним
потребам страхувальника;
- обсяг страхового покриття;
- сума страхової премії та обмеження у ризиках;
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- конкурентоспроможність і прийнятна для страхувальника вартість
поліса;
- зручність придбання полісу (чи укладання договору), а також
простота отримання страхового відшкодування;
- якість юридичної підготовки договорів страхування;
- імідж та доброзичливість персоналу, привабливе оформлення
страхових продуктів (полісів) і рекламно-інформаційних матеріалів.
План маркетингу страхової компанії включає: аналіз дослідження
ринку й позицій конкурентів; стратегію розвитку послуги; стратегію
стимулювання збуту; план рекламної компанії; правила та техніку продажу;
захисну стратегію ціноутворення; розбудову компанії й образу торгової
марки.
План маркетингу повинен узагальнювати головні цілі і ранжувати їх за
пріоритетами, маючи на увазі страховий бізнес по кожному сегменту.
В середині кожного сегменту слід детально викласти:
- наміри споживача, що саме приваблює покупця послуг до цієї
компанії, а не до конкурентів.
- обсяги можливих продаж у розрізі кварталів ( місяців).
- заходи необхідні для досягнення цілей;
- використання страхових посередників.
- ресурси необхідні для виконання планів;
- систему заохочень;
- навчання персоналу;
- методи моніторингу виконання завдань;
Дослідження ринку розпочинається з з’ясування питання хто і де і в
яких обсягах може купити послуги компанії. Відповідь на це питання
дозволяє визначити нішу компанії на страховому ринку на ближчу
перспективу ( 2-3 роки).
Такий пошук повинен проходити поетапно.
Перший етап - оцінка потенційної місткості ринку, тобто загальної
суми страхових послуг, які страхувальники даного регіону можуть купити,
скажемо, за місяць чи за рік. Ця величина залежить від багатьох факторів соціальних, національних, культурних, кліматичних, а головне - від
економічних, у т.ч. від рівня доходів потенційних покупців, структури їхніх
витрат, темпів інфляції, наявності раніше куплених товарів аналогічного чи
подібного призначення.
Другий етап - оцінка потенційної суми продажів, тобто тієї частки
ринку, що компанія в принципі може сподіватися захопити і відповідно тієї
максимальної суми реалізації, на яку вона можете розраховувати.
Природно, що компанія збирає інформацію і про своїх можливих
конкурентів: їхніх послугах, тарифах та умовах продаж. Варто мати відповіді
на наступні питання:
- Хто є найбільшим продавцем аналогічних послуг?
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- Чи багато уваги й коштів конкуренти приділяють рекламі?
- Особливості послуг що їх надають конкуренти та думка споживачів.
- Який рівень тарифних ставок пропонується конкурентами?
План маркетингу має дати відповідь на запитання чи будуть
відшкодовані витрати страховика на зроблені інвестиції.
Після складання плану маркетингу необхідно забезпечити
налагодження зв’язків із посередниками або кінцевими споживачами
страхових послуг.
Методи вивчення попиту - це сукупність засобів, прийомів, за
допомогою яких проводять збір, обробку й аналіз інформації про попит
населення, визначають його кількісні розміри і якісні характеристики
Існують два методи оцінки поточного попиту:
1. Метод оцінки загальної ємності ринку (метод ланцюгових відносин).
2. Метод оцінки ємкості територіального ринку.
Розрізнюють чотири методи оцінки ємності територіального ринку:
1) метод підсумовування ринків - використовується головним чином
підприємствами, що виробляють засоби виробництва;
2) метод розрахунку індексу купівельної спроможності використовується в основному підприємствами-виробниками товарів
масового попиту;
3) метод складання функціональних карт;
4) урахування переваг перед конкурентами.
Метод підсумовування ринків вимагає виявлення всіх можливих
покупців даного товару на кожному ринку і підсумовування оцінок
потенційних обсягів продажу.
Спочатку необхідно виявити всіх потенційних покупців на ринку
(індивідуальні покупці підприємства оптової і роздрібної торгівлі і т.д.).
Потім, після виявлення і підсумовування їх потреб, визначити загальну
ємність ринку.
Більш ефективний метод оцінки ємності територіальних ринків полягає
у використанні стандартної системи класифікації галузей економіки.
Отримати повну інформацію про всі галузі економіки, в яких
використовуються вироби підприємства, можна трьома шляхами. По-перше,
виробник може проаналізувати обсяг збуту своєї продукції за минулі роки і
визначити за стандартною системою класифікації кодові номери своїх
покупців минулих років. По-друге, він може скористатися стандартною
класифікацією галузей економіки. По-третє, він може розіслати анкети
підприємствам, щоб з'ясовувати їх наміри.
Далі виробник повинен визначити приблизну кількість виробів, яка
буде використовуватися в кожній галузі. Після того як виробник встановить
співвідношення кількості і обсягу реалізації продукції галузей-покупців, він
може розрахувати ємність ринку. Однак до остаточного прийняття рішення
про кількість коштів, що виділяються на кожний ринок, виробнику необхідно
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отримати такі додаткові відомості про кожний ринок, як: міра насиченості
ринку, кількість конкурентів і їх позиції, тип ринку.
Метод розрахунку індексу купівельної спроможності. Підприємства,
що виробляють товари масового споживання, також стикаються з проблемою
оцінки ємності різних територіальних ринків. Внаслідок численності
кінцевих споживачів їх товарів, підприємства не можуть оцінити потребу в
своїх товарах всіх потенційних покупців.
У цих умовах найчастіше використовується метод індексів.
Необхідно визначити чинники, що визначають ємність ринку і
розробити 1 багатофакторний показник, в якому б кожному чиннику була
призначена певна вага.
Метод складання функціональних карт - проведення свого роду
подвійної сегментації (по виробу і по споживачах). Такі карти можуть бути:
а) однофакторними (коли сегментація - по одному чиннику і для
однорідної групи виробів);
б) багатофакторними (при аналізі того, для яких груп споживачів
призначена конкретна модель виробу і які її параметри найбільш важливі для
просування продукції на ринку). Серед чинників: ціна, канали збуту, технічні
характеристики і т.д.
Початкові параметри і результати аналізу представляються у вигляді
матриці, де: по рядках
- значення чинника, а по стовпцях - сегменти ринку.
Суть моделі в тому, що на основі виділення сегментів ринку по групах
споживачів і співставлення їх з різними значеннями чинника
(функціональних і технічних параметрів виробів), вибраного для аналізу,
визначаються:
- які з параметрів більше підходять для виділених груп споживачів;
- потенційна ємність ринку збуту для цього виробу.
Потрібно враховувати, що оцінка ємності регіонального ринку в
більшій мірі відображає можливості збуту продукції галузі, чим даного
підприємства. При розробці плану маркетингу підприємство повинно
розглядати рівень конкуренції, свої власні можливості на кожному ринку.
Тому кожному підприємству доцільно використати свої специфічні методи
вивчення попиту.
Методи вивчення попиту - це сукупність засобів, прийомів, за
допомогою яких проводиться збір, обробка і аналіз інформації про попит
населення, визначаються його кількісні розміри і якісні характеристики.
Розрізнюють:
1. Методи обліку попиту, тобто методи збору даних або статистичне
спостереження за попитом.
2. Методи обробки, систематизації даних і розрахунку похідних
показників.
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3. Методи виявлення тенденцій, закономірностей розвитку попиту,
вивчення зв'язків між попитом і чинниками, що впливають на нього.
Методи обліку попиту обираються у залежності від видів попиту,
типів підприємств, інформаційного забезпечення.
Найбільше поширення одержало вивчення реалізованого попиту
населення, тобто того, який вже фактично реалізований в куплених
населенням конкретних товарах. Для цих цілей використовуються різні
методи: балансовий, обліку товарних чеків, відривних ярликів-вкладишів,
реєстрації купівель, сканування штрихових кодів та інш.
При вивченні реалізованого попиту необхідно раціонально
поєднувати методи систематичного і періодичного обліку попиту.
Періодично вивчати реалізований попит можна з допомогою: балансового методу, суть якого полягає в тому, що реалізація товарів
визначається з формули
товарного балансу:
де: Р - реалізація товарів населенню за звітний період,
Зп, Зк - товарні запаси на початок і кінець періоду,
Н - надходження товарів,
В - інші види продажу і вибуття товарів.
- аналізу товарних запасів, розрахунку обіговості товарів в днях обігу
за звітний період і порівняння їх з базисним періодом,
- виставок-продажу товарів, виставок-дегустацій.
Методами систематичного обліку реалізованого попиту є:
- реєстрація купівель в спеціальних журналах;
- облік касових чеків;
- реєстрація товарних чеків;
- облік реалізації товарів по подвійних ярликах, ярликах-вкладишах,
відривних талонах;
- касовий реєстратор попиту;
- автоматизований облік реалізованого попиту з машиночитальних
ярликів І упаковок з штриховими кодами за допомогою спеціальних
технічних засобів;
- використання товарних етикеток з штриховими кодами і спеціальних
касових апаратів зі скануючими (що прочитують) пристроями.
Останній метод - один з перспективних методів обліку реалізованого
попиту.
Суть його полягає в наступному: підприємством-виробником на
товарний ярлик, упаковку, товар наноситься інформація про товар, яка закодована за допомогою штрихових кодів, при надходженні товару в магазин
ця інформація записується магнітний носій і поступає в пам'ять ЕОМ. При
купівлі товару касир проводить через скануючий пристрій етикетку з кодом і
на табло електронного касового термінала висвічується і одночасно
пробивається чек, в ЕОМ поступають дані про проданий товар і ведеться
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підрахунок реалізованих товарів, залишків, товарів підвищеного попиту,
залежаних товарів.
Поряд зі знанням реалізованого попиту необхідно оцінювати розміри і
структуру незадоволеного попиту, виявлення якого дозволяє точніше
визначити величину дійсного попиту на окремі товари. Важливість його
оцінки визначається тим, що заявки і замовлення торгівлі на споживчі товари
повинні будуватися на інформації саме про дійсний попит населення.
Вивчення незадоволеного попиту складається з декількох етапів:
виявлення товарів, попит на які незадоволено; вивчення причин цього,
визначення розмірів незадоволеного попиту; розробка заходів по його
усуненню.
У магазинах облік незадоволеного попиту по товарах достатнього
асортименту можна здійснювати такими методами:
- по журналу обліку незадоволеного попиту;
- реєстрацією листків незадоволеного попиту;
- реєстрацією в магазинах фактів відсутності в продажу товарів, що
запитуються покупцем;
- обліком кількості днів, протягом яких товар, що запитується був
відсутній в продажу;
- обліком замовлень покупців на товари достатніх груп, що були
відсутніми в даний момент в продажу, по журналах обліку попиту покупців;
- опитуваннями покупців в письмовій і усній формі.
Враховуючи динамічність попиту на товари, необхідно володіти
даними про попит, що формується.
При вивченні попиту, що формується, ставиться задача виявити
вимоги покупців до властивостей, якості, зовнішнього вигляду товарів
(купівельні оцінки), які визначають більш швидкий розвиток попиту на одні
товари в порівнянні з іншими.
Попит, що формується доцільно вивчати на стадії передринкового
дослідження за експериментальними зразками і після виходу товару на ринок
на стадії його серійного виробництва. Важливість передринкового вивчення
попиту, що формується, в магазинах є особливою, оскільки воно дозволяє
визначити переважні зразки для включення у виробничу програму, виявити у
фахівців і покупців характеристики товару, які потрібно поліпшити, у
визначено необхідній формі і представити його магазину. Такий підхід у
вивченні попиту дає можливість використати платні зразки багато разів для
випробування в реальних умовах споживання, виявити думки різних груп
потенційних споживачів про упаковку, про зміст інструкції до товару, сервіс,
про комплектуючі деталі, реакцію на модель загалом, про її рекламу,
отримати інформацію про склад потенційних споживачів.
Кожний з методів обліку попиту має переваги і недоліки, тому їх треба
використовувати в комплексі.
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5.3 Маркетингова стратегія страхової компанії. Зміст плану
маркетингу та його спрямованість на вдосконалення асортименту та
якості страхових послуг.
Маркетингова стратегія страхової компанії є втіленням і концентрацією
всіх маркетингових зусиль. Вона є виразом зусиль страхової компанії у
пошуку найприйнятніших рішень в гармонізації відносин страховика і
страхувальника — рішень, направлених на задоволення страховика розміром
одержуваного прибутку і страхувальника — якістю і номенклатурою
страхових послуг при відповідному розмірі страхової премії.
Маркетингова стратегія страховика утілюється і реалізується в
наступному наборі інструментів:
− політика у області розробки страхової продукції,
− цінова політика,
− спосіб організації продажів страхової продукції і політика у області
розподілу,
− навчання агентів, стимулювання продажів і організація системи
збуту,
− підтримка контактів із споживачами (суспільні зв'язки і реклама
страхових послуг).
Проте, для грамотної і ефективної реалізації маркетингової стратегії всі
її інструменти повинні
розглядатися з урахуванням взаємного впливу. Критерієм
оптимальності маркетингової стратегії страхової компанії є максимізація
прибутку або фінансового результату при використовуванні всього набору
маркетингових інструментів.
Основою формування маркетингової стратегії є сценарний, вірогідність
перспективний аналіз розвитку ринку і його окремих сегментів, можливостей
в комерціалізації нових страхових продуктів і термінів їх життя, аналіз і
прогноз дій конкурентів (тобто прогноз розвитку зовнішнього оточення
компанії і її власних можливостей). На підставі цього аналізу, а також з
урахуванням можливостей щодо фінансових вкладень в розвиток і
вдосконалення роботи агентської мережі, формується найперспективніший
сценарій, що приносить страховику максимальний прибуток. Для його
розробки може бути використаний підхід вірогідності, коли кожному
значенню всіх параметрів присвоюється у відповідність певна вірогідність
реалізації, а далі на основі економіко-математичного аналізу визначається
найперспективніший варіант маркетингової стратегії. Проте цей спосіб є
дуже складним. Простішим є сценарний підхід. У його рамках задаються три
сценарії розвитку зовнішнього оточення страхової компанії —
песимістичний, найвірогідніший та оптимістичніший варіанти. Вони служать
основою для розробки відповідних сценаріїв маркетингових стратегій.
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Задача страховика при виробленні і реалізації маркетингової стратегії
полягає в підтримці відриву
оцінки якості своєї продукції і іміджу марки в порівнянні з своїми
конкурентами. Для цього на кожному зцільових сегментів необхідний свій
власний абсолютно певний набір маркетингових заходів, направлених на
гармонізацію відносин страховика і страхувальника. Маркетингова стратегія
страхової компанії є комплексною реалізацією даних, одержаних в процесі
вивчення ринку. Вона дає можливість провести комплексну оцінку
початкового матеріалу щодо стану і динаміки ринку, а також виробити
оптимальну систему ринкових дій компанії. Тому маркетингова стратегія
повинна стати невід'ємним елементом діяльності страхових компаній.
Доведено, що вплив страхової специфіки переважно відбивається на
функціях планування маркетингової діяльності страхової компанії.
У першу чергу, приналежність до страхової сфери суттєво впливає на
перший етап процесу маркетингового планування – етап дослідження ринкового
середовища та маркетингового аналізу. У страхуванні, порівняно з іншими
сферами діяльності, ускладнено процес отримання маркетингової інформації
про: 1) клієнтів (неусвідомлена потреба – латентний попит, складність розуміння
сутності страхування потенційними клієнтами), 2) загальне ринкове оточення
(чутливість галузі до чинників макросередовища, високий рівень державного
регулювання), 3) конкурентів (складність визначення місткості сектору
реального страхування, необхідність відстеження якісних параметрів процесу
надання послуг конкурентами, складність у порівнянні страхових продуктів
через високий рівень їх індивідуалізації тощо). Ці чинники зумовлюють
високий, порівняно з іншими сферами, рівень невизначеності зовнішнього
середовища СК (низку вхідних даних для маркетингового планування
неможливо або дуже складно отримати).
З іншого боку, приналежність до страхової сфери зумовлює високу ціну
помилки при плануванні маркетингової діяльності СК. По-перше, це зумовлено
важливістю чинника репутації у процесі просування страховиком його послуг,
що має враховуватися ще на етапі планування. По-друге, необхідність
досягнення прийнятного фінансового результату з огляду на наявний рівень
актуарної збитковості страхових послуг, що просуваються, суттєво обмежує
можливості вільної маркетингової діяльності страховика та вимагає більш
точного та узгодженого планування маркетингових дій по секторах страхового
ринку, на яких оперує компанія.
Зокрема, необхідність дотримання прийнятного рівня актуарної
збитковості страхового портфелю: 1) обмежує можливості управління
страховими продуктами для підвищення їх конкурентоспроможності (не можна
довільно змінювати набір ризиків, збільшувати страхову суму чи зменшувати
страхові тарифи), 2) не дозволяє СК довільно компонувати страхові продукти у
власному портфелі та встановлювати маркетингові цілі у певному секторі
страхового ринку відокремлено від інших секторів (прискорене зростання
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частки більш збиткового напрямку у структурі портфелю не допускається).
Характеристику ключових особливостей маркетингового планування страхової
компанії та їх впливу на кожен з його етапів представлено на рис.2.8
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ
СТРАХУВАННЯ ЯК
ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

неусвідомленість потреб у
страхуванні - латентність
попиту, складність розуміння
сутності послуг, небажаність
настання страхового випадку
застрахованими
приналежність страхування
до сфери послуг

КЛЮЧОВІ
ОСОБЛИВОСТІ
МАРКЕТИНГОВОГО
ПЛАНУВАННЯ
СТРАХОВИКІВ

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ЗОВНІШНЬОГО
ОТОЧЕННЯ
(порівняно з іншими
сферами діяльності)

державне регулювання ринку
страхових послуг

КЛЮЧОВІ ВИМОГИ ДО
ПРОЦЕСУ
МАРКЕТИНГОВОГО
ПЛАНУВАННЯ СК

стратегічний
маркетинговий аналіз
та прогнозування
ключових ринкових
показників галузі і СК

має бути отримана релевантна
інформація щодо ключових
чинників зовнішнього оточення, які
важко піддаються вимірюванню
(потреби клієнтів, якісні параметри
діяльності конкурентів) і
прогнозуванню (чинники
макросередовища)

розробка стратегічних
альтернатив СК
(маркетингових
стратегій) на окремих
секторах
страхового ринку
оптимізація
прогнозного
страхового портфелю
та узгодження
ринкових стратегій СК
по секторах
страхового ринку

приналежність страхування
до фінансової сфери
(чутливість і турбулентність)
імовірнісний характер
страхового випадку під час
дії договору страхування

ЕТАПИ
ПЛАНУВАННЯ, НА
ЯКИХ ВІДБИВАЄТЬСЯ
СТРАХОВА
СПЕЦИФІКА

ВИСОКА „ЦІНА
ПОМИЛКИ”
ПРИ ПЛАНУВАННІ
МАРКЕТИНГОВИХ
ЗАХОДІВ

розробка плану
маркетингу СК по
окремих секторах та
клієнтських сегментах
страхового ринку

довірчий характер страхової
послуги
поточний моніторинг
зовнішнього оточення і
оперативне
коригування планів
маркетингу

при розробці стратегій у якості
основних обмежувальних чинників
мають бути враховані бажані
іміджеві характеристики СК
маркетингові цілі по секторах
ринку мають бути збалансовані з
огляду на підсумкову актуарну
збитковість прогнозованого
страхового портфелю
мають бути розроблені декілька
узгоджених планів маркетингу по
секторах страхового ринку
(клієнтських сегментах)
у плані маркетингу необхідно
передбачити заходи із
формування попиту на окремих
секторах страхового ринку

має бути побудована система
оперативного моніторингу великої
кількості динамічних змінних
зовнішнього оточення

Складання маркетингових програм по страховому продукту - це один з
етапів планування діяльності страхової компанії. Пов'язано з:
1) розробкою принципово нових видів страхових послуг;
2) модифікацією діючих правил страхування;
3) удосконаленням діючих правил;
4) впровадженням нових видів страхових послуг по придбаних
ліцензіями.
Вибравши конкретний пріоритет, страховик приступає до розробки
програми.
Для кожного виду страхової продукції розробляється своя програма, в
якій робиться спроба передбачити всі нюанси самого продукту, його
очікувану затребуваність, залучення суміжних відділів страхової організації,
організаційні заходи при створенні, ліцензуванні та просуванні продукту до
споживача, витрати на створення і рекламу, заходи, що забезпечують
конкурентоспроможність нового продукту і цілий ряд інших.
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Приступаючи до розробки маркетингової програми під новий і діючий
страховий продукт, страхова компанія проводить комплексне маркетингове
дослідження страхового ринку з широким використанням джерел інформації.
Система маркетингових досліджень і розробки програм по створенню нових і
модернізації діючих страхових продуктів представлена в додатку В.
Програма маркетингу - основоположний документ, який встановлює
конкретно, хто, що, коли, де і яким чином повинен робити.
Програма розробляється як на використовуваний в діяльності страхової
компанії страховий продукт , так і на знову створюваний. Цілі програми
маркетингу по продукту: розробка на основі отриманої інформації
оптимальних умов та економічних показників страхового продукту;
проведення різноманітних розрахунків на предмет її ефективності при різних
умовах реалізації цієї продукції для прийняття управлінських рішень та
планування діяльності страхової компанії. Кінцева мета програми
маркетингу з нової страхової продукції - визначення її затребуваності і
рентабельності та прийняття рішення про доцільність її розробки.
На основі програми маркетингу ведеться постійний пошук нових
споживачів і нових видів страхового продукту, розширення страхового поля.
Головні завдання програми маркетингу:
• визначення обсягу наданих страхових послуг (нових, модифікованих і
діючих) в натуральному вираженні (кількість укладених договорів,
прийнятих об'єктів на страхування) і в обсягах страхових платежів, які
надійшли, на поточний і перспективний період;
• вибір цільового ринку або споживача під пропоновані страхові
послуги з урахуванням їх вимог і потреб в пропонованому страховому
продукті;
• зіставлення витрат на розробку нових або модернізацію діючих
правил страхування, просування їх до споживача, навчання персоналу;
• аналіз змінності тарифної ставки по кожному виду страхування в
межах заліцензованих розмірів і впливу змінності тарифних ставок на
реалізацію страхових послуг, на страхові платежі, що надійшли, і прибуток.
Найважливіше завдання маркетингової діяльності: виявлення на основі
багатоваріантного аналізу, проведеного з використанням ЕОМ, видів
страхових послуг, що можуть забезпечити страховій компанії найбільш
високий рівень прибутку, і орієнтація діяльності страхової компанії через
планування на роботу з реалізації саме таких видів страхових послуг.
При розробці оптимальних варіантів програми маркетингу необхідно
враховувати число і важливість змінних (факторів). У той же час необхідно
давати допуски па непередбачені фактори і ситуації, які неможливо
врахувати. Тому на перший план завжди висувається ступінь
пристосованості, можливість адаптації страхової компанії до мінливих
зовнішніх економічних та політичних умов, що в кінцевому рахунку
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забезпечує стійкість її функціонування та досягнення відносно стабільних
кінцевих результатів.
Розробка програми маркетингу передбачає: обґрунтований вибір
страхових послуг, що користуються найбільшим попитом; визначення
ресурсів для виконання намічених програм: грошових, людських,
матеріальних.
Програма маркетингу середніх та регіональних страхових компаній
передбачає наступні цілі:
• визначення пріоритетних видів страхових послуг, їх реалізація в
кількісному і грошовому вираженні; прийняття рішень про доцільність
розробки нових страхових продуктів; модернізація та удосконалення діючих
заліцензованих правил страхування; припинення страхування окремих видів і
об'єктів страхування (через недосконалість заліцензованих правил, високий
ризик, що приводить до перевищення виплат стосовно страхових платежів,
що надійшли, та з інших причин); перегляд тарифів за окремими видами
страхування;
• визначення структури наданих страхових послуг (частки окремих
видів страхування в загальній масі страхових послуг);
• визначення частки витрат на створення нового виду страхового
продукту, рекламу, навчання персоналу по його просуванню до споживача;
• вибір методів і способів реалізації страхового продукту, забезпечення
його значущості і наочності через засоби масової інформації та індивідуальну
роботу агентів, брокерів, розробку політики щодо забезпечення
матеріальними ресурсами, створення дочірніх філій.
Програма маркетингу страхової компанії - це базовий документ,
складений на основі аналізу всіх показників господарської діяльності
компанії за минулий плановий період, що містить оптимальний варіант
показників для планування діяльності страхової компанії. Програма містить
розробку політики, засобів і методів для досягнення стратегічних цілей і
завдань, що стоять перед страховою компанією.
Планування діяльності страхової компанії передбачає:
• зв'язок планування з програмою маркетингу;
• організацію процесу планування з урахуванням методологічних
особливостей планування;
• розробку основних показників планів страхової компанії;
• контроль за виконанням планових показників; зв'язок апарату
планування з апаратом маркетингу.
Всі перераховані вище питання мають важливе значення. З них
починається процес планування, що включає:
• розробку на основі маркетингових програм специфічних цілей
функціонування страхової компанії; визначення шляхів досягнення
намічуваних цілей;
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• розробку короткострокових і довгострокових планів, фінансового
плану, інвестування резервів та ін.
План виробничої діяльності страхової компанії включає кількісні та
об'ємні показники, різного роду інструкції та методичні рекомендації, що
забезпечують діяльність страхової компанії відповідно до діючих
законодавчих і нормативних документів. Планові розрахунки по реалізації
страхового продукту ведуться за мінімально допустимими заліцензованими
страховими тарифами і сформованими рівнями виплат за страховими
подіями.
На основі програми маркетингу складається проект плану страхової
компанії на майбутній календарний період . Після затвердження план
набуває директивний характер. Його виконання знаходиться під постійним
контролем. Залежно від внутрішніх і зовнішніх факторів він може
піддаватися коригуванню. Зворотній зв'язок всіх функцій управління з
маркетинговою діяльністю має на меті визначення її ефективності за
результатами діяльності страхової компанії за звітний період.
Концепція стратегічного планування маркетингу страхової компанії
включає в себе:
• систему цілей: місію, загальноорганізаційні і специфічні цілі;
• пріоритетні (ведучі) принципи розподілу ресурсів;
• правила здійснення управлінських дій.
Зазвичай стратегія розробляється на кілька років вперед,
конкретизується в різного роду проектах, програмах, планах, практичних
діях і реалізується в процесі їх виконання.
Неабиякою мірою стратегія залежить від наявних у організації ресурсів
- матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових.
Важливу роль у формуванні стратегії відіграє потенціал розвитку
організації, вдосконалення її діяльності та розширення масштабів, зростання
ділової активності та інновацій. Після аналізу попиту на страхові послуги і
фінансових можливостей фірми розробляється стратегічний план
маркетингу, який певним способом пов'язує всі його ланки, надає
підприємству визначеність та індивідуальність. Стратегічне планування
діяльності страхової організації передбачає досягнення наступних цілей:
• підвищення контрольованої ролі ринку;
• передбачення вимог споживача;
• розробка високоякісних страхових продуктів;
• підтримка репутації фірми споживачів;
• встановлення рівня тарифних ставок з урахуванням умов конкуренції.
Таким чином, маркетингове планування допомагає створити єдність
загальної мети організації.
Процес планування включає ряд етапів, реалізація яких спрямована на
визначення місії компанії. Місія дозволяє сформувати образ компанії.
Внутрішня місія пов'язана з власним розвитком страхової компанії, з
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вирішенням проблем виробничого і товарно- збутового менеджменту.
Зовнішня місія полягає в забезпеченні стійкості економічного розвитку
клієнтів страховика шляхом задоволення їх потреб у страхових послугах в
необхідному обсязі та відповідно з вищими професійними та етичними
стандартами.
Створенням місії організації повинні займатися керівники компанії.
Зовнішня місія - потужний інструмент у конкурентній боротьбі. Тут
необхідно враховувати сильні і слабкі сторони страховика на основі
відповідних ринкових можливостей. Будь-яку слабку сторону слід оцінити з
точки зору її значущості та дій, спрямованих на її нейтралізацію або
перетворення цієї слабкості в сильну сторону. У довгостроковій перспективі
виживання і розвиток страхової фірми залежать від її здатності створити і
відстежувати динаміку масиву інформації, щоб своєчасно передбачати зміни
на ринку і стан конкурентів.
Вироблення стратегії неможливо без володіння широкою інформацією
про страхову організацію в цілому, труднощі в її діяльності при досягненні
поставленої мети, економічний стан страхового поля, його освоєння,
наявність конкурентів і цілий ряд інших факторів, що впливають на
перспективу діяльності страхової компанії.
Аналіз зібраної стратегічної інформації дозволяє зробити висновки про
тенденції розвитку самої страхової організації та її оточення, що мають в
основному характер прогнозу, тобто системи аргументованих уявлень про
направлення розвитку та майбутній стан страхової компанії. Підстави
прогнозу: спеціальні обстеження, імовірнісний математичний аналіз і аналіз
рядів, індивідуальні опитування фахівців, сценарії на випадок
непередбачених обставин. Іншими словами, складається стратегічний план
розвитку діяльності страхової компанії.
Способи, що забезпечують успішне проведення стратегічного
планування:
• планування як процес навчання в постановці досяжних цілей,
складанні планів дії та їх виконання;
• використання консультантів для навчання навичкам аналізу і
прийняття стратегічних рішень;
• підготовка персоналу, менеджерів повинна бути скоординована з
планом дій;
• визнання важливості людського фактора як в плані підготовки кадрів,
так і в розробці перспективних ідей. Провідна роль відводиться верхнім
ешелонам управління;
• керуючі всіх рівнів і підлеглі повинні бути в курсі стратегічної лінії і
пріоритетів страхової компанії. Знання пріоритетів дозволяє швидко вносити
корективи в роботу страхової компанії.
Вище керівництво формує цілі, але їх досягнення залежить від
керівників середньої ланки.
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5.4 Страховий продукт. Якість страхового продукту. Розроблення
(модифікація) страхового продукту.
Метою страхової дiяльностi є розробка i реалiзацiя специфiчного
товару – страхового продукту, який є результатом вкладеної працi. З погляду
виробництва страховий продукт становить собою сукупнiсть певної кiлькостi
послуг визначеної якостi. На страховому ринку вiдбувається суспiльне
визнання якостi та цiни страхового продукту.
Страховий продукт, як товар, що продається та купується на
страховому ринку, має споживчу та мiнову вартiсть. Споживча вартiсть
товару «страховий захист» – це потенцiйна можливiсть страхувальника
отримати страхове вiдшкодування втрат у результатi настання страхового
випадку, що був визначений у страховому договорi. Мiнова вартiсть товару
«страховий захист» – це цiна (страховий тариф, страхова премiя).
Пiд страховим продуктом розумiють пропозицiю конкретної послуги
з будь-якого виду страхування – типовий набiр умов страхування,
розрахованих на значну кiлькiсть потенцiйних страхувальникiв, а також
додатковi послуги.
Критерiєм подiлу на страховi продукти є споживчi групи з однаковими
або схожими потребами та перевагами. У той же час критерiєм подiлу на
види страхування є об’єкти страхування. Вiдмiннiсть страхового продукту
вiд виду страхування полягає в тому, що: один продукт може об’єднувати
пропозицiї з рiзних видiв страхування (рiзних видiв страхової дiяльностi, а
також з нестрахових послуг). I навпаки, один вид страхування охоплює
чимало страхових продуктiв, призначених для рiзних груп споживачiв.
Продукти у сферi послуг, до якої вiдноситься i страхування,
пiдроздiляються на простi (один продукт – одна послуга) та пакетнi
(декiлъка послуг в одному продуктi). Такий «пакет» становить собою набiр
послуг, одна з яких є центром пакета, його ядром, а решта мають другорядне
значения.
До комплексного страхового продукту можуть входити не страховi
додатковi послуги, а страхова послуга, у свою чергу, може входити як
додаткова до складу iнших товарiв та послуг.
Таким чином, можна стверджувати, що страховий продукт – це
комплекс послуг, спрямований на попередження та лiквiдацiю наслiдкiв
конкретного перелiку несприятливих подiй, що визначенi договором
страхування. Страховий продукт охоплює основнi та додатковi послуги. З
метою супроводу страхового продукту застосовуються операцiї трансферу
ризику, iнвестування тимчасово вiльних коштiв страховика, страховий
консалтинг та iн.
В рамках визначення страхового продукту можна видiлити його окремi
рiвнi: базовий страховий продукт, який iдентичний для багатьох страхових
компанiй в рамках одного виду страхування та включає iстотнi умови
договору страхування; додатковi послуги, якi слугують iндикатором
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маркетингової стратегiї компанiї та дають змогу позицiонувати страховий
продукт на ринку як iнновацiйний; супровiд страхового продукту, який
охоплює операцiї виявлення потреб клiєнта у страхуваннi, трансферу ризику,
оформления договору страхування, урегулювання збиткiв тощо (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Рівні страхового продукту
Рівні страхового продукту
Базовий страховий продукт
Додаткові послуги
Супровід

Характеристики
Страхове покриття (перелік ризиків),
страхова сума, страховий тариф, ліміт
відповідальності, інвестиційний дохід
Страхова експертиза, технічний, медичний,
юридичний асистанс
Підбір страхової програми, оформлення,
угоди, професіоналізм та ввічливість
персоналу тощо

Перелiк додаткових послуг, якi може надавати страхова компанiя в
рамках реалiзацiї страхових програм, залежать вiд виду страхування,
перелiку ризикiв, що страхуються та цiни страхового продукту (табл. 6.4).
Усi страховi продукти, якi створюс страховик, можна подiлити на три
групи:
- послуги з управлiння страховим фондом, якi включають ведення
фахiвцями страховика договорiв страхування, урегулювання збиткiв, виплату
страхового вiдшкодування (страхова дiяльнiсть);
- послуги з iнвестування резервiв з довгострокових видiв страхування з
метою одержання iнвестицiйного доходу (iнвестицiйна дiяльнiсть);
- додатковi послуги, що надаються в рамках страхових програм та не
забороненi законодавством (експертi, консалтинговi, управлiння ризиками
тощо) (додатковi послуги).
Мiж наведеними групами страхових продуктiв iснує тiсний зв’язок.
Так, реалiзацiя страхових продуктiв призводить до збiльшення страхових
внескiв, збалансованостi страхового портфеля та до зростання iнвестицiйних
ресурсiв страховика, що, в свою чергу стимулює одержання додаткового
iнвестицiйного доходу вiд вкладення акумульованих коштiв. Надания
додаткових послуг має позитивний вплив на надiйнiстъ та репутацiю
страховика, а також на величину страхового тарифу, оскiльки їх наявнiстъ у
складi страхового продукту є пiдставою для збiльшення частки навантажения
у тарифi, а здiйснення превентивних заходiв сприяє зниженню iмовiрностi
настання страхових випадкiв, а отже, є пiдставою для зниження нетто-ставки.
Дуже часто у страхуванні доходи від інвестиційної діяльностi
використовуються для покриття збиткiв вiд страхової дiяльностi.
Таблиця 5.5
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Додатковi послуги страхових компанiй
Вид страхування
Страхування нерухомостi та домашнього
майна

Титульне страхування
Довгострокове страхування життя
Страхування транспортних засобiв

Страхування вантажiв

Страхування туристiв

Додатковi послуги
Надання житла для тимчасового
проживання при значному ушкодженні
застрахованого об’єкту нерухомості.
- Органiзацiя ремонту пошкодженого
об’єкту нерухомостi.
- Органiзацiя перевезення майна до мiсця
тимчасового проживания до закiнчення
ремонту
Захист iнтересiв клiєнта в судi.
- Експертиза документiв на нерухомiсть
Надання кредиту в межах викупної суми
Цiлодобова диспетчерська служба технiчної
допомоги.
- Технiчна та юридична допомога при
дорожньо-транспортнiй пригодi.
- Евакуацiя автомобiля з мiсця ДТП.
- Забезпечення охорони пошкодженого
автомобiля на мiсцi ДТП
Надання послуг сюрвейера (огляд
транспортних засобiв та вантажiв;
пiдготовка висновкiв про характер та розмiр
збиткiв).
- Забезпечення контролю за перевезенням
та станом вантажу.
- Евакуацiя вантажу у випадку ДТП чи
несправностi транспортного засобу.
Цiлодобова доспетчерська служба медичної
допомоги.
- Надання медичних послуг застрахованим.
- Медичне транспортування до медичного
закладу.
- Догляд за дiтьми, якi залишилися без
батъкiвськоi опiки.
- Сприяння у пошуку та вiдновленнi
втрачених документiв

Основнi чинники, що впливаютъ на формування та поширення
страхового продукту:
Iнверсiя виробничого циклу. Особливiстю вiдтворювального процесу у
страхуваннi є розрив у часi мiж оплатою вартостi послуг та формуванням
страхових резервiв. Процес реалiзацiї страхової послуги передує її
фiнансовому забезпеченню. Клiєнт в обмiн на сплачену страхову премiю
отримує страховий захист, але її матерiальну складову – страхову виплату –
одержить пiсля настання страхового випадку.
Соцiально-економiчнi та правові умови. З юридичної точки зору
участь потенцiйних страхувальникiв в укладаннi договорiв страхування
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обмежена їх правовою регламентацією та дiєздатнiстю. Законодавчо
визначена обов’язковiсть страхування стимулює попит на окремi страховi
продукти. З економiчної точки зору попит обмежується платоспроможнiстю
потенцiйних страхувальникiв. Потреба в страхуваннi у бiльшостi випадкiв не
усвiдомлюється потенцiйним страхувальником. При низькому рiвнi
платоспроможностi клiєнт не вважає за потрiбне витрачати кошти на
страхування, якщо в нього не задоволенi iншi, бiльш життєво важливi
потреби;
Суспiльно-соцiальна значимiсть страхування (страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв автотранспортних засобiв, вiйськовослуж бовцiв,
спортсменiв i т. iн.) змушує страховикiв займатися збитковими видами
страхування (обов’язкове страхування). У цьому випадку тарифи та обсяг
покриття регулюється законодавчо i страховi компанiї вимушенi працювати
на основi чiтко регламентованих правил.
Страхування як послуга має ряд ознак, якi характернi для послуг
взагалi, а саме: невiдчутнiсть на дотик, нерозривнiсть виробництва та
споживання, мiнливiсть та нездатнiсть до зберiгання.
Невiдчутнiсть на дотик страхового продукту означає, iцо оцiнити
якiстъ та кориснiсть страхового продукту у момент укладання договору та
сплати страхової премiї практично неможливо. Складно це зробити i пiсля
його безпосереднього споживанвя по закiнченнi термiну страхування,
оскiльки страховий випадок може i не вiдбутися, вiдшкодування не
здiйснюється I бiльшiстъ споживачiв не вiдчуває вигiднiсть, кориснiсть та
веобхiднiстъ страхового продукту.
Страховий продукт невiддiльний вiд страховика й не пiдлягає
зберiганню та складуванню. Страховик вiдiграє важливу роль у наданнi
страхового продукту клiєнтам та с невiд’ємним компонентом процесу
забезпечення попиту споживачiв. Лiнiя професiйної поведiнки страхової
компанiї справляє значний вплив на уподобання клiєнтiв та їх вибiр.
Взаємодiя мiж страхувальником та страховиком є центральним елементом
маркетинговоi полiтики.
Страховi продукти характеризуються непостiйною якiстю, оскiльки
рiвень обслуговування у рiзних фiлiях чи пiдроздiлах однієї компанiї може
дуже вiдрiзнятися в залежностi вiд професiйних якостей менеджменту.
Страховi продукти реалiзуються у рiзних мiсцях та рiзними людьми, якi порiзному ставляться до своїх обов’язкiв.
Нездатнiсть до зберiгання, як характеристика страхового продукту,
особливо проявляється у перiоди коливань попиту (сезоннiсть, введення
обов’язкових видiв страхування). Надмiрний попит або недостатня
пропозицiя змушує страховикiв звертатися до альтернативних способiв
вирiшення питання максимального задоволення шляхом додаткового набору
персоналу або пiдготовки багатопрофiльних фахiвцiв, а також за допомогою
диференцiацiї цiн у перiоди мiнiмального попиту.
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Страховi продукти можуть бути класифiкованi:
- за типом покупцiв (орiєнтованi на iндивiдуального та
корпоративного клiєнта);
- за тривалiстю користування (довгостроковi (страхування життя) та
короткостроковi (до 1 року) види страхування);
- за рiвнем новизни (продукти-пiонери, якi задовольняють
нетрадицiйний попит; продукти ринкової новизни (удосконаленi продуктипiонери); продукти з додатковими послугами (технiчний, медичний,
юридичний асистанс).
5.5 Побудова ефективної системи продажів: канали збуту та
мотивація співробітників і агентів. Реалізація заходів щодо підвищення
ефективності роботи каналів збуту. Рекламна підтримка продажів.
Існують, як відомо, чотири основні канали реалізації страхових
продуктів: 1) офісний метод реалізації, коли клієнт самостійно прибуває чи
запрошується до офісу страховика; 2) через відокремлені підрозділи та
агентську мережу, які відшукують клієнта й працюють із ним за межами
головного офісу; 3) через об'єднання страховиків; 4) брокерське
посередництво.
Отже, служба маркетингу має відповідно відстежувати діяльність
кожного із зазначених каналів та впливати на їх функціонування.
Головними критеріями оцінювання ефективності та предметом уваги з
боку служби маркетингу щодо перших двох каналів має бути рівень
реалізації ними страхових продуктів; розвиток контингенту постійних
клієнтів; участь фахівців страховика в заходах маркетингових досліджень і
вишукуванні потрібної інформації.
У процесі реалізації страхових послуг через об'єднання страховиків
фахівці маркетингу мають враховувати , що стосовно розвитку цього каналу
реалізації страховик, дістаючи змогу регулярно опосередковано укладати
групові договори страхування або регулярно отримувати страхові платежі
(через ядерний авіаційний чи морський пул страховиків), може потерпати від
притаманних цьому каналу недоліків. Щодо роботи з брокерами - надання їм
інформації, яка формує привабливість страховика демонструванням переваг
чи переліку позитивних показників у його роботі порівняно з конкурентами,
а також можливість переговорів з брокерами для отримання від них через
учасників переговорів з боку страховика інформації для маркетингових
досліджень.
Реклама - це платне, спрямоване на певну категорію потенційних
споживачів повідомлення, що здійснюється через засоби масової інформації
чи будь-яким іншим способом публічного звертання й агітує на користь
певного товару, марки, фірми, особистості тощо.
Розглянемо головні засоби поширення реклами.
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1. Реклама у пресі - газети, журнали (міжнародного, національного,
місцевого поширення; популярні; ділові; спеціальні).
2. Друкована реклама - проспекти, каталоги, довідники; листівки,
інформаційні листи, прес-релізи і т.п.
3. Реклама засобами мовлення - радіо; телебачення (міжнародне,
національне, місцеве).
4. Поштова реклама - пряме поштове розсилання друкованих
рекламних матеріалів; відеокасет чи відеодисків.
5. Зовнішня реклама - щити, вивіски різної форми та розмірів (панно,
ролер, трол, брендбауер); світлотехнічна (електронне табло, світлова вивіска,
покажчик, бігборд, басорама і т. ін.); піро- і лазеротехнічна (феєрверки,
лазерні розписи, екрани); специфічна (транспортні зупинки, пневмотумби).
6. Кіно-, відеореклама - кіно-, відеофільми; слайд-фільми; поліекранні
фільми.
7. Реклама на транспорті - написи і наклейки на зовнішніх поверхнях
транспорту; плакати і наклейки, розміщені в салонах.
8. Реклама на місці продажу - вітрини; вивіски, написи, знаки, якщо
предмети привертають увагу ("ай-стопери"); упаковка; етикетки.
9. Інші види реклами - виставки; ярмарки; зустрічі, семінари, виступи;
комп'ютеризовані джерела інформації; купони знижки і т. ін.; сувеніри,
змагання, лотереї; нагадувальна реклама (упа-кувальний папір, пакети,
клеїльна стрічка з друкованими товарними знаками тощо).
Метою реклами страхових послуг є сприяння укладанню нових та
відновленню раніше діючих договорів страхування. Отже, потрібні такі
заходи:
- інформування потенційних страхувальників про діючі види
страхування;
- стимулювання бажання докладніше ознайомитися з даним видом
послуг - умовами та перевагами страхування;
- формування іміджу компанії.
- Реклама-антена використовується для того, щоб ввести нові
настанови поведінки та споживання.
- Реклама-підсилювач - має на меті драматизувати, перебільшити зміни
в соціальних стереотипах поведінки, наприклад як у разі введення
обов'язкового
страхування
цивільної
відповідальності
власників
автотранспортних засобів.
- Реклама-фокус - для пропозиції нового "способу життя" та послуг, які
відповідають цьому способу життя.
- Реклама-призма - з метою пристосувати рекламні звернення до різних
груп споживачів та різних видів страхових послуг.
- Реклама-відлуння - нагадування про добре відомі, консервативні та
поширені види страхування.
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За способом впливу на потенційного споживача рекламу поділяють на
раціональну та емоційну.

