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ВСТУП
Активатизація глобалізаційних процесів у світі обумов"

лює зростання конкурентоспроможності на фінансовому

ринку, а також на ринку страхових послуг. Жорстка конку"

ренція з боку іноземних страхових компаній на страховому

ринку України, обумовлена їх багаторічним досвідом і ефек"

тивним інноваційним розвитком як на внутрішньому, так і

на зовнішньому ринках. За таких умов, інноваційний розви"

ток виступає головною необхідною умовою для підвищен"

ня конкурентоспроможності вітчизняних страхових ком"

паній.

Основні проблеми управління інноваційними процеса"

ми в страховій діяльності пов'язані з недостатнім розвитком

інфраструктури вітчизняного страхового ринку, обмежені"

стю страхових резервів та можливістю їх подальшого інвес"

тування, відсутністю довгострокових програм розвитку,

низькою довірою до вітчизняних страхових компаній з боку

населення, низьким рівнем страхової культури в цілому.
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ефективної страхової діяльності. Охарактеризовано особливості застосування системного

підходу до управління інноваційними процесами в страховій компанії. Доведено, що створен�

ня системного підходу до управління інноваційними процесами є необхідною складовою для

ефективного управління страховою компанією.

The article devoted to the issue of innovative development of insurance business. It determined

that a systematic approach to the innovation processes management in the insurance industry is a

system of objects research methodology as factors for achieving effective insurance activities.

Described features of a systematic approach to the management of innovation processes in an

insurance company. It proved that the establishment of a systematic approach to the management

of innovation processes is a necessary component for the effective management of the insurance

company.
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Актуальність проблематики інноваційного розвитку

страхової діяльності посилюється також необхідністю

визначення перспектив та напрямів підвищення ефектив"

ності страхової діяльності на основі системних підходів

до управління інноваційними процесами в сфері страху"

вання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретичних засад та особливостей роз"

витку страхової діяльності на основі інноваційного розвит"

ку займалися такі вітчизняні вчені, як В. Базилевич, О. За"

летов [3], Р. Пікус [6], Н. Приказюк [8] та інші. Серед рос"

ійських вчених питання інноваційної складової в страховій

діяльності висвітлено в працях С. Завьялова [2], Л. Кісельо"

вої [4], Ю. Платонова [7], А. Соломатіної [9; 10], Я. Ступі"

чьової [11], Р. Юлдашева тощо. Серед зарубіжних вчених"

економістів питаннями інновацій в страхуванні займалися
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П. Віелрейчер [25], С. Вілрайт [27], Д. Гарт [16], М. Дулей

[15], В. Зултовські [28; 20], К. Кйонсан [19; 18], С. Крістен"

сен [14], Ж. Мартін [20], Р. Меріл [21], М. Мюлер"Рейхарт

[23], М. Рейнор [24] та ін.

Однак питання cистемного підходу до управління інно"

ваційними процесами у сфері страхування висвітлено не в

повній мірі, тому існує потреба у подальшому дослідженні

обраної тематики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є створення та використання

системних підходів до управління інноваційними про"

цесами в сфері страхування для досягнення заплано"

ваних результатів в динамічному, конкурентному сере"

довищі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досвід функціонування страхових компаній зарубіжних

країн свідчить про те, що ефективність страхової діяльності

забезпечується завдяки формуванню в страховій компанії

цілісної системи управління інноваціями.

Головною рисою страхової дияльності є глобалізація

конкуренції та кооперації, підвищення ролі автоматизова"

них систем управління, висока мінливисть зовнішнього се"

редовища.

Тому, для досягнення бажаної ефективності страхової

діяльності, необхідним є використання системного підходу

до управління інноваційними процесами.

Системний підхід представляє собою методологію дос"

лідження об'єктів як системи. Будь"яка система формуєть"

ся на основі п'ятьох ключових факторів:

1) наявність спільної цілі;

2) наявність взаємопов'язаних елементів, що формують

її внутрішню структуру;

3) взаємодія із зовнішнім середовищем, що формує

певні обмеження для організації;

4) наявність ресурсів для ефективного функціонуван"

ня компанії;

5) наявність керівного центру [1, с. 124].

Для подальшої характеристики системного підходу в

управлінні інноваційними процесами, визначимо основні

принципи, на яких він будується:

1) принцип основної, генеральної мети — розвиток си"

стеми має бути спрямований на досягнення єдиної мети і всі

зміни в системі мають будуватися навколо цього;

2) принцип розвитку — здатність до вдосконалення си"

стеми. Однією з характеристик відкритих систем є інновац"

ійний характер розвитку;

3) принцип невизначеності — будь"яка система діє в

динамічному зовнішньому середовищі;

4) принцип децентралізації;

5) принцип ієрархії;

6) принцип зворотного зв'язку — будь"яка відкрита си"

стема взаємодіє з зовнішнім середовищем, тому їй не"

обхідно постійно адаптовуватися до змін в ньому [1, с. 124—

125; 5, с. 10—12].

Однією з найбільш відомих концепцій системного

підходу є теорія "7С", яка була розроблена в консалтин"

говій фірмі "McKinsey" американськими вченими"економ"

істами Т. Пітером та Р. Уотерманом ("В пошуках ефектив"

ного управління") і Р. Паскалем та Е. Атосом ("Мистецтво

японського управління: керівництво для американських

керівників"). Дана концепція вказує на взаємозв'язок між

виробничими процесами в організації та тими, хто їх вико"

нує [26, с. 18].

Зміни, що відбуваються в організації, це не тільки пи"

тання організаційної структури, взаємодії структури та стра"

тегії компанії. Ефективні зміни в організації це питання взає"

модії структури, стратегії, системи управління, стилю управл"

Джерело: [26, с.18].

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 

 
 
 

Рис.1. Фактори ефективності організації згідно з концепцією "7С"
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іння, складу працівників, сукупності їх вмінь та навиків, а та"

кож системи цінностей, навколо якої все це будується (рис.

1).

Вищенаведений рисунок показує, що для досягнення

певних змін хоча б по одному з факторів, необхідні зміни в

інших. Кожен елемент системи є важливим у питаннях інно"

ваційного розвитку організації.

Структура організації відображає її підрозділи та роз"

поділ прав та обов'язків між ними. В роботі Р. Уотермана

відзначається недолік лінійних та функціональних систем

та відхід від практики їх використання. Так в 1950"х рр.

кількість компаній, що використовували децентралізовані

системи управління складала 20%, а на сьогодні їх

кількість понад 80% (до аналізу бралися компанії з рей"

тингу Fortune 500) посилання. Цю тенденцію можна пояс"

нити поглибленням глобалізаційних процесів, динамічні"

стю зовнішнього середовища, внаслідок чого необхідною

є гнучка організаційна структура. Дане твердження особ"

ливо актуальне для страхової діяльності. Необхідним є

відхід від використання лінійних чи лінійно"функціональ"

них організаційних систем та перехід до більш прогресив"

них відповідно до сучасних умов — матричних чи проект"

но"матричних.

Зазначена структура активно використовується в ІТ сек"

торі, який характеризується високим рівнем інноваційності

і буде ефективною при реалізації в страховій діяльності

клієнтоорієнтованого підходу, оскільки забезпечить їй

більшу гнучкість.

Під стратегією розуміються всі дії компанії, які вона

планує у відповідь на очікувані зміни зовнішніх факторів:

потреб споживачів, поведінки конкурентів тощо. Через

стратегію компанія реалізує свої конкурентні переваги, за"

безпечуючи кращу споживчу вартість товарів своїм спожи"

вачам, пропонуючи нову якість обслуговування, освоєння

нових каналів збуту тощо. Стратегія визначає вектор руху

компанії і, виходячи з неї, формується її організаційна

структура [13]. Дане твердження було обгрунтоване А.

Чандлером (Alfred D. Chandler) в праці "Стратегія та струк"

тура: віхи історії американських промислових підприємств"

в 1962 році і є актуальним і сьогодні. Сучасними тенденці"

ями в страховій діяльності є перехід до клієнтоорієнтова"

ного підходу, проте більшість страхових компаній, вико"

ристовуючи лінійно"функціональну структуру, не можуть

ефективно її реалізувати. Це змушує страхові компанії

адаптувати організаційну структуру під сучасні тенденції.

Таким чином, стратегія впливає на організаційну структу"

ру страхової компанії.

Система управління відображає всі процеси, які

здійснюються щоденно в організації (наприклад, анде"

райтинг, бюджетування, система підвищення кваліфі"

кації кадрів, планування тощо). Система управління та"

кож має значний вплив на інноваційні процеси. Наприк"

лад, реалізовуючи клієнтоорієнтовану стратегію із вда"

ло побудованою організаційною структурою, але не

змінивши систему управління (наприклад, не автомати"

зувавши свої бізнес"процеси, збір та аналіз інформації

про клієнтів) страхова компанія може конкурентні по"

зиції на ринку.

Наступним елементом, що впливає на ефективність

діяльності страхової компанії є стиль управління: керівниц"

тво повинно своїми діями надихати працівників працювати

краще.

Страхова компанія повинна наймати такий штат праців"

ників, які б володіли необхідним рівнем кваліфікації і роз"

діляли із керівництвом страхової компанії спільну систему

цінностей — корпоративну культуру.

Таким чином, відповідно до концепції "7С" ефективно

можуть функціонувати лише ті організації, в яких керівники

можуть узгоджувати всі вищенаведені компоненти.

Страхова організація належить до організацій від"

критого типу, яка повинна постійно пристосовуватися до

умов зовнішнього середовища для свого функціонування.

В цьому аспекті логіку здійснення інноваційної діяльності

можна представити у вигляді трьох послідовних процесів:

входу, перетворення та виходу [12, с. 33—35]. Наприклад,

на основі аналізу ринку відділ маркетингу прийняв рішення

про необхідність створення нового страхового продукту, в

якому відчувають потребу страхувальники. Спочатку визна"

чаються основні характеристики даного продукту (страхові

ризики, об'єкти страхування, цільова аудиторія, обсяги по"

тенційних страхових премій тощо). Далі визначаються вхідні

параметри, тобто визначається чим компанія володіє для

створення нового страхового продукту, а в чому відчуває

нестачу. Після проведених досліджень та підготовки прово"

Рис. 2. Неперервність інноваційних процесів ув страховій діяльності
Джерело: побудовано автором.
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диться процес створення нового страхового продукту та

його просування на страховому ринку.

Подібне твердження щодо здійснення інноваційних про"

цесів відображено також в працях М. Мюлера"Рейхарта [23,

с. 3]. Інновації, на його думку, це продукт чи процес, виник"

нення якого пов'язано з потребою страхового ринку в них.

Це вимагає пошуку шляхів для їх задоволення з боку стра"

ховиків.

Інновації фактично виступають містком, що поєднує інте"

реси страховиків та страхувальників, шляхом задоволення

першими потреб ринку у тих чи інших страхових продуктах,

в яких страхувальники відчувають потребу. Потреба у но"

вих страхових продуктах виникає в результаті створення

певних нових ризиків (наприклад, виникнення автостраху"

вання внаслідок масового використання автотранспорту).

На основі вищенаведеного можна визначити інновацій"

ний процес як невід'ємну частину страхової діяльності, що

продемонстровано на рисунку 2.

Як видно з наведених досліджень, інноваційна діяльність

в страховій компанії зумовлена необхідністю бути гнучкими

та готовими до змін зовнішнього середовища. Для успішної

реалізації інноваційного проекту необхідно правильно оціню"

вати ризики від введення інновацій у страхову діяльність.

Ризик у страховій діяльності має особливе значення, що

випливає з специфіки діяльності страхової компанії, наприк"

лад наявністю функціонального ризику. Для оцінки ризиків

управління інноваційними процесами використовуються

методи експертних оцінок, SWOT"аналіз, метод аналогій,

метод "дерева рішень", статистичні методи тощо.

У зв'язку з обмеженістю статистичної інформації при

здійсненні інноваційних проектів доцільним є використання

методу експертних оцінок, завдяки яким можна оцінити

вплив якісних параметрів. Подібні переваги характерні й для

інших методів, крім статистичних.

Однією з найпростіших форм аналізу ризиків є SWOT"

аналіз, методологія якого передбачає спочатку виявлення

сильних та слабких сторін страхової компанії, можливос"

тей та загроз, які виникають у зовнішньому середовищі,

після чого встановлюється зв'язок між цими елементами.

Висновки, отримані внаслідок проведеного SWOT"аналізу,

можуть бути використанні для формулювання стратегії

організації, дозволивши обрати оптимальні шляхи розвит"

ку, мінімізуючи загрози та максимально ефективно викори"

стовуючи наявні конкурентні переваги.

До факторів зовнішнього середовища страхової ком"

панії можна віднести:

— політичні фактори — стабільна політична ситуація в

країні є позитивним сигналом для розвитку інноваційних

процесів у страховій діяльності, оскільки забезпечується

захист інтересів вітчизняних та зарубіжних інвесторів;

— демографічні фактори — рівень життя населення,

демографічна ситуація в країні ("старіння нації", перевищен"

ня смертності над народжуваністю тощо);

— економічні фактори — оскільки страхові послуги не

є послугами першої необхідності, в кризові періоди попит

на них буде знижуватися;

— законодавство, що регламентує страхову діяльність

— законодавство накладає певні обмеження на страхову

діяльність, наприклад обмежує обсяги інвестування в різні

фінансові інструменти, інвестиції в інші страхові компанії.

Особливе значення при здійсненні інноваційного роз"

витку страхової діяльності має внутрішнє середовище стра"

хових компаній, до якого відноситься:

— система маркетингу — система заходів, через які

забезпечується максимізація прибутку страхової компанії за

рахунок більш глибшого аналізу потреб страхувальників;

— фінанси — фінансові ресурси страховика, управлін"

ня його грошовими потоками;

— корпоративна культура — ключові пріоритети функ"

ціонування страхової компанії, система цінностей, яку по"

винні розділяти всі члени організації;

— система управління — принципи, механізми управ"

ління, організаційна структура компанії; внутрішні бізнес"

процеси компанії;

— персонал страхової компанії;

— менеджмент страхової компанії;

— рівень інформаційних технологій, завдяки яким оп"

тимізуються бізнес"процеси страхової компанії [7, c. 63].

Для успішного управління факторами, що впливають на

страхову діяльність, необхідно мати чітко розроблену сис"

тему кількісних показників їх оцінки (табл. 1).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

При застосуванні системного підходу до управління

інноваційними процесами страхова діяльність розглядається

як складна система, що складається із сукупності взаємо"

пов'язаних елементів, що спрямовані на досягнення спільної

 Таблиця 1. Система оцінювання основних факторів діяльності страхової компанії

Джерело: побудовано автором за даними [7, с. 64; 10, с.165—180].
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цілі в динамічному середовищі. Для успішного впроваджен"

ня інновацій страхові компанії повинні мати штат високок"

валіфікованих широкопрофільних спеціалістів, розвинутий

інформаційний відділ. Окремі види інновацій такі, як впро"

вадження автоматизованих систем управління, страховики

не можуть самостійно реалізувати, оскільки це потребує

значних фінансових затрат на розробку самого програмно"

го продукту.

Тому деякі інноваційні проекти доцільно здійснюва"

ти через систему аутсорсингу, тобто використовувати по"

слуги сторонніх організацій, що спеціалізуються на

відповідних проектах. Особливе місце при реалізації

інноваційних проектів має відводитися відділу маркетин"

гу.

Ефективні зміни в страховій компанії можливі лише при

взаємодії всіх елементів страхової організації: організацій"

ної структури, стратегії розвитку, системи управління, сти"

лю управління, сукупності вмінь та навиків працівників, а

також системи корпоративної культури, навколо якої все це

будується.

Страхова компанія повинна мати організаційну

гнучкість для того, щоб швидко пристосовуватися до ко"

н'юнктури ринку. Актуальність вищезазначених питань по"

силається в умовах глобалізацийних процесів у свити та

все зростаючою конкуренції на ринку фінансових послуг.

Отже, необхідність подальшої наукової дискусії щодо

вдосконалення системного підходу до управління інно"

ваційними процесами в сфері страхування не викликає

сумніву.
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