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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ«СТРАХОВИЙПРОДУКТ»

Останнім часом опубліковано значну кількість досліджень, які присвячені аналізу
розбіжностей між категоріями «страховий продукт» та «страхова послуга». При цьому
дослідник Г. Піратовський [1] наголошує на тому, що ці терміни, які характеризують
предметну сферу діяльності страхової компанії, мають певну синонімічність, але не є
повними синонімами.

Розглянемо визначення поняття «страховий продукт» які наводять провідні
зарубіжні та вітчизняні дослідники.

Російський науковець Т.Є. Гварліані визначає страховий продукт як
документальний опис (у загальних умовах, правилах, договорах, полісах) страхової
послуги [2], а страхування як гарантію, що видається страховиком в ситуації браку
інформації у страхувальника.

На думку відомого німецького науковця В. Мюллера страховий продукт – це
обсяг інформації, в якому зазначено умови видачі майнової гарантії. Науковець
підкреслює що страховий продукт є матеріальним і надається у формі договору [3].

Під страховим продуктом М. Халлер розуміє можливість розпоряджатися
страховим забезпеченням, що уособлюється в страховому полісі й діях страховика
протягом терміну дії договору, формуючи оптимальне співвідношення між преміями й
виплатами [4].

Нематеріальне благо, що формується як комплексна система і включає в себе
підсистему забезпечення, ризикову й накопичувальну підсистеми ˗ таке визначення
«страховому продукту» дає Д. Фарні [5]. При цьому системна концепція страхових
відносин виглядає так: страхування як взаємодія між страхувальником і страховиком,
де корисність продукту визначається на основі досвіду й довіри клієнта.

Доречно навести визначення поняття «страховий продукт» запропоноване
науковцем С. Митрофановим. Він розглядає поняття як документальне зобов’язання
страховика, згідно якого страхувальнику на заздалегідь визначених умовах надається
страхова послуга щодо відшкодування збитку, шкоди життю або здоров’ю у разі
настання страхового випадку, а саме страхування автор представляє як інструмент
компенсації ризиків [6].

Вчений О. Зубець визначає «страховий продукт» як набір послуг з попередження
й ліквідації наслідків конкретного переліку несприятливих подій, визначених у
договорі страхування, що надається компанією клієнту. Головний зміст продукту –
відшкодування збитку при настанні страхової події, що виражається у наборі основних
послуг [7].

Також заслуговують на увагу визначення російських економістів В. Гомелля, Д.
Туленти, які під страховим продуктом розуміють гарантію страхового захисту, не
матеріалізовану до моменту виплати, що має трирівневу структуру: центральний
продукт – власне страхову гарантію; формальний продукт – умови укладання договору,
певні характеристики якості; глобальний продукт – доповнення системою доставки до
страхувальника, регламентованим порядком розгляду претензій і додатковими
послугами [8].

Вітчизняні дослідники І. Фісун, О. Чернявська розглядають страховий продукт як
результат людської діяльності щодо здійснення захисту майнових інтересів юридичних
і фізичних осіб від наслідків раптових несприятливих подій [9].

З точки зору вітчизняного науковця Г. Кравчук «страховий продукт» – це
сукупність процедур (організаційних, інформаційних, фінансових, юридичних) і



2

правил, об’єднаних єдиною технологією обслуговування клієнтів, як законодавчо
встановлених, так і розроблених самостійно страховою компанією щодо ефективного
здійснення конкретних видів страхування даною компанією у відповідності до її
політики і корпоративної культури й в обов’язковому порядку формалізованих у
відповідній документації, через яку даний продукт пропонується на ринку страхових
послуг потенційним споживачам [10].

Варто зазначити, що В. Тринчук представляє страхову послугу як комплексне
страхове покриття, що забезпечене сервісним обслуговуванням з урахуванням потреб
конкретного клієнта. Український вчений наголошує, що страховий продукт в значній
мірі прив’язаний не до клієнта, а до об’єкту страхування [11].

У своєму дослідженні, присвяченому питанням визначення страхового продукту і
страхової послуги С. Виноходова представляє страхову послуга як комплекс умов
страхового захисту, що пропонується страховиком на комерційних засадах – у формі
страхової угоди, яка може задовольнити потребу окремого споживача або групи
споживачів у фінансовому убезпеченні від певних ризиків. Автор указує що страхова
послуга зазвичай містить: вимоги до об’єкту, що може бути прийнятий на страхування;
визначення страхового випадку та перелік страхових ризиків, за якими надається
захист; умови визначення та розмір страхової суми; перелік виключень та обмежень
щодо визнання випадку страховим; визначення терміну та території надання
страхового захисту; порядок урегулювання страхових випадків та виплати страхового
відшкодування, фінансові умови, на яких надається захист. Елемент маркетинг-мікс
страхової компанії, базова складова страхової послуги [12].

Аналізуючи наведені визначення, можна дійти наступних висновків.
Більшість дослідників розглядають страховий продукт як формалізований перелік

зобов’язань страховика щодо надання компенсації за умови реалізації певних ризиків –
настання страхової події.

Значне число дослідників, що пропонують визначення страхового продукту у
своїх роботах, акцентують увагу на матеріальному, точніше, документальному втіленні
страхового продукту у вигляді договору чи стандартизованого полісу, зовнішній вигляд
якого може бути регламентований законодавчо чи оформлений як контракт,
добровільна угода. Вона є формалізованим описом страхового продукту, певною
«обіцянкою» щодо його надання, але не його повним матеріальним втіленням.

Найбільш обґрунтованим з теоретичної та застосовуваним з практичної точки
зору представляється визначення страхового продукту як маркетингової категорії –
елементу маркетинг-мікс страховика і базової складової страхової послуги. До такої
концепції належить визначення вітчизняного науковця і практика страхової галузі С.
Виноходової, що розглядає страховий продукт, у першу чергу, з позицій того, чи
спроможний він задовольнити потребу окремого споживача або групи споживачів у
фінансовому убезпеченні від певних ризиків. При цьому, як акцентує у визначенні
автор, важливим є те, чи здатен певний комплекс умов страхового захисту бути
наданий страховиком на комерційних засадах, тобто бути запропонований ринку як
товар.

Науково обґрунтованою та придатною до практичного застосування також
удається пропозиція В. Тринчука щодо первинності визначення поняття «страховий
продукт», який значною мірою прив’язаний не до клієнта, а до об’єкта страхування і
являє собою комплексне страхове покриття, яке забезпечене сервісним
обслуговуванням з урахуванням потреб конкретного клієнта.

Визначення поняття «страховий продукт», є першим кроком у розробці
структурної моделі якості страхової послуги, а також необхідною передумовою для
розробки методів оцінювання якості страхових послуг, які були б адекватні вимогам
сучасного страхового ринку.
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