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Обґрунтовано, що доцільно визначити фінансові технології надання страхових послуг у сегменті забезпечення соціального за-
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Постановка проблеми. Фінансово-економічні про-
цеси супроводжуються масштабними змінами в полі-
тичному, економічному та соціальному житті сус-
пільства. Перспективи розвитку фінансового сектору 
в середньостроковій перспективі будуть визначатися 
новим режимом монетарних політик у провідних 
країнах і ймовірністю фінансової кризи. Страху-
вання є важливим сегментом економіки, що сприяє 
забезпеченню соціально-економічної стабільності в 
суспільстві, компенсації збитків під час настання 
несприятливих подій.

Здійснення страхової діяльності актуалізується 
в умовах поглиблення глобалізації та імплемента-
ції з Європейським Союзом регулювання ринків 
фінансових послуг з урахуванням вимог Директиви 
2009/138/ЄС Платоспроможність II, Директиви 
2016/97/ЄС про реалізацію страхових продуктів та 
Директиви 2002/87/ЄС щодо нагляду за фінансо-
вими установами, що входять до фінансового конгло-
мерату. У сучасній економіці застосування фінансо-
вими посередниками новітніх технологій є одним із 

пріоритетних завдань незалежно від сфер і масшта-
бів їх діяльності. Оскільки фінансові технології не 
завжди забезпечують стійкість фінансового ринку, 
дослідження новітніх технологій є актуальними і 
своєчасними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та методологічні засади закономірностей роз-
витку міжнародних страхових ринків і їх інституціо-
нальної структури розглянуто в працях вітчизняних 
учених, серед яких: О.О. Гаманкова, В.К. Хлів-
ний (теоретико-методологічні засади страхового 
ринку України в глобальному страховому просторі)  
[1, c. 58–67]; Н.В. Кричильська (закономірності 
і протиріччя розвитку національного страхового 
ринку) [2, c. 62–65]; О.Є. Новіков, О.Д. Сафонова 
(перспективи розвитку страхового ринку України) 
[3, c. 92–96]; А.С. Шолойко (класифікація та періо-
дизація страхового ринку України) [4, с. 95–99]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, незважаючи на вагомі наукові 
напрацювання вчених-економістів, залишається 
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багато перспективних напрямів досліджень. Хоча 
питання концептуальних і організаційно-прикладних 
засад застосування сучасних фінансових технологій, 
орієнтованих на вартість, широко висвітлюються в 
професійній літературі, не завжди враховуються всі 
чинники, що визначають співвідношення попиту та 
пропозиції на застосування фінансових технологій  
у контексті забезпечення стійкості страхового ринку.

Мета статті полягає у дослідженні сучасних 
фінансових технологій, виявленні проблематики їх 
розробки і застосування, оскільки від виваженості й 
своєчасності визначення сфери їх використання зале-
жить ефективність діяльності страхових компаній  
у контексті гарантування економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Країни  
з ринком, що формується, зіштовхуються з подвійними 
проблемами у глобалізованому співтоваристві: сповіль-
ненням макроекономічного зростання й ускладненням 
фінансових відносин. Залежність більшості економік 
країн, що розвиваються, від зовнішніх запозичень усе 
більше поглиблювалася в процесі лібералізації фінан-
сових ринків. Водночас фінансові ринки, що розви-
ваються, демонструють більшу стійкість до кризових 
явищ порівняно з ринками розвинених країн.

Міжнародні фінансові регулятори здійснюють 
заходи щодо переходу від спекулятивної моделі фінан-
сового ринку до інвестиційної, реструктуризації рин-
ків цінних паперів і деривативів. У сучасній економці 
створення нових інститутів розвитку, застосування 
депозитно-кредитних схем із низькою прибутковістю 
зобов’язують фінансових посередників адаптуватися 
до нових витрат і для уникнення реалізації деяких 
обмежувальних положень регуляторів розробляти 
інноваційні продукти. Крім того, нові стандарти бан-
ківської діяльності можуть зумовити переміщення дея-
ких видів діяльності в сектор небанківських фінансо-
вих установ, де ці стандарти не застосовуються.

Фахівці Всесвітнього економічного форуму у дослі-
дженні «Роль фінансових послуг у суспільстві. Розу-
міння впливу технологічних інновацій на фінансову 
стабільність» визнають, що відновлення стабільності 
фінансового сегменту та довіри до нього в суспільстві 
є важливою доктриною глобалізаційного економічного 
розвитку. У 2014 р. інвестиції у сферу фінансових тех-
нологій становили 12,21 млрд. дол. США; інвестиції 
у фінансові технології в Європі збільшилися на 215% 
порівняно з 2013 р. У 2015 р. світові інвестиції у сферу 
фінансових технологій досягли піка в 19,1 млрд. дол. 
США. Вже в І кварталі 2016 р. інвестиції у сферу фінан-
сових технологій становили 5,3 млрд. дол. США [5].

Особливої уваги заслуговують технології, які 
тим або іншим способом спроможні трансформу-
вати економічні та фінансові процеси. В економіч-
них системах застосовують такі фінансові технології: 
технології фінансового самообслуговування; Інтернет-
банкінг; мобільний банкінг; SAAS-рішення; Bіg Data; 
ІT-аутсорсинг; сервіси особистих фінансів; сервіси для 
управління корпоративними фінансами; геотехнології;  
скорринг; краудфандинг; p2p-кредитування; NFC-
технології; інновації для торгівлі; Tablet commerce. 
Ці технології потребують комплексного застосування 
банками, страховими компаніями та іншими фінансо-
вими посередниками. Конкуренція зростає як із боку 
нових гравців (стартапи в сегменті фінансів, телеком-
компанії, Інтернет-гіганти), так і всередині фінансо-
вих установ у контексті їх консолідації.

Фінансові технології застосовують і масштабують 
усередині фінансової установи, що можливо тільки 
у великих установах або тих установах, власники 
яких реалізують стратегію розширення бізнесу.  

На практиці фінансові технології застосовують і 
масштабують відразу в декількох фінансових устано-
вах у форматі продуктової кооперації.

В економічній спільноті особлива увага приділя-
ється технологіям управління інвестиціями і грошо-
вими потоками фінансових посередників, які розгля-
дають у контексті управління фінансами з точки зору 
їх формування, руху та розподілу. Зниженню витрат 
сприяє розвиток платформ, які дають змогу спрощу-
вати бізнес-процеси й оперувати нижчими цінами 
порівняно з традиційними каналами надання послуг. 
Покращанню механізму управління ризиками сприяє 
продуманість системи збирання та обробки даних. Усі 
фінансові операції страхових компаній мають супро-
воджуватися підготовленими документами, які мають 
бути складені так, щоб можна було провести вибірко-
вий аналіз даних, зокрема фінансовими регуляторами.

Концептуальні засади фінансових методів оцінки 
вартості компаній: оцінка, заснована на дисконту-
ванні грошових потоків (дохідний метод); порів-
няльна оцінка; оцінка на основі умовних вимог 
(опціонів). Основні індикатори створення вартості: 
ринкова додана вартість (Market Value Added (МВА)); 
економічна додана вартість (Economіc Value Added 
(EVA)); акціонерна додана вартість (Shareholder 
Value Added (SVA)); генеровані грошові потоки на 
інвестиції (Cash Flow Return on Іnvestment (CFROІ)); 
грошова додана вартість (Cash Value Added (CVA)).

На практиці особливу увагу варто приділити осно-
вним фінансовим технологіям створення вартості. Під 
час визначення драйверів вартості доцільно враховувати 
фінансову та нефінансову точки зору на драйвери вар-
тості. До сучасних процесно-орієнтованих методів іден-
тифікації драйверів вартості відносять: ABB (Actіvіty 
Based Budgetіng), АВС (Actіvіty Based Costіng), ABPA 
(Actіvіty Based Performance Analysіs), систему збалан-
сованих показників (Balanced Scorecards).

Прискорення у світовій економіці інтеграційних 
процесів, які характеризуються закономірностями 
і протиріччями, суттєво вплинуло на застосування 
фінансових технологій у діяльності страхових компа-
ній. Функціонування страхового ринку потребує адек-
ватної цілісної, стійкої і впорядкованої інституційної 
структури, яка розвивається й удосконалюється. Ста-
новлення та розвиток страхового ринку ґрунтується на 
особливостях класифікації страхування. А.С. Шолойко 
визнає, що поняття «страховий ринок» є більш загаль-
ним та всеохоплюючим, ніж поняття «ринок стра-
хових послуг», тому в основу класифікації та періо-
дизації ставлять саме страховий ринок [4, с. 95–99]. 
Класифікація страхового ринку відіграє важливу роль  
під час вибору пріоритетів його розвитку, регулювання, 
моніторингу і сегментації. Динамічному розвитку 
страхового ринку сприятиме розширення фінансу-
вання реального сектора економіки, забезпечення 
доступності страхових послуг для громадян.

Проблематика застосування фінансових техно-
логій для забезпечення стійкості страхового ринку 
потребує системного дослідження із застосуванням 
глобально-історичного та цивілізаційного підходів. 
Щодо центрів відповідальності, то на практиці від-
діли планування та маркетингу страхової компанії 
відповідають за виконання фінансової функції. Від-
діл планування розраховує рентабельність, відділ 
маркетингу пропонує страхові послуги.

Для визначення пріоритетів надання послуг 
страхові компанії також проводять персоналізовані 
заходи щодо дослідження основних подій із реаль-
ного життя клієнтів. Клієнти приймають активну 
участь у системі онлайн-співтовариства, обговорюють 
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послуги банків і страхових компаній, пропонують 
нові рішення та діляться досвідом в управлінні осо-
бистими фінансами.

Залучення клієнтів має відбуватися за раху-
нок ефективної автоматизації та клієнтоорієнтова-
ності, тому актуалізується питання дигіталізації, 
ідентифікації, розвитку колективних сховищ біль-
ших даних (Bіg Data), інтерактивних технологій і 
штучного інтелекта, віртуалізації та хмарних тех-
нологій, криптотехнологій і підходів до Uber-ізації 
фінансового простору. На практиці певні ризики 
несуть віртуальні валюти, реалізовані у відкритих 
мережах з анонімним доступом, складним й довгим 
механізмом підтвердження, автоматичною емісією 
грошей. У процесі використання віртуальних валют 
актуалізується асиметричність інформації на рин-
ках цифрових валют, утрата конфіденційних даних, 
висока ресурсоємність і невизначеність наслідків 
емісійних рішень.

Співпраця страхових компаній і банків сприяє 
формуванню нових бізнес-моделей і технологій та 
потребує забезпечення безпечного й професійного 
підходу. Зауважимо, що станом на 31 грудня 2015 р. 
найбільша доля активів страхових компаній зосеред-
жена не в акціях, на відміну від 2014 р., а в банків-
ських вкладах (12,6 млрд. грн., було – 9 млрд. грн.),  
сума активів в акціях зменшилась на 34%,  
з 18 млрд. грн. до 11,9 млрд. грн. [8].

Фінтех-компанії розробляють та удосконалюють 
фінансові послуги (продукти), створюють і забезпе-
чують надійне функціонування центральної інфра-
структури для обслуговування цих послуг (продук-
тів). Зауважимо, що фінансові послуги (продукти) 
надаються клієнтам (фізичним і юридичним осо-
бам) банками і страховими компаніями. На практиці 
фінтехкомпанія і банки чи страхова компанія ство-
рюють екосистему фінансової послуги (продукту).

Для підвищення ефективності управлінських 
рішень у страховій компанії варто здійснювати  
тестування прибутку й аналіз чутливості економічних 
показників, що закладаються в розрахунки. Застосу-
вання тестування прибутку до вже існуючих пенсій-
них продуктів дає змогу визначати оптимальний рівень 
параметрів, що закладаються в розрахунок тарифів  
і резерву премій, підвищуючи тим самим надійність 
операцій, зокрема щодо страхування пенсії.

Маркетингову стратегію доцільно спрямувати на 
залучення нових страхувальників і утримання існу-
ючих клієнтів, прогнозування можливих обсягів про-
даж конкурентоспроможних страхових продуктів. 
Підвищенню конкурентоспроможності національних 
страхових послуг сприятиме налагодження взаємин 
із Міжнародною асоціацією органів нагляду за стра-
ховою діяльністю щодо адаптації міжнародних стан-
дартів до національних реалій, зокрема формування 
так званих «кластерних ініціатив».

Дж. Фрідмен і В. Краус визнають, що природна 
спрямованість одержання найбільшого прибутку 
керівниками фінансових інститутів не сприяє розви-
тку системи оцінки ризиків [5, c. 198–212]. Сучасна 
тенденція в ризиковому страхуванні – збільшення 
частки роздрібного сегменту в розрізі платежів з одно-
часним зростанням частки виплат корпоративному 
сегменту в структурі виплат. Реформування системи 
регулювання ринків похідних фінансових інструмен-
тів спрямоване на підвищення їхньої прозорості і, від-
повідно, обмеження контрагентських ризиків.

У світовій економіці відбуваються зміни в регу-
люванні діяльності фінансових установ. Ці зміни 
сприяють модернізації регулювання в контексті 

пруденційності, багатоканальності і багатомірності. 
В умовах перманентних кризових явищ втручання 
фінансових регуляторів має бути виваженим і сво-
єчасним. Зауважимо, що в Європейському Союзі  
в банків у багатьох випадках вартість відповідності 
регуляторним вимогам (complіance cost) є вищою, 
ніж вартість кредитних ризиків (cost of rіsks).

До Нацкомфінпослуг за період з 1 вересня 2015 р. до 
29 лютого 2016 р. надійшло 2 205 звернень, скарг фізич-
них та юридичних осіб із питань страхової діяльності, 
що на 1 060 звернень менше, ніж за аналогічний період. 
За результатами розгляду звернень за зазначений період 
загальний обсяг виплат страхового відшкодування стра-
ховими компаніями становив 37,156 млн. грн. [7].

У фінансовому секторі регуляторам доцільно визна-
чити переваги і недоліки прямих обмежень на деякі 
види діяльності для фінансових посередників; посилити 
моніторинг і розробити систему пруденціальних норма-
тивів для небанківських фінансових установ, що ство-
рюють системні ризики; вдосконалювати методи заохо-
чення застосування простіших фінансових продуктів і 
організаційних структур; сформувати трансграничні 
механізми врегулювання діяльності великих фінансових 
установ для досягнення вигод від глобалізаційних про-
цесів. У рамках Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом Нацкомфінпослуг реалізує про-
ект «Технічна допомога за пріоритетними напрямами 
фінансового сектору в Україні» EU-FINSTAR, який, на 
нашу думку, сприятиме розвитку цього сектору.

Висновки. З наведеного вище можна зробити такі 
висновки щодо ролі фінансових технологій у забезпеченні 
стійкості страхового ринку в умовах невизначеності.

По-перше, у світовій економіці відстежують такі 
три тренди: непередбачуваність економіки, зміну пове-
дінки споживачів, розробку та впровадження нових 
фінансових технологій. В умовах фінансової невизна-
ченості змінюється поведінка споживачів фінансових 
послуг – перехід від споживчої до ощадної моделі пове-
дінки. Цим зумовлено зростання депозитів фізичних 
осіб, незважаючи на падіння реальних доходів насе-
лення. Відповідно, розширюється сфера страхування 
депозитів фізичних осіб. Третій тренд характеризується 
активізацією розробки і запровадження нових техно-
логій. Відповідно, збільшується кількість нових грав-
ців, а також зростають ризики використання цих тех-
нологій. З урахуванням високої залежності суб’єктів 
господарювання і населення від недепозитного фінан-
сування складні фінансові продукти приймають нові 
форми, тому в контексті економічної безпеки особли-
вої уваги заслуговує визначення основних засад фор-
мування механізму страхових послуг для забезпечення 
соціального захисту і мінімізації ризиків.

По-друге, фінансовий механізм організації страхо-
вої діяльності має забезпечувати поступальність вико-
нання страховиками своїх зобов’язань. Фінансовий роз-
виток страхової компанії має враховувати той факт, що 
розвиток – це досягнення поліпшеного стану, запорука 
успішного розвитку компанії. Сучасні стратегії розвитку 
страхових компаній потребують застосування ефектив-
них фінансових технологій (інновацій); удосконалення 
дистанційного обслуговування клієнтів; використання 
мобільних фінансових додатків; залучення банківських 
платіжних сервісів (електронні валюти, p2p, банківські 
рішення, NFC); адаптивності хмарних технологій.

По-третє, в умовах перманентних кризових явищ 
і системних економічних структурних трансформа-
ціях, що мають власну циклічність, фінансові регуля-
тори мають здійснювати регуляторні заходи, оскільки 
в такі періоди спроможність саморегулювання фінан-
сових посередників нівелюється. Гарантування еконо-
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мічної безпеки потребує посилення конкурентоспро-
можності та стійкості страхового ринку до системних 
ризиків; створення інфраструктури фінансової ста-
більності та сегмента страхування.

Держава як регулятор та економічний агент має 
орієнтуватися на антициклічне регулювання стра-
хового ринку для попередження системних ризиків. 
Доцільно здійснювати заходи на міжнародному і наці-
ональному рівнях із метою підвищення глобальних 
стандартів фінансового регулювання та забезпечення 
їх послідовного застосування відповідними національ-
ними інститутами. Розвиток страхового ринку потре-
бує професійного регулювання, об’єктивного моніто-
рингу і контролю, що сприятиме підвищенню рівня 
конкурентоспроможності національних страхових 
компаній. Водночас дискусійним є створення єдиного 
регулятора, оскільки існують як переваги, так і мож-
ливі протиріччя у формуванні єдиного органа регулю-
вання банківського й небанківського секторів.
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Статтю присвячено вивченню фінансово-економічних, організаційних та методологічних аспектів функціонування системи 
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мізації.
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Постановка проблеми. Одним з найперспектив-
ніших шляхів реалізації концепції раціонального 
та ефективного використання бюджетних коштів є 
широке впровадження у сферу закупівель товарів, 
робіт і послуг для державних потреб єдиної струк-
турованої системи, заснованої на засадах конкурен-

ції, прозорості, недискримінації та децентралізації.  
У міру зростання обсягу та вартості державних заку-
півель підвищується їх значення і для забезпечення 
зайнятості, і для національної економіки в цілому.  
У більшості країн законодавство із закупівель на ран-
ніх стадіях розроблялося для захисту вітчизняної еко-


