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Інновації на ринку страхових послуг країни, що розвивається: на прикладі України
Сучасний страховий бізнес, зокрема в країнах, що розвиваються, пов'язаний із впровадженням
інновацій. Мета статті – конкретизувати особливості інновацій страхового ринку в Україні шляхом
огляду літературних джерел і аналітичних даних як про ринок у цілому, так і окремих його учасників.
Результати вказують на те, що впроваджені на страховому ринку інновації можна класифікувати за
певними характеристиками, що уможливлює його емпіричне вивчення. Виявлено, що особливості
інноваційного розвитку українського страхового ринку визначаються багатьма факторами, серед яких
сьогодні основними є цифровізація та підвищені ризики внаслідок пандемії COVID-19. На основі
аналізу діяльності провідних страхових компаній зроблено висновок, що вони впроваджують лише
обмежену кількість нововведень, переважно інкрементального та комбінаторного типів, і не
використовують активно сучасні канали комунікації зі споживачами. Результати вказують на
необхідність співпраці страхових та FinTech компаній в інноваційній екосистемі, яка все ще
формується на українському страховому ринку. Розглянуто також можливість використання системи
показників для оцінки готовності страхових компаній до інновацій.
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Инновации на рынке страховых услуг развивающейся страны: на примере Украины
Современный страховой бизнес, в частности в развивающихся странах, связан с внедрением
инноваций. Цель статьи – конкретизировать особенности инноваций страхового рынка в Украине
путем обзора литературных источников и аналитических данных как о рынке в целом, так и отдельных
его участниках. Результаты указывают на то, что внедренные на страховом рынке инновации можно
классифицировать по отдельным характеристикам, что делает возможным его эмпирическое изучение.
Обнаружено, что особенности инновационного развития украинского страхового рынка определяются
многими факторами, среди которых сегодня – цифровизация и повышенные риски вследствие
пандемии COVID-19. На основании анализа деятельности ведущих страховых компаний сделан вывод,
что они лимитировано внедряют инновации, преимущественно инкрементального и комбинаторного
типов, и не используют активно современные каналы коммуникации с потребителями. Результаты
указывают на необходимость сотрудничества страховых и FinTech компаний в инновационной
экосистеме, которая все еще формируется на украинском страховом рынке. Рассмотрена также
возможность использования системы показателей для оценки готовности страховых компаний к
инновациям.
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