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вересні 1990 року в Радомі, де на той час
стажувався і викладав, завідувач кафедри
страхування ТІНГ Клапків Михайло
Семенович, що був вражений успіхами
польської СК «Веста». 

Саме завдяки реалізації клієнтам
страхових полісів (спільних з «Вестою») зі
страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів у випад-
ку виїзду їх у Польщу, названих для зруч-
ності «синьою карткою», «Терен» отрима-
ла основну перевагу. 

Новий вид страхування виявився
дуже необхідним, хоч і майже невідомим
страховим продуктом в Україні не лише
для пересічних громадян, але й для
менеджменту й акціонерів інших страхо-
вих компаній. 

Науковий потенціал та ідеї  представ-
ників єдиної на той час в Україні кафедри
страхування: Шумелди Ярослава
Павловича, Клапківа Михайла Семенович
та Стецюка Володимира Михайловича,
значно випередили практичну діяльність.
Саме старший викладач Стецюк
Володимир Михайлович, який безпосе-
редньо і змінив вид діяльності, очолив
новостворену страхову компанію.

Складність цієї страхової послуги та
брак у вітчизняних менеджерів глибин-
них знань страхової науки – дозволив
страховому товариству «Терен» розгор-
нути значну сітку представництв і
агентств у багатьох містах Радянського
Союзу, в тому числі навіть у Москві. 

Таким чином опираючись тільки нау-
кові знання і незначну матеріально-
фінансову базу, товариство «Терен» вия-
вилося поза конкуренцією протягом
досить тривалого (як для страхового біз-
несу) часу. Новий вид страхування став
не лише підвалиною фінансового успіху

Вепоху глобалізації та Інтернету, віт-
чизняний топ-менеджер страхової
компанії, може задатись питанням

— чи варто інвестувати в науку?
Підтвердженням цієї тези є нематеріаль-
ність страхової послуги, що дозволяє
майже миттєво її копіювати, чи знайти в
Інтернеті. 

Та є й інша сторона у даного питання
на підставі науки творяться закони,
умови страхування.  В Україні давно
визначено, поняття страхування, є відпо-
відний Закон України, але якщо заглиби-
тись — у Законі лише згадується ринок
страхових послуг, без його чіткого визна-
чення і окреслення, що створює певні
протиріччя. 

Та окрім, понятійного апарату, науко-
ва складова дає іще одну вагому перева-
гу, яка має свій основний прояв в прибут-
ку фірми. Це першість,  лідерство та про-
гнозування попиту, та створення послуги
на випередження потреби.

Чудовим прикладом створення про-
дукту та заняття відповідної науково
обґрунтованої ніші є діяльність однієї із
перших страхових компаній «Терен».   

Починаючи з травня 1991 року акціо-
нерне страхове товариство «Терен»
зауважили на страховому ринку не лише
України, але й інших республік СРСР. 

Реалізувавши 27 лютого 1991 року
через створений при Тернопільському
інституті народного господарства (тепер
Тернопільський національний економіч-
ний університет)  Західноукраїнський
«Бізнес-центр» — із вкладом 150 тисяч
карбованців та по 50 тисяч карбованців -
банками «Україна» і «Ощадбанк»
Ініціатором виступили Ректор ТІНГ
Устенко Олександр Андрійович який у

страхової компанії «Терен» та її правлін-
ня, але й дав змогу багатьом громадянам
України заощадити мільйони власних
валютних коштів. 

Отже, успіх став результатом викори-
стання наукового потенціалу науковців
Тернопільського національного еконо-
мічного університету (тоді ще —
Тернопільський інститут народного гос-
подарства) та професійного підходу до
страхової справи новоствореною страхо-
вою компанією, орієнтованою на нагаль-
ні потреби своїх потенційних клієнтів, на
базі наукового надбання.

Подібними прикладами, рясніє світо-
ва історія страхової справи. Саме тому,
членами наглядових рад страховиків в
розвинених країнах так часто акціонери
обирають науковців, фахівців-теоретиків
страхової справи. 

Нормою є не лише залучення науков-
ців до аналізу практичної діяльності, але і
спонсоринг наукових заходів, які можуть,
трактуватись як превенція страхування
чи реклама страховика, із надією на ваго-
міший результат компанії хоча б через
десятиліття, адже лише співпраця із нау-
кою може дати справді суттєвий успіх. 
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