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АНОТАЦІЯ 

 

Василенко О.А. Особливості менеджменту страхової компанії в умовах 

економічної кризи. Кваліфікаційна магістерська робота зі спеціальності 073 

«Менеджмент». – Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, 

Кропивницький, 2021. 

Кваліфікаційна магістерська робота містить вступ, 3 розділи, висновки, 

список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг  роботи становить 79 

сторінок, у роботі наявні 12 таблиць, 4 малюнки, 3 додатки, список джерел з 

54 найменування. 

Кваліфікаційна магістерська робота присвячена вивченню особливостей 

менеджменту страхової компанії в умовах економічної кризи, викликаної 

пандемією та її наслідками, а також системі антикризових управлінських 

заходів, які необхідно вжити для стабілізації становища страхової компанії на 

ринку страхових послуг. Об’єктом роботи є страхова компанія «Ю.Ес.Ай», 

предметом - особливості антикризового менеджменту страхової компанії в 

умовах економічної нестабільності. Метою дослідження є висвітлення 

особливостей антикризового менеджменту страхової компанії в умовах 

економічної нестабільності. Завдання: описати сутність страхового 

менеджменту, його основні принципи та завдання; розкрити основні 

теоретичні аспекти антикризового управління в діяльності страхової 

компанії; проаналізувати українські реалії та практики ризик-менеджменту 

страхової галузі; надати характеристику страхової компанії «Ю.Ес.Ай», її 

основним напрямкам діяльності; проаналізувати макро і мікро середовище 

функціонування страхової організації; вказати основні ризики, з якими 

стикається компанія; запропонувати рекомендації щодо оптимізації 

антикризового управління компанією в умовах економічної кризи.  

 

Ключові слова: страхування, менеджмент страхової діяльності,  ризики, 

антикризові заходи, кадрова політика. 



9 
 

ВСТУП 

 

Aктуaльність теми. Страхування є однією з важливих галузей 

економіки будь-якої сучасної країни, воно є показником її економічного 

розвитку та уваги до страхових потреб населення. В Україні ринок страхових 

послуг сьогодні залишається недостатньо розвиненим, порівняно з 

провідними країнами Європи, Америки та Азії. Традиційними для сфери 

страхування в нашій державі є недовіра з боку населення, низький попит на 

страхові послуги, нестабільність політичних та економічних умов. Затяжна 

криза, що розпочалася 2014 р., сьогодні ускладнилася пандемією та її 

наслідками, що практично паралізувало ділову активність та зовнішню 

торгівлю не тільки в Україні, а й у всьому світі. В цих умовах цілком 

закономірним є скорочення вітчизняного ринку страхових послуг, вибуття з 

нього найбільш слабких гравців, посилення вимог до сервісу та надійності 

страхових послуг компаніями-лідерами. Антикризові програми, яких 

вживають страхові компанії, сьогодні спрямовані на утримання своїх позицій 

на ринку, боротьбу за кожного клієнта. Досить обережно в цих нестабільних 

умовах відбувається розвиток та розширення страхового сервісу, захоплення 

нових обріїв. Саме тому всебічний аналіз антикризової практики, що 

склалася в Україні та у всьому світі, вивчення можливих інструментів 

мінімізації страхових ризиків є сьогодні досить актуальним. Для аналізу було 

обрано страхову компанію «Ю.Ес.Ай», яка має представництво в м. 

Кропивницькому. На базі представництва авторка дослідження проходила 

практику у листопаді 2020 р., і тому мала можливість всебічно вивчити 

організаційні та фінансові документи компанії, проаналізувати її стратегію та 

особливості антикризового менеджменту. 

Об’єктом дослідження є страхова компанія «Ю.Ес.Ай». Предметом – 

особливості антикризового менеджменту страхової компанії в умовах 

економічної нестабільності. 
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Метою дослідження є висвітлити особливості антикризового 

менеджменту страхової компанії в умовах економічної нестабільності. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1. Описати сутність страхового менеджменту, його основні принципи 

та завдання; 

2. Розкрити основні теоретичні аспекти антикризового управління в 

діяльності страхової компанії; 

3. Проаналізувати українські реалії та практики ризик-менеджменту 

страхової галузі; 

4. Надати характеристику страхової компанії «Ю.Ес.Ай», її основним 

напрямкам діяльності; 

5. Проаналізувати макро і мікро середовище функціонування страхової 

організації; 

6. Вказати основні ризики, з якими стикається компанія; 

7. Запропонувати рекомендації щодо оптимізації антикризового 

управління компанією в умовах економічної кризи. 

Теоретичною, методологічною та інформаційною базою для 

написання роботи були праці вітчизняних і зарубіжних вчених в області 

менеджменту страхової діяльності, бізнес-економіки, страхування, звіти 

Національного Банку України, законодавчі акти, бухгалтерська звітність, 

фінансові звіти та інші документи підприємства. 

Стан наукової розробки теми. Значний внесок в дослідження проблеми 

антикризового менеджменту страхових компаній та інших проблем галузі 

страхування було зроблено такими дослідниками як Баранова В. [4], Бігдаш І. 

[8], Братюк В. [9], Вовчак О. [13], Войнова І. [14], Диба В. [17], Павлов В. 

[23], Мантур-Чубата О. [26], Мних М. [28], Охріменко О. [31], Плиса В. [35], 

Полчанов А. [36], Самойловський А. [39], Скрипова О. [40], Сподарева О. 

[44], Теребус О. [47], Шмиголь Н. [52] та ін. 

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше 

було зроблено системне дослідження особливостей менеджменту страхової 
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компанії в умовах економічної кризи, досліджено ефективність антикризових 

заходів на практиці, зроблений аналіз одного з провідних гравців української 

страхової галузі і запропоновані рекомендації щодо оптимізації 

антикризового менеджменту. 

Методи дослідження. Робота написана з врахуванням принципів 

науковості, об’єктивності, системності, єдності теоретичного та практичного. 

Специфіка об’єкта і предмета дослідження обумовили використання таких 

методів як абстрактно-логічний і системно-структурний, порівняльний 

аналіз, економіко статистичні методи, методи експертних оцінок, графічні 

методи, SWOT аналіз та PEST моделювання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані рекомендації щодо оптимізації системи антикризового 

страховою компанією «Ю.Ес.Ай. » можуть бути використані управлінським 

персоналом для забезпечення сталого розвитку організації у невизначених 

умовах. Реалізація запропонованих рекомендацій може підвищити 

ефективність антикризової стратегії підприємства, поліпшити її фінансові 

показники та підвищити її місце у рейтингу вітчизняних страхових гравців. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох основних 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

1.1 Система страхового менеджменту: сутність, функції та принципи 

Страхова діяльність має досить давні корені, страхування як 

взаємозахист та взаємодопомога існує з моменту зародження людської 

цивілізації. Протягом століть страхова діяльність розвивалася, змінювала свої 

організаційні форми та методи відшкодування збитків, розширювався і 

доповнювався перелік страхових випадків. Тим не менш незмінною 

залишалася головна мета страхування – захист майнових прав клієнтів та 

компенсація збитків. 

Сьогодні ринок страхових послуг в Україні є достатньо 

диверсифікованим, конкурентним, врегульованим, проте нестабільність 

зовнішніх умов та особливості національного ринку послуг не сприяють 

значному розвитку цього сегменту порівняно з економічно розвиненими 

країнами. В останні роки кількість страхових компаній в Україні неухильно 

зменшується: у 2017 р. їх зареєстрована кількість становила 365, у 2018 р. – 

350, у 2019 р. – 290, у 2020 р. – 215 [30]. 

Посилюється конкуренція, зменшується активність страхових 

компаній, закриваються неприбуткові відділення. В цих умовах особливого 

значення набуває правильний менеджмент страхової компанії, який 

сприятиме її ефективності та розвитку як суб’єкту господарювання. 

Розглянемо докладніше, що розуміється під менеджментом страхової 

діяльності і які він має складові. 

За визначенням В. Аранчій та О. Остапенко, страховий менеджмент – 

«це професійне управління діяльністю страхової компанії для досягнення 

поставлених цілей, з урахуванням інтересів власників, керівництва та 

клієнтів» [41, c. 122]. 
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Сокиринська І. визначає страховий менеджмент як «управління 

діяльністю акціонерної страхової компанії, що функціонує в умовах 

конкурентного економічного середовища і включає постановку цілей, вибір 

засобів і розробку методів їх досягнення» [43, c. 54]. 

В. Бігдаш вказує, що страховий менеджмент – це «вид діяльності, 

спрямований на працівників страховика з метою координації їх дій для 

досягнення поставлених перед страховою компанією цілей, а саме: надання 

страхових послуг страхувальникам, перестрахування ризиків, фінансово 

управління страховими резервами та ін. [8, c. 40]. 

Підсумовуючи наведені визначення, запропонуємо власне, що 

відображає сутність та особливості цього напрямку діяльності: страховий 

менеджмент – це система управління у сфері страхування, що вимагає від 

персоналу страхової компанії формування та ефективне використання 

наявних фінансових, організаційних, трудових та інших ресурсів для 

досягнення цілей організації.  

Управління страховою діяльністю має певні особливості, що 

відрізняють її від інших видів економічного господарювання. Страхова 

діяльність в Україні визначається як виняткова і регулюється Законом 

України «Про страхування» від 07.03.1996 р. Відповідно до закону, 

«Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 

інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій 

(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 

сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих 

фондів»  

Отже, страхування – особливий вид господарської діяльності, а 

відповідно, страховий менеджмент також має свої особливості, обумовлені 

наступними факторами: 
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 наданням страхових послуг може займатися лише юридична особа, 

занесена до державного реєстру фінансових установ та яка володіє 

правом здійснювати певні види страхування; 

 існують нормативи платоспроможності, яких потрібно дотримуватися, 

формуючи портфель страхових зобов’язань; 

 умови надання страхових послуг суворо регламентовані правилами 

страхування та законодавством та ін. 

У країнах з розвиненою економікою страхова діяльність користується 

неабияким попитом, і тому значну частину прибутків там страховики 

отримують не від самої страхової діяльності, а від її інвестиційної складової. 

Головним завданням страховиків при розвиненій ринковій економіці є 

збільшення кількості клієнтів та використання зібраних страхових премій для 

інвестиційної діяльності, що стає можливим завдяки продуманій та 

виваженій політиці управління. Особливістю українського страхового ринку 

є нестабільність та непередбачуваність можливих результатів діяльності, 

його ризиковий характер. В наших реаліях особливого значення набуває 

правильне використання страхових фондів, розумне управління усіма 

складовими страхового менеджменту та наявність у керівництва страхової 

компанії підприємницької інтуїції. Для вітчизняних страховиків надзвичайно 

важливим є виважений підхід до прийняття ризиків, використання 

можливостей перестрахування, застосування превентивних заходів. Страхова 

діяльність, як і будь-який інший бізнес, потребує управління як діяльності з  

планування, організація, регулювання та контролю. 

Страховий менеджмент має декілька складових, серед яких 

організаційний, стратегічний, інформаційний, кадровий, маркетинговий, 

фінансовий, інноваційний, інвестиційний та ін. 

Організаційний менеджмент як підсистема менеджменту страхової 

діяльності передбачає: 

 Створення організації, формування її структури та системи 

управління; 
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 Освоєння нових видів продукції (нових правил страхування, 

додаткових послуг, нових видів страхової продукції та ін.) 

Відповідно до законодавства України та умов господарювання, 

страхові компанії самостійно визначають свою організаційну структуру, 

мають право створювати свої підрозділи як в Україні, так і за її межами. 

Важливу роль у розвитку страхової компанії відіграє ефективність його 

регіональної мережі. Провідні страхові компанії України мають розгалужену 

систему регіонального представництва у вигляді відокремлених підрозділів, 

представництв або філій, що здійснюють всі або частину функцій страхової 

компанії та створюється з метою продажу страхових послуг, обслуговування 

клієнтів та врегулювання збитків і претензій. 

Відокремлений підрозділ – підрозділ, що розташований поза 

місцезнаходженням страхової компанії, не є юридичною особою та надає 

послуги, відповідно до єдиного технологічного процесу з юридичною 

особою. 

Філія є відокремленим підрозділом страхової компанії, що здійснює всі 

або частину її функцій на підставі затвердженого положення, філія 

створюється з метою продажу страхових послуг, обслуговування клієнтів та 

врегулювання збитків та претензій. 

Представництво є підрозділом страхової компанії, який здійснює 

виключно захист інтересів і представництво компанії у певному регіоні. 

Зазвичай такі підрозділи не мають статусу юридичної особи, відповідальність 

за діяльність філій та представництв несе страхова компанія – юридична 

особа. 

Стратегічний менеджмент визначає цілі, шляхи їх досягнення, а 

також необхідні для цього ресурси. Саме у цій підсистемі здійснюється 

постановка стратегічних і тактичних цілей, планування, формування тактики, 

постановка поточних завдань тощо. 

Інноваційний менеджмент передбачає залучення до практичної 

діяльності страхової компанії нових наукових досліджень, інновацій та 
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прикладних розробок, запровадження дослідних зразків та новинок у різних 

сферах діяльності страхових компаній. Тут необхідно зазначити, що через 

недостатню розвиненість вітчизняного ринку страхових послуг багато 

«новинок», що запроваджуються вітчизняними страховиками, є давно 

відомими на західних ринках технологіями та видами продукції, які раніше 

не використовувалися українськими компаніями через складні зовнішні та 

внутрішні обставини (нестабільну економічну ситуацію, низьку 

капіталізацію більшості компаній, політичні та правові фактори, низький 

рівень співпраці з науково-дослідними установами та ін.). 

Кадровий менеджмент, спрямований на ефективний підбір та 

управління персоналом страхових компаній, є дуже важливою складовою 

загальної системи менеджменту. Адже персонал є рушійною силою 

підприємства будь-якої сфери господарювання, і страховий бізнес вимагає 

кваліфікованого персоналу, що володіє комунікативними, організаційними 

навичками, здатного до навчання та швидкого освоєння нових навичок, з 

урахуванням специфіки страхової діяльності. 

Інформаційний менеджмент спрямований на збір, опрацювання та 

аналіз великого масиву інформації про страховий ринок, роботу страхової 

компанії та її конкурентів, новинки у галузі тощо. Важливим завданням 

інформаційного менеджменту є запровадження в систему управління 

страховою компанією ефективних автоматизованих інформаційних систем, 

спрямованих на створення єдиної інформаційної бази, комп’ютеризованої 

системи обробки документів та вирішення інших завдань. 

Маркетинговий менеджмент вирішує завдання вивчення страхових 

ринків, пошуку каналів просування страхових послуг, цінової політики, 

реклами страхової компанії. У великих компаніях маркетинговою діяльністю 

займаються спеціальні відділи, організовані за зручними для організації 

критеріями (функціональним, товарним, ринковим чи географічним), проте 

все залежить від спеціалізації та масштабів діяльності страхової організації. 
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Таким чином, страховий менеджмент є професійним управлінням 

страховою діяльністю компанії, що здійснюється задля отримання 

максимального прибутку та з раціональним використанням усіх наявних 

ресурсів. Як і управління іншими видами суб’єктів господарювання, тут 

необхідно реалізовувати найбільш раціональні технології управління, 

враховувати усі важливі фактори зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування організації. 

Менеджмент страхової діяльності виконує сукупність певних функцій 

– конкретних видів управлінської діяльності, спеціальних прийомів і 

способів організації роботи і контролю за функціонуванням страхової 

компанії. До них відносять планування, організацію, мотивацію і контроль. 

Ці функції виконуються двома типом процесів: інформаційними 

комунікаціями та управлінськими рішеннями. Розглянемо докладніше. 

Планування є початковим етапом процесу управління, реалізація 

цього етапу передбачає прийняття рішення що, як, коли і кому потрібно 

зробити, за допомогою планування відбувається єдність і координація зусиль 

персоналу підприємства. 

Організація як функція управління передбачає підготовку всього, що 

необхідно для досягнення встановленого плану. Організація діяльності 

страхової компанії передбачає поєднання матеріально-технічної, фінансової 

та кадрової бази в єдиний організм. На цьому етапі надзвичайно важливим є 

делегування повноважень щодо ухвалення рішень, використання ресурсів 

страховика конкретними співробітниками, що є досить непростою справою в 

умовах розгалуженої системи регіонального представництва. 

Функція мотивації забезпечує бажання працівників виконувати 

завдання, поставлені керівництвом страхової організації, їх намагання 

виконувати встановлені вимоги та норми, робити свою роботу якісно та у 

встановлені терміни. Мотивація і стимулювання працівників страхової сфери 

здійснюється так само, як і на підприємствах інших галузей, а саме 

підтримкою найкращого співвідношення результатів до затрачених зусиль, 
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матеріальним та моральним заохоченням персоналу, розвитком компанії та 

ін. 

Функція контролю передбачає співставлення за планових і наявних 

результатів, виявлення кількісних і якісних показників, їх порівняння із 

запланованими результатами або стандартами, а також пошук шляхів 

виправлення помилок. 

Деякі фахівці вказують на наявність додаткових функцій страхового 

менеджменту, серед яких ризикова (випадкова) функція, функція створення 

страхових фондів (резервів), превентивна функція, інвестиційна функція, 

функція заощадження коштів та ін. [41, c. 57]. 

Цілком доречним буде застосування до страхової діяльності прийнятих 

у загальній теорії менеджменту принципів. Серед них перелічимо наступні: 

Принцип стратегічності – управління будь-якою організацією буде 

ефективним за умови, що планування її діяльності буде розраховано на 

перспективу, всі учасники організації будуть розуміти цілі та запланований 

кінцевий результат. 

Принцип залученості, який передбачає участь усіх працівників у 

досягненні цілей організації, намагання та бажання виконувати свої 

обов’язки якнайкраще, розуміння кожним працівником особистих кроків на 

шляху досягнення загальних цілей організації. 

Принцип безперервного навчання та примножування своїх знань в 

умовах, що постійно змінюються. Сучасний світ є нестабільним, умови 

господарювання постійно змінюються, і тому найбільш ефективними та 

конкурентними є організації, здатні до врахування своїх помилок та 

безперервного навчання. Найбільш повно концепцію організації, що 

навчається, описав у своїх роботах американський дослідник П. Сенге [54]. 

Крім зазначених, можна назвати також принципи системності, 

цілеспрямованості, економічності, взаємозалежності, поєднання регулювання 

та господарської самостійності в управлінні [41, c. 78]. 
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До специфічних принципів страхової діяльності можна віднести 

принцип адаптивності (пристосування до мінливих зовнішніх та внутрішніх 

умов функціонування страхової організації); принцип постановки нових 

завдань, що означає відкритість страхової компанії до змін у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі і готовність на них ефективно реагувати; принцип 

динамічності і стабільності, що гарантує розвиток компанії з врахуванням 

зовнішніх та внутрішніх умов. 

До теоретичних аспектів управління страховою компанією можна 

додати основні завдання страхового менеджменту. Серед них наступні: 

 Створення ефективного механізму управління прибутками страховика; 

 Управління обсягом і структурою операцій організації; 

 Управління ліквідністю та оптимізацією обсягу прибутку, контроль за 

станом високоліквідних активів; 

 Управління ризиками, пов’язаними з конкретними об’єктами 

страхування, розробка методології оцінки різних страхових ризиків; 

 Ведення бази страхових випадків та ризикових обставин, стандартизація 

процедур, що застосуються відносно страхових ризиків; 

 Управління персоналом страхової компанії, забезпечення реалізації його 

потенціалу (забезпечення навчання, запровадження ефективної системи 

оплати праці і моральних стимулів, внутрішній контроль та ін.). 

Щоб ефективно виконувати поставлені перед нею завдання, страхова 

компанія повинна мати відповідні ресурси, до яких відносять наявні грошові 

фонди цільового призначення (формуються за рахунок власних, залучених і 

позикових коштів); кадрові ресурси – працівники різних профілів діяльності 

(фінансисти, маркетологи, працівники сфери продажів, бухгалтери, юристи 

та ін.); інформаційні ресурси (бази даних компанії, комунікації, що 

забезпечують її діяльність, автоматизовані системи управління тощо). 

Страхові компанії створюються задля отримання прибутку, проте їх 

основним завданням є надання страхового захисту, і вони мають бути 

забезпечені відповідним чином. Реалізація цього завдання можлива лише за 
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умови наявності відповідних фінансових ресурсів, що ускладнюється 

підвищеною ризикованістю, характерною для цього виду економічної 

діяльності.  

Фінансова забезпеченість є головним фактором для стабільного росту 

та сталого функціонування страхової компанії. Фінансові ресурси – це 

сукупність власних грошових доходів у готівковій та безготівковій формі, а 

також надходження ззовні (позикові та залучені), що має організація і які 

призначені для виконання фінансових зобов’язань, випалити поточних 

витрат та витрат на розвиток підприємства. Капітал страхової компанії є 

фінансовою основою розвитку і складається зі статутного капіталу, 

додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. 

Базову роль у структурі ресурсів страхової компанії відіграє саме власний 

капітал, що включає в себе кошти, належні компанії на правах власності, а 

також статутний і гарантійний фонди (сюди входять додатковий, резервний 

капітал і нерозподілений прибуток). Саме ці кошти виконують функцію 

фінансової гарантії виконання зобов’язань перед клієнтами, відповідно до 

договорів страхування. 

Додатковий і резервний капітал, а також сума нерозподіленого 

прибутку належать до гарантійного фонду і формуються відповідно до 

статутної діяльності страхової компанії. Вони слугують додатковим 

джерелом фінансування у разі необхідності непередбачуваних платежів, дає 

можливість своєчасно розрахуватися по страховим виплатам. Гарантійний 

фонд не є самостійним фондом і включає ті власні кошти, що не є статутним 

капіталом, його граничний розмір не регламентується вітчизняним 

законодавством. Додатковий капітал не відноситься до власного капіталу є 

доповненням до статутного, він може бути спрямований на оперативне 

покриття збитків по страховим операціям, виплату дивідендів у випадках 

відсутності прибутків, викупу акцій при відсутності інших коштів тощо. 

Величина резервного капіталу встановлюється у відсотках до статутного. 
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В умовах України важливим аспектом менеджменту страхової компанії 

є показник обсягу страхових платежів, оскільки саме з цих грошей 

формуються страхові резерви, виплати страхових сум та страхових 

відшкодувань, інші витрати компанії. І тому, на думку, В. Братюк, питання, 

пов’язані з управління страховими платежами та їх планування є 

надзвичайно актуальними [10, c. 112]. 

Важливим фактором підвищення фінансової стійкості вітчизняних 

страхових компаній є також забезпечення збалансованості страхового 

портфеля, що досягається шляхом збільшення видів страхування та 

перерозподілом відповідальності між страховиками. Так, навіть за наявності 

100% збиткового виду страхування, що користується популярністю у 

населення або є обов’язковим, його необхідно зберегти, перекриваючи за 

рахунок менш збиткових страхових напрямів. 

Велике значення у розвитку страхового сектору сьогодні відіграє 

маркетингова складова, спрямована на розробку конкурентоспроможних 

страхових продуктів та послуг для конкретних споживачів, запровадження 

ефективної реклами і забезпечення сервісу, збір та аналіз інформації щодо 

діяльності страхової компанії. Маркетингові дослідження страхової 

діяльності спрямовані на вивчення страхового поля (потенційних клієнтів та 

об’єктів страхування), якісні показники страхових продуктів, ефективні 

канали їх реалізації, формування споживчого попиту. Без маркетингу 

страхова діяльність сьогодні, як і будь-яка інша, втрачає багато можливостей. 

Управління страховою компанією здійснюється на різних рівнях 

управління в межах її організаційно-правової структури. Всі процеси, що 

реалізуються задля досягнення цілей страхової компанії, відносять до бізнес-

процесів. Основними бізнес-процесами страхових організацій є: укладання 

договору страхування, розрахунок страхових платежів, відбір ризиків на 

страхування, маркетингова складова страхової діяльності, врегулювання 

страхових претензій, відшкодування збитків, перестрахування та ін. 
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Запорукою успішного управління страхової діяльності є правильна 

побудова організаційної структури. Страховий бізнес складається з трьох 

основних блоків: адміністративного, операційного та допоміжного. 

Адміністративний включає в себе всі департаменти, які займаються 

плануванням та продажем страхового продукту, операційний надає 

практичну підтримку страхового бізнесу, допоміжний забезпечує 

інформаційну, фінансову та іншу діяльність. 

Страхові компанії в Україні вільні у виборі своєї організаційної 

структури. Вони можуть бути побудовані за основними типами 

організаційних структур, прийнятими у сучасному менеджменті: лінійною, 

лінійно-штабною, функціональною, лінійно-функціональною, 

дивізіональною, матричною. 

Основними принципами формування організаційної структури 

страхової компанії є: 

1. Принцип конкретності мети; 

2. Принцип первинності функцій і вторинності структури; 

3. Принцип функціональної замкнутості підрозділів управління, за 

яким коло завдань для кожного структурного підрозділу повинно бути чітко 

окреслене і орієнтоване на виконання конкретної функції; 

4. Принцип простоти організаційної структури, який наголошує на 

тому, що чим простіше та чіткіше побудована структура управління, тим 

легше персоналу зрозуміти і пристосуватися до певної форми управління та 

активно брати участь у досягненні мети підприємства; 

5. Принцип єдиноначальства, який полягає в тому, що система 

управління повинна бути чітка і прозора, спрямована на забезпечення єдності 

дій та координацію зусиль. На практиці це означає, що працівник повинен 

отримувати накази лише від одного начальника. 

6. Принцип нормування керованості, який полягає в тому, що кількість 

підлеглих, підпорядкованих одному керівнику, повинна бути обмеженою. 

Норми керованості визначаються характером роботи керівника, стилем 
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управління, його стосунками з підлеглими, характером виробництва 

Кількість підлеглих повинна бути меншою на вищих рівнях управління та 

більшою на нижчих рівнях.  

7. Принцип оптимального співвідношення централізованих і 

децентралізованих форм управління, що передбачає певну децентралізацію 

відповідно до розмірів підприємства, масштабів проектів, функціональною 

сферою діяльності тощо. 

8. Принцип зворотного зв'язку, за яким здійснюється постійний 

контроль результатів функціонування системи та створюються умови для її 

коригування [41, c.89]. 

Органи управління страховою компанією визначаються залежно від 

того, на яких засадах створено організацію. На українському страховому 

ринку переважна більшість страхових компаній має статус акціонерного 

товариства. 

Як і в будь-якій іншій сфері, ефективність діяльності страхової 

компанії залежить, насамперед, від наявності талановитих і енергійних 

керівників, які є фахівцями своєї справи. На Заході поширеним методом 

стимулювання талановитих управлінських кадрів є їх участь в якості 

акціонерів компанії (передача їм безоплатно або зі знижкою від 5 до 10% 

акцій компанії), об’єктивна рейтингова оцінка діяльності компанії, що 

змушує «тримати планку» тощо. Нажаль, в Україні ці світові тенденції ще не 

настільки популярні, і тому проблема управління та пошуку управлінських 

кадрів гостро стоїть перед вітчизняними страховими компаніями. 

Таким чином, страхова діяльність є особливим видом діяльності, проте 

управління страховою компанією відбувається за основними принципами і 

правилами сучасного менеджменту. Це стимулює вивчення зарубіжного 

досвіду управління страховими компаніями та залучення фахових кадрів до 

управління. 
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1.2 Антикризове управління страховою діяльністю: теоретичні аспекти 

За роки свого існування ринок страхових послуг в Україні вже 

пережив не одну кризу, найбільшими з яких були пов’язані з економічними 

кризами 1998-1999 рр. та 2008-2009 рр.  Економічна криза, що розпочалася 

у 2014 р., виявилася затяжною та найбільш руйнівною для страхового 

сегменту. Вона значно поглибилася через пандемію 2019 р. та її наслідки 

для всієї світової економіки. Значно скоротилася кількість страхових 

компаній, змінилися їх страхові портфелі. На ринку страхування 

залишилися найсильніші гравці, і їх досвід реагування на кризові явища, 

доповнений світовою практикою антикризового управління, став дійсно 

цікавим та цінним для теорії менеджменту страхової діяльності. Розглянемо 

докладніше деякі теоретичні аспекти антикризового управління 

страхуванням.  

Під фінансовою кризою страхової компанії розуміють ситуацію, при 

якій її фінансові показники залишаються незбалансованими впродовж трьох 

і більше місяців, і ця ситуація не вирішується засобами управління.  

Відповідно до українського страхового законодавства, кризовим 

визнається такий стан організації, коли вона затримує виплати своїм 

страхувальникам більш ніж 3 місяці. Але на практиці такий підхід є досить 

спрощеним, адже по-перше, 3 місці є досить тривалим строком, і 

неспроможність компанії виконати умови договору понад 1 місяць вже 

можна вважати проявами кризи; по-друге, окрім розрахунків зі 

страхувальниками, компанія має розраховуватися і з іншими кредиторами 

(банками, іншими суб’єктами господарської діяльності), і неспроможність 

розрахунків з ними також може вважатися проявами фінансово-економічної 

кризи. 

З кризою насамперед пов’язана загроза неплатоспроможності та 

банкрутства підприємства, відсутність в нього прибутків та ресурсів для 

успішного функціонування. З позицій фінансового менеджменту для 

страхової компанії кризовий стан полягає у її неспроможності забезпечити 
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фінансові ресурси для страхових виплат та інших (не страхових) 

зобов’язань.  

За визначенням В. І. Павлова, до фінансової кризи у страхових 

компаніях призводять наступні фактори: 

 Формування резервів, неадекватних взятим на себе страховим 

зобов’язанням; 

 Неправильно проведені актуарні розрахунки; 

 Помилки у виборі власного утримання при перестрахуванні; 

 Ризикована політика інвестування коштів страхових резервів; 

 Незбалансований страховий портфель, який викликає 

накопичення ризиків; 

 Збиткова робота за страховим та інвестиційним напрямками 

одночасно протягом тривалого (понад 1 року) періоду [23, c.12]. 

Досить загрозливою є ситуація, коли одночасно діє не один а декілька 

кризових факторів. 

Основні причини та види ризиків страхової діяльності, що можуть 

призвести до кризових явищ у діяльності компанії, представлені у таблиці 

1.1. 

 

Таблиця 1.1 Основні причини та види ризиків у страховій діяльності 

Причини виникнення ризиків  Види ризиків у діяльності 

страховика 

Внутрішні причини 

Недостатність страхових резервів 

компанії для виконання нею 

договірних зобов’язань перед 

страхувальниками  

Ризик банкрутства 

Ризик неплатоспроможності 

Помилки в актуарних розрахунках Ризик неадекватності страхових 

платежів страхового ризику 
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Умисні або неумисні помилки 

працівників компанії 

Ризик підвищення страхових виплат 

та збитковості роботи компанії 

Зовнішні причини 

Незаконні дії страхувальників  Ризик підвищення страхових виплат 

та збитковості роботи компанії 

Надійність перестраховиків Ризик невиконання страхових 

зобов’язань перестраховиками 

Дії конкурентів, посилення 

конкурентної боротьби 

Ризик неконкурентоспроможності 

страховика 

Зміни в оподаткуванні страхової 

діяльності 

Податковий ризик 

 

Як правило, до перших ознак настання фінансової кризи відносять 

наступні: 

 Зменшення кількості та розміру надходження страхових премій 

протягом тривалого часу (особливо це стає небезпечним при 

одночасному зростанні страхових виплат); 

 Затримка страхових виплат страхувальникам, надмірний рівень 

кредиторської заборгованості по розрахункам; 

 Зростання капіталовкладень у недостатньо ліквідні активи (в 

т.ч. у нерухомість); 

 Зростання дебіторської заборгованості, що не є достатньо 

обґрунтованою та ін. 

Все це в результаті може призвести до банкрутства і ліквідації 

страхової компанії,  що залишає клієнтів без страхового захисту і негативно 

впливає на ринок страхових послуг в цілому, довіри до страхових компаній. 

Для того, щоб знайти ознаки фінансової кризи у конкретній страховій 

компанії іноді достатньо зробити аналіз її фінансової звітності за останній 

рік. Проте досить часто криза має прихований характер, і діагностика в 
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цьому випадку значно ускладнюється. До загрозливих зовнішніх чинників 

можна віднести наступні фактори: 

 загальний економічний спад в країні; 

 зменшення купівельної спроможності населення, звуження сектору 

підприємництва (ці фактори можуть бути вирішальними, адже страхові 

послуги відносять до послуг пасивного попиту); 

 значний рівень інфляції; 

 нестабільність національного законодавства, особливо господарських, 

страхових та податкових норм; 

 нестабільність фінансового і валютного ринків, адже страхові компанії 

часто залежать від фінансового ринку в плані розміщення вільних коштів; 

 посилення конкуренції у страховій галузі, особливо коли на 

національному ринку з’являються гравці з іноземним капіталом, що 

демпінгують тарифи; 

 сезонні коливання попиту на страхові послуги; 

 конфлікти між засновниками або власниками страхового бізнесу; 

 політична нестабільність. 

Вплив зовнішніх факторів є дуже важливим, визначальним для 

діяльності страхової організації, адже саме зовнішнє середовище обумовлює 

вибір стратегії компанії. Так, аналіз діяльності страхових компаній за часів 

фінансово-економічних криз показав, що найбільших втрат зазнали ті 

організації, які в часи економічного підйому обрали агресивну стратегію і 

намагалися захопити якомога більшу частку ринку, не рахуючись з 

понесеними втратами. Така стратегія, що може бути визначена як «стратегія 

запланованої збитковості», призводить до неспроможності фінансувати 

завищені витрати, і з номінальної досить швидко перетворюється на реальну 

[41]. 

Виходом із подібної ситуації є насамперед обрання правильної 

стратегії, що відповідає економічній, політичній та соціальній ситуації в 
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країні, вчасне попередження і реагування на початкові зміни у діяльності 

організації, превентивне запровадження антикризових заходів. 

До внутрішніх факторів, що можуть призвести до кризи страхової 

організації, можна віднести такі: 

 Низька якість менеджменту та керівних кадрів, адже в Україні через часті 

кризові явища не так багато фахівців зі страхування, залишається 

нерозвиненим корпоративне навчання та підвищення кваліфікації 

всередині страхових компаній; 

 Проблеми, що криються у організаційній побудові страхової компанії – 

наприклад, відсутність розвитку або навпаки, надмірна кількість 

елементів організаційної системи; 

 Низький рівень кваліфікації персоналу, низький рівень заробітної плати у 

страховому сегменті, відсутність достатньої мотивації до навчання та 

розвитку у працівників; 

 Недоліки страхового портфелю (незбалансований, обмежений або надто 

широкий спектр страхових послуг); 

 Низька якість маркетингової складової, відсутність поінформованості у 

потенційних клієнтів щодо діяльності компанії та послуг, які вона 

пропонує, лише незначна кількість вітчизняних страховиків підходить до 

питання реклами і просування продукції систематично і професійно; 

 Прорахунки в інвестиційній політиці, зростання ризикованих інвестицій в 

цінні папери вітчизняних підприємств, знецінення активів; 

 Проблеми з фінансуванням, що виникають у випадку неправильного 

розрахунку страхових тарифів, невідповідності темпів зростання активів 

компанії обсягам її діяльності, при виникненні непередбачуваних 

обставин та ін.; 

 Відсутність або неефективність контролінгу. 

Як і у діяльності інших підприємств, у страхових компаній розрізняють 

3 види криз: 
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1. Стратегічна криза (відсутність довгострокових перспектив 

досягнення успіху); 

2. Криза прибутковості (перманентні збитки у страховій та не 

страховій діяльності, що призводять до зменшення власного 

капіталу та погіршення структури балансу); 

3. Криза ліквідності (настання неплатоспроможності страхової 

компанії через незадовільний стан активів, неможливість швидкого 

отримання великих сум для розрахунків). 

При цьому досить часто ці три види криз є взаємопов’язаними і 

поглиблюють одна одну: стратегічна криза спричиняє кризу прибутковості, а 

вона, в свою чергу, призводить до втрати організацією ліквідності. 

Для адекватного реагування на кризові явища необхідно насамперед 

оцінити масштаби і глибину кризи. Фахівці розрізняють три фази кризи: 

настання кризових проявів, яких можливо позбутися правильно вжитими 

антикризовими заходами; фаза поглиблення, коли постає питання виживання 

організації та необхідність негайної фінансової санації та кризовий стан, 

несумісний з подальшим існуванням страховика, який призводить до 

банкрутства і його ліквідації. 

Для запобігання глибоких проявів фінансової кризи необхідно вчасно 

робити фінансову діагностику та здійснювати постійний моніторинг 

фінансових показників, а також ефективний державний контроль за 

дотриманням компаніями нормативів. 

Антикризові заходи, які мають бути запроваджені на початковому 

етапі прояву кризових явищ у компанії, поділяють на організаційні та 

фінансові. До організаційних належать наступні: 

 Формування спеціальних аналітичних підрозділів, завданням яких стане 

моніторинг ситуації на фінансовому ринку і ринку страхових послуг, 

встановлення чітких термінів та форм звітування керівництву; 

 Проведення постійного моніторингу ключових показників страхової та 

інвестиційної діяльності; 
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 Коригування оперативних і стратегічних фінансових планів діяльності у 

відповідності до змін на макро- і макрорівнях. 

Першочерговим завданням при вжитті антикризових заходів є 

формування спеціального моніторингового відділу або призначення 

відповідальної особи, що буде відслідковувати зміни зовнішніх факторів і 

доносити їх у вигляді звіту не рідше 1 разу на тиждень до керівництва. До 

основних показників, що мають бути проаналізовані, необхідно віднести 

рівень інфляції, динаміку індексів фондового ринку, зміни у фіскальній і 

бюджетній політиці, політична ситуація в державі, динаміка споживчих 

індексів, розвиток промисловості та окремих галузей народного 

господарства. 

На другому етапі запровадження антикризових заходів керівництво 

компанії, можливо із залученням фахівців різних структурних підрозділів, 

запрошених аналітиків, має оцінити ситуацію та розглянути можливі 

варіанти розвитку події та зміни стратегії організації відповідно до 

прогнозованих змін. 

На третьому етапі необхідно внести зміни до стратегічних  та 

оперативних фінансових планів і надати відповідні розпорядження 

структурним відділам. Найбільш поширеними інструментами запобігання 

кризовим явищам у страховій сфері є наступні: 

 Зміна структури страхового тарифу (можна зменшити або збільшити 

норму планового прибутку; 

 Формування резервів, адекватних взятим на себе зобов’язанням (в тому 

числі технічних резервів та інших, передбачених законодавством); 

 Запровадження нових видів страхових послуг для збалансування 

страхового портфелю, адекватна відповідь на споживчий попит; 

 Зміна в політиці інвестування коштів страхових резервів (збільшення 

грошових коштів, зменшення неліквідних ресурсів); 

 Оптимізація витрат, особливо адміністративного характеру, замороження 

інвестиційних проектів. 
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Такими є загальноприйняті антикризові заходи у діяльності страхових 

компаній. Звісно, на практиці їх запровадження ускладнюється безліччю 

факторів зовнішнього та внутрішнього характеру. Проте досвідченим 

гравцям, що мають розвинену підприємницьку інтуїцію, не варто зупинятися 

на поширених антикризових заходах, необхідно шукати адекватні шляхи 

реагування на кризову ситуацію, враховуючи регіональну, продуктову та 

іншу специфіку. 

 

1.3 Особливості менеджменту страхової діяльності в умовах 

фінансово-економічної кризи: аналіз українських реалій 

Страхові компанії є відкритими системами, що значною мірою 

залежать від змін у зовнішньому економічному середовищі. Тому при 

формуванні стратегії розвитку компанії, а інколи і при плануванні тактичних 

кроків, потрібно враховувати не тільки внутрішні ризики, а й зовнішні 

фактори. 

Сьогодні світова економіка переживає важкі часи, що обумовлено 

наслідками «коронакризи», спадом цін на нафту і загостренням ситуації на 

фондових ринках. Світова фінансова криза практично зупинила розвиток 

світової економіки і посунула економічні показники до рівня 2008-2009 рр. У 

2020 р. розвинені держави світу витрачали десятки мільярдів доларів на 

підтримку своєї економіки та бізнесу, країни другого та третього ешелону 

зверталися по фінансову допомогу міжнародних донорів та держав-

партнерів. Така ситуація, звісно, негативно відобразилася і на світовому 

ринку страхових послуг. Європейські страхові компанії оцінюють потенційні 

збитки, що відчув на стобі страховий ринок Європи у 2020 р., у 200%. 

В цих умовах Україна, як і переважна більшість держав світу, 

опинилася на межі економічної кризи, яку вітчизняні економісти вже 

порівнюють з кризою 2008-2009 рр. Кожен день пандемії та її наслідки є 

фактичними втратами для держави, бізнесу і громадян. Особливістю 
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нинішньої кризи, на думку І. Беззуб, є те, що ця криза є специфічною та 

спрогнозувати кінцеві витрати і втрати сьогодні дуже складно [7, c.11]. 

Економічна криза має негативні наслідки для всього фінансового ринку 

в цілому і для його страхового сегменту зокрема. За даними НБУ, у 2020 році 

відбулися наступні негативні зміни: 

 У січні-вересні 2020 р. зменшилася частка валових страхових премій до 

ВВП країни до 2,2 %, частка чистих страхових премій до ВВП складала 

1,5%, що є досить низьким показником (у розвинених країнах вони 

тримаються на рівні 8-12% ВВП); 

 Обсяги активів страхових компаній скоротилися з початку року на 4,6%, 

на кінець 3-го кварталу їх розмір становив 61,6 млрд грн.; 

 На 30% зменшилася кількість укладених договорів страхування в цілому, 

що пов’язано зі зниженням платоспроможності споживачів страхових 

послуг. При цьому середня вартість страхового поліса збільшилася, як по 

зобов’язанням, так і по добровільним видам страхування, що пояснюється 

інфляцією, а також девальваційними ризиками; 

 На 18% зменшилися обсяги надходження валових страхових премій, 

обсяг чистих страхових премій зменшився на 25 %; 

 На 10% зменшилися валові страхові виплати, а обсяг чистих страхових 

виплат зменшився на 8%; 

 На 5% зменшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі 

обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку; 

 Кількість страховиків, які не відповідають нормативу достатності 

капіталу і платоспроможності зросла до 49 компаній (порівняно з 42 на 

кінець 2019 р.) [30]. 

 

Основними факторами, що призвели до вказаних змін, були наступні: 

1. Криза в банківському секторі. До 30% коштів страхових резервів 

зберігалося на поточних і депозитних рахунках в банках. Неповернення 
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коштів страховим компаніям від «проблемних» банків станом на 1 грудня 

2020 р. становило близько 100 млн грн. На кінець 2020 р. кількість банків, 

проти яких були подані судові позови становила 42, загальна сума 

позовних вимог – 98 млн грн. [48]. Це, звісно, вплинуло на швидкість 

страхових операцій та розміри страхових відшкодувань. Через проблеми 

в цій сфері багато страхових компаній не лише втратили розміщені 

депозити, але й «упустили» частину клієнтів, оскільки зменшився рівень 

банківського кредитування/ 

2. Криза в інвестиційному секторі. У 2020 р. знизився обсяг 

капіталовкладень по усіх видах економічної діяльності, станом на 1 

листопада 2020 р. він становив 65% від обсягів 2019 р. [2]. Це, звісно, не 

могло не торкнутися і страхової сфери, адже у цінних паперах зберігалося 

до 40 % коштів страхових резервів і власних коштів страховиків. Обвал 

вітчизняного фондового ринку призвів до суттєвого зменшення вартості 

фінансових активів страхових компаній, та, відповідно, до зменшення їх 

капіталізації і рівня ліквідності. 

3. Криза у секторі кредитування. За даними НБК, у 2020 р. суттєво 

зменшилися обсяги кредитних операцій комерційних банків і у сфері 

споживчого кредитування, і у сфері кредитування корпоративного сектору. 

Це обумовило істотне зменшення страхування фінансово-кредитних 

ризиків та особливо страхування заставного майна. 

4. Криза в автомобільному секторі, що проявилася у падінні продажів 

нових автомобілів на 60% за січень-листопад 2020 р. порівняно з 2019 р. 

Це виявилося досить болісним для багатьох страхових компаній, адже 

суттєво скоротило надходження страхових премій за програмою «каско». 

Для багатьох з українських страховиків цей вид страхування займав понад 

50% страхового портфелю, і такий стан речей призвів до 100% збитковості 

та банкрутства низки компаній – лідерів авто страхування. 

5. Криза в будівництві. Зменшення обсягів будівництва у 2020 р. становило 

приблизно 70% порівняно з 2019 р., а зниження рівня страхування 
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будівельних і монтажних ризиків – понад 90%. Для більшості вітчизняних  

страховиків цей вид страхування не був визначальним, проте становив до 

5% від надходження страхових премій, а отже відчутно позначився на 

прибутках страхових компаній. 

6. Криза в промисловості. За січень-листопад 2020 р. обсяги падіння 

промисловості становили 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2019 р. 

Це призвело до зменшення надходження страхових премій від 

корпоративного сектору до 20-25%. За деякими підрахунками, страхові 

компанії у 2020 р. втратили понад 15% клієнтів. 

У 2021 р. за оцінками деяких експертів на українському страховому 

ринку будуть спостерігатися наступні явища:  

 Підвищення ціни перестрахування; 

 Введення додаткових обмежень у перестрахуванні; 

 Зниження рейтингів фінансової стійкості та надійності 

перестраховиків; 

 Зменшення активності чи припинення роботи на дрібних ринках чи 

ринках, що розвиваються, якщо для входу на ринок знадобляться 

фінансові інвестиції [20]. 

Серед інших факторів, що впливатимуть на вітчизняний ринок 

страхових послуг, можна назвати наступні: 

 Пандемія та заходи боротьби з нею (введення карантину і локдауну, 

зменшення продажів, зниження ділової активності); 

 Падіння ВВП, зменшення ділової активності та купівельної 

спроможності, що неминуче призведе до подальшого зменшення 

страхових премій і комісійних доходів – це становить небезпеку для 

деяких гравців страхового ринку. 

 Національний «спліт» - перерозподіл повноважень регулятора страхового 

ринку під НБУ, передача повноважень Національної комісії з державного 

регулювання ринків фінансових послуг Національному Банку України, 
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який з вересня 2020 р. став регулятором небанківських фінансових 

установ. У 2021 р. НБУ анонсував перевірку капіталів та резервів 

страховиків, а також рівня дотримання ними фінансових нормативів та 

законодавства. Така перевірка негативно позначиться не тільки на 

дрібних і середніх учасників страхового ринку, але й на великих 

компаніях з іноземним капіталом. 

 Зниження обсягів страхування, зменшення прибутків страхових компаній 

(страхових премій, комісій тощо). «Спліт», падіння економіки та інші 

фактори зменшили кількість укладених страхових угод та, проте 

необхідність виконувати страхові зобов’язання змусила багато компаній 

звертатися за коштами до власних капіталів та резервів. Ті компанії, 

резерви яких виявилися недостатніми, виявилися не спроможними 

виконувати свої зобов’язання та опинилися на межі банкрутства. 

Заявлені урядові заходи щодо «оздоровлення» ринку страхових послуг, 

звісно, призведуть до підвищення якості страхового сервісу, вибуття слабких 

гравців страхового ринку, проте для вітчизняних страховиків, особливо 

дрібних і середніх, це означає загрозу для їх існування, пошук стратегій 

виживання замість стратегій розвитку та вдосконалення. 

Особливістю вітчизняного страхового ринку у до кризовий період було 

переважання стратегій розвитку «будь-якою ціною» провідних страховиків, і 

відповідна побудова ними своїх фінансових планів. Багато компаній-лідерів 

ринку планували покрити потенційні збитки за рахунок збільшення 

присутності на ринку. Проте у 2020 р. така стратегія стала неможливою, 

оскільки через кризу ринок страхових послуг значно скоротився і більшість з 

компаній опинилися у скрутному становищі, їх агресивні наступальні 

стратегії змінилися на стратегію антикризового виживання. Необхідно 

зауважити, що антикризові заходи мають запроваджуватися швидко і 

комплексно, в епоху економічної нестабільності вони мають бути 

невід’ємним елементом фінансового управління і носити превентивний 
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характер. У великих компаніях доцільно сформувати окремий антикризовий 

структурний підрозділ. 

Фінансова криза викликала дефіцит фінансових ресурсів, що 

ускладнило функціонування страхових компаній та забезпечення страхових 

виплат. Багато компаній в умовах скорочення ринку та зростання конкуренції 

перейшли до демпінгування страхових тарифів, що вже через 3-4 місця 

негативно позначилося на галузі та поглибило фінансову кризу і масову 

невиплату коштів страхувальникам. В результаті цих дій деякі компанії мали 

суттєво скоротити свій штат і навіть закрити свої регіональні 

представництва. В цих умовах актуальним залишається проблема 

формування стандартів страхових послуг, єдиний підхід до якості страхового 

сервісу, що в умовах 2021 р. може стати дієвим інструментом 

антидемпінгової політики. 

Для підвищення ефективності фінансового менеджменту страхової 

компанії в умовах економічної нестабільності необхідно визначити низку 

фінансових показників, які стануть основними об’єктами управління до 

закінчення фінансової кризи. Зазвичай такими показниками є обсяг ринку, 

частка компанії у ньому (за сегментами страхування), обсяг валових і чистих 

страхових премій, отриманих від споживачів страхових послуг. Але  під час 

кризи ключовими мають стати такі показники: надходження страхових 

премій (адже саме страхові премії виступають первинним фінансовим 

ресурсом страхової компанії); оптимізація витрат на обслуговування 

страхового процесу; обсяг сформованих страхових резервів та місце їх 

розміщення; рівень збитковості за напрямами страхування та в цілому за 

страховим портфелем; надійність перестрахового захисту; якість активів і 

достатність їх найбільш ліквідної складової (грошових коштів та їх 

еквівалентів) та ін. 

Слід зазначити, що окрім кризових явищ, на ринок страхових послуг 

сьогодні впливають і такі довготривалі фактори як: 
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 Недосконалість законодавства та моніторингових інституцій 

(непослідовність та бездіяльність органів з нагляду за страховою 

діяльністю; нестабільна та несформована нормативно-правова база, 

відсутність державного контролю за дотриманням законодавства усіма 

суб’єктами страхового ринку тощо); 

 Економічна ситуація в країні (низька платоспроможність потенційних 

страхувальників, неефективна система оподаткування страхової 

діяльності, недорозвиненість добровільного корпоративного страхування 

тощо); 

 Інформаційні прогалини (відсутність єдиної державної бази несумлінних 

страхувальників, недосконалі статистичні бази страхових компаній, 

відсутність загальнонаціонального і визнаного рейтингового оцінювання 

вітчизняних страховиків, низька обізнаність населення та потенційних 

клієнтів про ринок страхових послуг). 

В таких умовах ключовими факторами (умовами) розвитку страхового 

ринку в Україні повинні виступати: 

1. Нормативно-правове забезпечення страхової діяльності. 

2. Інноваційні стратегії розвитку страхового ринку в регіонах. 

3. Інформаційне забезпечення учасників ринку і споживачів страхових 

послуг [17]. 

  

Під час економічної кризи особливого значення у діяльності страхової 

компанії набуває політика перестрахування. Потреба у перестрахуванні 

виникає тоді, коли зобов’язання страхової за договором є більшими, ніж 

фінансові ресурси компанії – явище, актуальне для вітчизняного страхового 

ринку. Відповідно до українського законодавства, страхова компанія має 

перестраховувати ризики, якщо страхова сума перевищує 10% від суми 

сплаченого страхового фонду. Перестрахування є необхідною умовою 

забезпечення фінансової стійкості та нормальної діяльності страховика. За 

допомогою перестрахування збільшується здатність страхової компанії брати 
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на себе більшу відповідальність, захищати свій прибуток і страховий 

портфель від впливу масових страхових випадків, відбувається перерозподіл 

потенційних збитків між страховиками. Перестрахування здійснюється після 

оцінки рівня ризику, що приймається на перестрахування, і при ефективній 

організації цього процесу може принести додатковий дохід, адже тарифи, за 

якими укладаються договори страхування і перестрахування, відображають 

різний рівень цін, і можливо отримати прибуток на їх різниці. 

Ще одним важливим аспектом страхової діяльності під час економічної 

кризи є інвестиційна складова. У країнах розвиненої економіки і чесною 

конкуренцією страхові компанії отримують основну частину прибутків не від 

страхової діяльності, а від інвестицій. Збільшуючи кількість страхувальників, 

вони інвестують зібрані премії у банківські та інші комерційні структури, 

вкладають кошти у нерухомість, цінні папери та інші ресурси. Таким чином 

тимчасово вільні кошти приносять інвестиційний дохід, що можна 

використовувати як для здійснення страхових виплат, так і для збільшення 

рентабельності бізнесу. 

Велике значення в умовах затяжної кризи має ризик-менеджмент 

страхової сфери, головною метою якого є моніторинг процесів, пов’язаних з 

ризиком страхової діяльності, регулювання ризику на стадії укладання 

договорів страхування та перестрахування та в процесі господарської 

діяльності. Ризик-менеджмент спрямований не тільки на моніторингу за 

ризиком, він має також на меті вжиття заходів щодо мінімізації його 

негативних наслідків. 

Останнім часом економісти усього світу вказують на те, що 

прогнозувати час виникнення та наслідки фінансово-економічних криз стає 

усе важче, оскільки їх все частіше визначають не причинно-наслідкові 

зв’язки , а стохастичні шоки та логіка ймовірності [49]. 

Проте оскільки фінансові кризи є періодичним та циклічним явищем, 

фінансовий менеджмент страхових компаній повинен враховувати високий 

рівень невизначеності загальної економічної ситуації при побудові 



39 
 

стратегічних планів і постановці своїх завдань. Для мінімізації ризиків та 

забезпечення виживання і розвитку страхової компанії її менеджмент 

повинен виконувати низку заходів, серед яких: 

1. Складання плану антикризових дій, переважна більшість яких буде 

стосуватися інвестиційної та превентивної діяльності компанії.  

2. Коригування стратегії розвитку компанії відповідно до прогнозів щодо 

глибини та тривалості економічної кризи. Регулярне оновлення стратегії 

повинне включати пошук фінансових можливостей протидії кризі, 

зменшення ключових показників, яких має досягти компанія, 

виправлення поточних бюджетів організації, скорочення  витрат на усіх 

рівнях, в тому числі через запровадження нових технологій страхування. 

3. Перегляд страхового портфелю, зменшення в ньому найзбитковіших 

видів страхування, запровадження нових популярних страхових послуг, 

збалансування страхового портфелю. 

4. Формування ефективної команди професіоналів. В умовах кризи та 

необхідності скорочення витрат актуальним стає питання пошуку і 

залучення фахівців з широким колом навичок, здатних до навчання і 

готових витрачати свій потенціал на благо організації. Це питання як 

ніколи є важливим для ринку страхових послуг, адже різкі зміни на ньому 

протягом останніх десятиліть призвели до скорочення кількості фахівців 

у страховій галузі, низьку зацікавленість працівників у розвитку свого 

потенціалу та відданість спільній справі. Варіантом вирішення проблеми 

може стати оновлення кадрів за рахунок молодих спеціалістів або 

звернення до працівників більш зрілого віку, що залишаються 

енергійними та працездатними. 

В умовах економічної кризи страхові компанії мають орієнтуватися на 

самофінансування, адже зовнішні вливання капіталу стають нечастим 

явищем. Головним завданням страхової компанії під час економічної кризи 

залишається формування оптимальної системи фінансового забезпечення. 

Можливим варіантом для дрібних і середніх страхових організацій є розподіл 
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пасивів наступним чином: власний капітал – не менше 60%, страхові резерви 

– 30%, зобов’язання – 10%. 

Отже, менеджмент страхової компанії в умовах економічної кризи має 

певні особливості. Головним завданням в цих умовах є превентивне вжиття 

антикризових заходів, недопущення вибуття з ринку страхових послуг, 

оптимізація страхового портфелю і мінімізація додаткових витрат. 

Український страховий ринок недостатньо розвинений, відбувається чимало 

змін у страховому законодавстві, тож правильно розроблена антикризова 

стратегія є запорукою успіху страхової організації. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

«Ю.ЕС.АЙ.» 

 

2.1 Характеристика організації та основні напрями її діяльності 

Аналізованим підприємством є «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ.». 

Розглянемо докладніше основні відомості про підприємство 

Повне назва: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Ю.ЕС.АЙ.» 

Скорочене найменування (згідно Статуту): «Страхова компанія 

«Ю.ЕС.АЙ.» 

Код за ЄДРПОУ: 32404600 

Юридична адреса: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДА , будинок 4, корпус 6А 

Керівник: Ким Галина Григорівна. 

Засновник: Берназюк Олександр Олександрович 

Вид економічної діяльності: Код за КВЕД 65.12 Інші види страхування, 

крім страхування життя 

Телефон: 0 800 308 400, +38 (044) 482-10-00 

Emaіl: info@usi.net.ua 

Відповідно до інформації, поданої у звіті за 2019 р., ТДВ «СК 

«Ю.Ес.Ай.» не має відокремлених підрозділів на території України. Компанія 

є акціонерним товариством, і її органом управління виступають Загальні 

Збори учасників, що скликаються не рідше 1 разу на рік. 

Станом на 31.12.2019 р. Статутний капітал Компанії «Ю.Ес.Ай.» 

(Товариства) становить 16 000,00 тис. грн. 

Розподіл часток у Товаристві здійснюється наступним чином:  

1. ТОВ «БК-ЕКСПЕРТ» – частка у статутному капіталі ТДВ становить 

99,98% (15 996,8 тис. грн.);  

mailto:info@usi.net.ua
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2. Берназюк Олександр Олександрович (власник) – володіє часткою у 

статутному капіталі ТДВ у розмірі 0,019% (3,04 тис. грн.); 

3) Біла Тетяна Павлівна (власник) – володіє часткою у статутному 

капіталі ТДВ у розмірі 0,001% (0,16 тис. грн.). 

Уставний капітал організації складає 16 млн грн., з них 64% – це 

банківські вклади (депозити), 2% - нерухоме майно, 5% - грошові засоби на 

поточних рахунках, 29% - права вимоги до перестраховиків. Графічно 

структура активів представлена на рис. 2.1 

 

2.1. Структура активів Страхової компанії «Ю.Ес.Ай»  

В структурі своїх активів компанія має земельні ділянки на суму 27 162 

тис. грн., авторські та суміжні права на суму 53 169 тис. грн. та ін. 

Страхова компанія «Ю.Ес.Ай» входить до числа членів Моторного 

(Транспортного) Страхового Бюро України, Ліги страхових організацій 

України та Асоціації «Страховий бізнес». 

Організація надає такі послуги: для фізичних осіб – добровільне 

медичне страхування (ДМС), зелена картка, КАСКО, ОСЦПВ (Автоцивілка), 

туристичне страхування; для юридичних осіб та корпоративного страхування 

– добровільне медичне страхування персоналу (ДМС), зелена картка. 
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Страхова компанія має 23 ліцензії для надання послуг страхування 

громадянам України, в тому числі добровільне страхування кредитів, 

страхування від нещасних випадків, страхування майна, вантажів та багажу, 

страхування фінансових ризиків, страхування відповідальності перед третіми 

особами, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, 

страхування медичних витрат, страхування сільськогосподарської продукції , 

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) 

та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 

(команд) та ін. 

Компанія має розгалужену структуру, регіональні представництва, 

філії і точки продажу послуг у Київській, Волинській, Івано-Франківській, 

Львівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, 

Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, 

Харківській, Сумській та Чернігівській областях, що надають повний спектр 

послуг юридичним і фізичним особам. 

Загальна кількість працівників компанії становить 122 осіб. Компанія 

дотримується правил гендерного паритету, частка жінок на керівних посадах 

складає понад 65% (79 осіб). 

У сфері перестрахування компанія співпрацює з іншими страховими 

компаніями, зокрема СК «Країна», СК «Рідна», СК «Альянс», СК «Уніка», 

СК «Місто», СТ «Гарантія» та ін. 

Своїм клієнтам та агентам компанія пропонує гнучкі умови 

страхування, індивідуальний підхід до кожного клієнта, оперативну страхову 

виплату, своєчасну сплату агентської винагороди, систему укладання 

договорів on-line, кар’єрне зростання персоналу, безкоштовну доставку 

страхового полісу та ін.  

За даними видання «Insurance Top» та інформацією, розміщеної на 

сайті компанії, страхова організація входить до Топ-20 лідерів з продажу 

обов’язкового страхування авто цивільної відповідальності власників 
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наземного транспорту (2020 р.) та ТОП 10 на ринку добровільного 

страхування на випадок хвороби. 

У квітні 2020 р. страхова компанія «Ю.Ес.Ай» приєднала до себе СК 

«УКРФІНСТРАХ», що позитивно вплинуло на фінансовий стан товариства і 

змінило структуру її страхового портфелю (до портфелю «Ю.Ес.Ай» були 

приєднані платежі колишніх клієнтів СК «УКРФІНСТРАХ» зі страхування 

авіаційних ризиків). 

У 2020 р. компанія USI виплатила своїм клієнтам 136,5 млн грн. і 

посіла за цим показником 17 місце у національному рейтингу страхових 

компаній. Сума страхових премій на ринку добровільного страхування на 

випадок хвороби у 2020 р., під час пандемії COVID-19 склала 8,8 млн грн., 

що підняло її у національному рейтингу з 22 на 7 місце за цим показником. 

Компанія наголошує, що вона стала однією з перших, хто запропонував цей 

вид страхування на ринку України. Керівництво компанії, незважаючи на 

ризики, пов’язані з цим рішенням, вважає його своєчасним і правильним. 

Зокрема, про це свідчить статистика: в перший місяць після запровадження 

тільки через сайт Товариства було укладено 400 договорів з продажу даної 

страхової послуги, всього у 2020 р. страховку від COVID-19 купили понад 50 

тис. громадян України та нерезидентів, що тимчасово знаходять на території 

нашої держави, сума премій від страхувальників становила понад 10 млн грн. 

Страхові виплати розміром 0,5 млн грн. були перераховані понад 300 

застрахованим, третина з яких – працівники медичної сфери [6]. 
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Страховий портфель компанії представлений графічно на рис. 2.2 

 

Рис. 2.2. Структура страхового портфелю компанії «Ю.ЕС.АЙ.» у 2020 р. 

 

Аналіз фінансових звітів за період з 2017 р. по 2019 р. показав 

зростання страхових резервів та активів компанії, збільшення її власного 

капіталу. Графічно ці зміни представлені на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Динаміка зростання активів у 2017-2019 рр. 

 

У 2019 р. спостерігалося зростання чистого прибутку компанії, 

порівняно з  2017 р. та 2018 р., і становив відповідно 299 166 тис. грн., 
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261 993 тис. грн., 255 887 тис. грн., в тому числі за видами страхування: від 

нещасних випадків – 4 430 грн., (3 026, 2 790), медичне страхування 

(безперервне страхування здоров’я) – 539 (161, 108); страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту – 2 261 (1 167, 988); 

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту) – 6 259 (551, 145) та ін. Розмір чистих страхових 

виплат у 2019 р. становив 180 854 тис. грн. ( 2018 р. – 28 749 тис грн., 2017 – 

17 568 тис. грн.). 

За січень-вересень 2020 р. загальний обсяг валових страхових премій 

становив 341,7 млн грн., що у 1,5 рази більше показників аналогічного 

періоду 2019 р. За цей період було виплачено 136,3 млн грн. страхових 

відшкодувань, що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2019 р. У 2020 р. 

змінилася структура страхового портфелю, зокрема збільшилася частка 

добровільних видів страхування з 34% до 41%. У зв’язку з пандемією та 

фінансово-економічною нестабільністю, значно зросли премії по 

страхуванню на випадок хвороби (8,8 млн грн.), страхування медичних 

витрат 4,5 млн грн.), спостерігалося незначне зростання цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту (+5%), на 10% (+11 млн 

грн.) збільшилися виплати постраждалим у ДТП, на 40% збільшилися валові 

премії по КАСКО. Фінансові показники компанії за 2019 р. представлені у 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2019 р. 

 

Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

2000 - - 

Чисті зароблені страхові премії 2010 261 905 212 758 
премії підписані, валова сума 2011 299 166 261 993 
премії, передані у перестрахування 2012 6 289 1 319 
зміна резерву незароблених премій, 
валова сума 

2013 33 124 47 898 
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зміна частки перестраховиків у 
резерві незароблених 
премій 

2014 2 152 (18) 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робiт, послуг) 

2050  
( 

1 359  
) 

 
( 

1 597  
) 

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами 

2070 182 898 29 077 

Валовий: 
прибуток 

 
2090 

 
77 648 

 
182 084 

збиток 2095 ( - ) ( - ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 

2105 - - 

Дохід (витрати) від зміни інших 
страхових резервів 

2110 (34 700) (36 827) 

зміна інших страхових резервів, 
валова сума 

2111 (34 699) (36 870) 

зміна частки перестраховиків в 
інших страхових резервах 

2112 (1) 43 

Iншi операцiйнi доходи 2120 283 492 6 769 
у тому числі: 
дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю 

2121 122 418 5 639 

дохід від первісного визнання 
біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 - - 

дохід від використання коштів, 
вивільнених від оподаткування 

2123 - - 

Адміністративні витрати 2130 ( 99 542 ) ( 80 769 ) 
Витрати на збут 2150 ( 63 761 ) ( 47 435 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 68 395 ) ( 21 344 ) 

у тому числі: 
витрати від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю 

2181 - 14 079 

витрати від первісного визнання 
біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 - - 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 
прибуток 

 
2190 

 
94 742 

 
2 478 

збиток 2195 ( - ) ( - ) 
Доход від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 24 215 7 327 
Інші доходи 2240 1 005 6 

у тому числі: 
дохід від благодійної допомоги 

2241 - - 

Фінансові витрати 2250 ( 418 ) ( - ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 
Інші витрати 2270 ( 110 759 ) ( 4 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції 
на монетарні статті 

2275 - - 

Фінансовий результат до 

оподаткування: 
прибуток 

 

 
2290 

 

 
8 785 

 

 
9 807 

збиток 2295 (-) (-) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (9 072) (9 743) 
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Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

2305 - - 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

 
2350 

 
- 

 
64 

збиток 2355 ( 287) ( - ) 

I. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 
Стаття 

 
Код 

рядка 

 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 

2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (287) 64 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ 

ВИТРАТ 

 

Назва статті 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 166 880 1 555 
Витрати на оплату праці 2505 11 365 3 158 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 285 711 
Амортизація 2515 1622 522 
Інші операційні витрати 2520 145 380 143 607 
Разом 2550 327 532 149 553 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ 

ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

2605 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2610 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію 
 

2615 
 

- 
 

- 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 
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Як бачимо, фінансові показники компанії покращилися у 2019 р., 

порівняно з 2018 р., незважаючи на складну економічну ситуацію в країні та 

світі. На думку керівника компанії, основною запорукою ефективності 

компанії у 2020 р. стало поєднання досвіду, інноваційних підходів та 

сміливих управлінських рішень [45].  

Тож за роки існування компанія зарекомендувала себе як надійний 

гарант страхових виплат для своїх клієнтів та партнерів. Фінансові показники 

демонструють зростання прибутків та активів компанії, що свідчить про в 

цілому успішність менеджменту і правильно запроваджених антикризових 

заходів. 

 

2.2 Аналіз макро і мікро середовища діяльності компанії 

Проведемо аналіз зовнішнього (макро) і внутрішнього (мікро) 

середовища функціонування страхової компанії «Ю.Ес.Ай». 

За даними НБУ, станом на другий квартал 2020 р. ринок страхових 

послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 

фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 

31.09.2020 становила 225. Кількість страхових компаній має тенденцію до 

зменшення, у 2020 р. їх кількість зменшилася на 20 одиниць. 

 

Таблиця 2.2 Кількість страхових компаній в Україні 

Кількість 

страхових 

компаній 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

31.12.2019 

На кінець кварталу 

І кв. 2019 І кв. 2020 

Загальна 

кількість 

281 210 265  225 

в т.ч. СК 

"non-Life" 

251 210 238 203 

CК "Life" 30 23 27 22 

 

Однією з основних причин скорочення кількості страховиків є 

затвердження влітку 2018 р. розпорядження «Про Положення про обов'язкові 
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критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», згідно з 

яким впродовж 2 років страховики повинні сформувати додатковий запас 

ліквідності та очистити свої портфелі від неякісних активів. З 30.06.2020 р. 

розмір «подушки безпеки» для ризикових страхових компаній складає 30 

млн. грн., а для компаній зі страхування життя –  45 млн. грн. 

Пандемія Ковід-19 та пов’язана з нею економічно-фінансова криза 

призвели до зниження рівня ділової активності та зменшення обсягу 

надходження валових страхових премій на ринку на 5 млн грн. (0,1%) 

практично за усіма видами страхування (страхування майна, страхування 

відповідальності перед третіми особами, страхування вантажів та багажу, 

страхування фінансових ризиків та ін.). Обсяг чистих страхових премій у І 

півріччі 2020 р. збільшилася на 11% порівняно з аналогічним періодом 2019 

р. Протягом аналізованого періоду зменшилася кількість укладених 

договорів страхування на 5 520,8 тис. або на 12%, в тому числі на 10% 

зменшилася кількість договорів з добровільного страхування, на 27% 

зменшилася кількість договорів страхування фінансових ризиків, на 15% 

зменшилася кількість укладених договорів обов’язкового страхування (за 

рахунок зменшення договорів страхування від нещасних випадків на 

транспорті) [33]. 

Обсяг валових виплат та відшкодувань у порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 р. збільшився на 438 млн грн. (13% ), обсяг чистих страхових 

виплат збільшився на 410 млн грн (12%). Зростання обсягів валових виплат 

відбулося по більшості видам страхувань, в тому числі авто страхування, 

медичне страхування, страхування майна від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ. Водночас зменшилися валові страхові виплати зі 

страхування від нещасних випадків на 33 млн грн. (45%), фінансових ризиків 

на 25,8 млн грн. (6,3%), страхування майна на 15 млн грн. (9,6%). 

За даними НБУ, валові страхові премії, отримані страховиками при 

страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та 
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перестрахувальників за І квартал 2020 року, становили 11 548,8 млн. грн., з 

них: 5 399,2 млн. грн. (46,8%) – що надійшли від фізичних осіб; 6 149,6 млн. 

грн. (53,2%) – що надійшли від юридичних осіб. За І квартал 2019 року 

загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, 

становила 13 331,1 млн. грн., з них: 4 817,4 млн. грн. (36,1%) – що надійшли 

від фізичних осіб; 8 513,7 млн. грн. (63,9%) – що надійшли від юридичних 

осіб. 

До лідерів страхового ринку у сфері добровільного медичного 

страхування відносять таких страховиків, як: «УНІКА», «Провідна», «ARX», 

«Альфа Страхування». Коли йдеться про страхування майна, то 

страхувальники довіряють найбільше «Арсенал Страхування», «ARX», 

«УНІКА», «ІНГО Україна» і «PZU Україна». У сфері страхування життя 

провідні місця займають «MetLife», «УНІКА Життя», «ТАС», «PZU Україна 

Життя» та «АСКА-Життя». У таблиці 2.3 та 2.4 представлені 10 найбільших 

страхових компаній України за обсягом валових премій та страхових виплат, 

відповідно до рейтингу журналу Insurance TOP [37]. 

 

Таблиця 2.3. Найбільші страхові компанії України за обсягом валових 

премій за січень-вересень 2020 р. 

№ Страхова компанія Розмір премій, 

тис. грн 

1. ARX 1 919 384 

2. УНІКА 1 889 851 

3. ТАС СГ 1 451 020 

4. УСГ 1 368 045 

5. Арсенал Страхування 1 364 805 

6. ИНГО 1 191 079 

7. PZU Україна 1 115 556 

8. Альфа Страхування 789 058 

9. ВУСО 759 606 

10. Оранта 713 091 
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Таблиця 2.4. Найбільші страхові компанії України за обсягом валових 

виплат за січень-вересень 2020 р. 

№ Страхова компанія Розмір премій, 

тис. грн 

1. УНІКА 977 418 

2. PZU Україна 740 154 

3. ARX 732 029 

4. УСГ 696 021 

5. ТАС СГ 620 918 

6. ИНГО 559 450 

7. Арсенал Страхування 485 331 

8. Провідна 347 961 

9. Оранта 287 116 

10. ВУСО 260 695 

 

Таблиця 2.5. Рейтинг страхових компаній за обсягами страхових 

премій та виплат за угодами добровільного страхування здоров’я на випадок 

хвороби за січень-вересень 2020 р. 

№ Страхова компанія Премії, тис. грн Виплати, тис. грн 

1. Альфа Страхування 163 282,8 655,5 

2. УНІКА 99 332,7 32 751,9 

3. ВУСО 88 917,6 22 711,7 

4. Країна 74 015,4 26 514,8 

5. ТАС СГ 16 380,5 783,0 

6. Ю.Ес.Ай. 8 742,6 203,0 

7. АСКО-ДОНБАСС 

ПІВНІЧНИЙ 
7 553,8 1 182,8 

8. Гардіан 7 176,4 1 055,0 

9. PZU Україна 4 118,4 344,9 

10. Провідна 3 693,9 71,7 

 

Станом на початок 2020 р. в Україні зареєстровано 60 страхових та 

перестрахових брокерів. В Україні створені й функціонують такі об'єднання 

страховиків, як: Ліга страхових організацій України, Авіаційне страхове 

бюро, Моторне (транспортне) страхове бюро, Морське страхове бюро, 

Національний ядерний страховий пул, Аграрний страховий пул, Асоціація 

«Українська федерація убезпечення» та ін. 
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Ринок страхових послуг в Україні є недостатньо розвиненим, порівняно 

з країнами Західної Європи та Північної Америки. Так, наприклад, у 

Великобританії кількість страхових компаній становить 934 одиниці, зі 

штатом у 305 тис. працівників, обсяг застрахованого населення становить 

75%. У Франції ці показники становлять 365 компаній, 16,4 тис. працівників, 

80% населення охоплено медичним страхуванням. Більше детально ці 

показники приведені у таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6. Розвиток страхових ринків країн-лідерів страхової галузі 

Країна Населення Застраховано 

% населення 

Кількість 

працівників 

Кількість 

компаній 

ВБ 65 млн 76% 305 тис. 934 

Люксембург 580 тис. 75% 6,6 тис. 299 

Данія 5,7 млн 27% має 

медичне 

страхування 

здоров’я  

17 тис. 87 

Багамські  

о-ви 

340 тис. 49% 1,3 тис 205 

Франція 66 млн 80% має 

медичне 

страхування 

16,4 тис 365 

Гонконг 7,347 млн 82% 

застрахувало 

життя 

84 тис. 161 

Швейцарія 8,372 млн 99,9%/ 10 тис. 154 

Україна 42 млн менше 5% 

населення 

застрахувало 

життя 

29 тис. 225 

 

Отже, як бачимо, Україна знаходиться в кінці списку європейських 

країн за ступенем розвитку страхового сервісу. І цьому є чимало причин, які 

криються у політичній, економічній, соціальні галузях. 

Аналіз показників страхового ринку свідчить, що більшу частку 

страхування займає ринок іншого страхування, ніж страхування життя, що 
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характерно для країн зі слабким економічним розвитком. Абсолютні 

показники розвитку страхової галузі є дуже слабкими, порівняно з 

міжнародними показниками, що посилюється девальвацією гривні (всі 

порівняльні розрахунки здійснюються у доларах США), а також відносно 

великою кількістю населення.  

Іншою особливістю страхового ринку України є низька концентрація. 

Так, у сегменті страхування життя на трійку лідерів припадає понад 50% 

частки ринку, в іншому сегменті – 23%. Понад 99% відповідної частки ринку 

утримують 20 компаній сегменту страхування життя і 150 компаній іншого 

страхування.  

Для кращого розуміння особливостей національного ринку страхових 

послуг скористаємося PETS моделлю і проаналізуємо зовнішнє середовище 

функціонування обраного товариства. 

 

Таблиця 2.7. PEST аналіз зовнішнього середовища компанії «Ю.Ес.Ай» 

Політичні 

1. Політична стабільність в 

країні 

Політична ситуація в Україні є 

відносно стабільною, проте 

ускладнюється пандемією, 

нокдауном, карантинними 

обмеженнями та війною на Сході; 

 

2. Динамізм законодавчої бази 

Законодавство у сфері страхування 

змінюється досить часто. Закон 

України «Про страхування» був 

прийнятий у 1996 р., проте протягом 

останніх років було прийнято чимало 

доповнень та змін до нього. У 2020 р. 

було прийнято рішення про так 

званий «спліт» - передачу ролі 

регулятора ринку небанківських 

фінансових послуг, в тому числі 

страхової сфери НБУ. 

Економічні 

1. Рівень розвитку страхового ринку 

та економіки в цілому, 

платоспроможність клієнтів 

Протягом 2020 р. відбулося падіння 

економічного рівня на 7%, згідно з 

оцінкою МБРР [32]. Причинами 

падіння стала пандемія та її наслідки, 

карантинні обмеження, 

акумулювання державних фондів на 

боротьбу з пандемією, скорочення 

попиту та зовнішньої торгівлі. 

Показники страхового ринку також 

скоротилися через зменшення ділової 

активності та падіння 

платоспроможності населення. 
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Соціальні 

1. Культура і традиції 

страхування 

Порівняно із західними країнами, 

страхування має досить довгу історію 

у 200-300 років, страхування в 

Україні є досить новою сферою. 

Традиційною є недовіра до 

страхування у населення, низький 

рівень страхування життя та здоров’я 

населенням. 

 

2. Кваліфікація персоналу в 

страховій галузі 

Страховий ринок України гостро 

відчуває нестачу кваліфікованих 

кадрів. Через часті економічні кризи 

та недорозвиненість галузі у 

страхуванні досить мало фахівців. 

Порівняно низькі зарплати, 

нестабільність страхової сфери 

обумовлюють низьку мотивацію 

персоналу та відсутність глибокого 

залучення у справи страхових 

компаній. 

Технологічні 

1. Рівень поширення Інтернету 

та використання інформаційних 

технологій 

Україна не стоїть осторонь 

запровадження нових технологій у 

бізнес та інші сфери господарювання. 

Під час пандемії суттєво збільшилася 

частка страхових послуг, що 

надавалися он-лайн. Проте досить 

низьким залишається володіння 

населенням сучасними 

інформаційними технологіями, 

низька інформаційна обізнаність 

клієнтів, проблеми з якістю зв’язку.  

 

Таким чином, аналіз зовнішнього середовища продемонстрував 

складність та нестабільність зовнішнього середовища функціонування 

страхової компанії, що ускладнює роботу в 2021 р. та має визначати обрання 

нею відповідної стратегії. 

Щодо внутрішніх факторів, які обумовлюють діяльність компанії 

«Ай.Ес.Ю», то для їх аналізу і визначення їх зв’язків із зовнішнім 

середовищем ми використаємо методику SWOT-аналізу. 
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Таблиця 2.8. Оцінка внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на 

діяльність страхової компанії «Ай.Ес.Ю» за допомогою SWOT-аналізу 
в
н

у
тр

іш
н

і 

 Зовнішні 

 О (opportunities, можливості) Т (threats, загрози) 

S
 (

st
re

n
g
th

s,
 с

и
л
ьн

і 
ст

о
р

о
н

и
) 

 Оголошена санація НБУ у 

2021 р. допоможе прибрати 

конкурентів; 

 Пандемія сприятиме 

поширенню послуг зі страхування 

здоров’я та медичних витрат; 

 За рахунок вибуття слабких 

конкурентів зменшується 

конкуренція; 

 Можливе послаблення 

конкурентів, можливість 

поглинання слабкіших 

конкурентів та розширення за їх 

рахунок присутності на ринку; 

 Високий рівень конкуренції 

спричиняє підвищення якості 

послуг 

 Скорочується обсяг 

інвестування, зменшуються 

потенційні джерела 

надходження грошових 

потоків; 

 Посилюють вимоги до 

страхових компаній, їх 

фінансових показників, 

оголошена санація ринку у 

2021 р.; 

 Можливе послаблення 

позицій у рейтингу лідерів 

ринку; 

 загроза 

платоспроможності; 

 загроза неадекватного 

реагування на ризики; 

 високий рівень 

конкуренції спричиняє 

зменшення кількості 

укладених договорів. 

W
 (

w
ea

k
n

es
se

s,
 с

л
аб

к
і 

ст
о
р
о
н

и
)  Акумулювання ресурсів, 

набуття досвіду антикризового 

управління; 

 Створення професійної 

команди із залучених фахівців, 

знавців свої справи; 

 Запровадження інновацій, 

нових видів страхових послуг; 

 Вдосконалення 

маркетингової складової 

страхової діяльності; 

 Вдосконалення та зміцнення 

бренду страхової компанії. 

 Недостатня кількість 

кваліфікованого 

персоналу, кадровий 

голод; 

 Зменшення активів, 

загроза втрати власного 

капіталу; 

 Неможливість 

розширення, згортання 

інвестиційних проектів; 

 Можливість вибуття з 

ринку, банкрутство. 

 

SWOT-аналіз продемонстрував, що страхова компанія має достатньо 

широкий спектр можливостей та загроз зовнішнього і внутрішнього 
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характеру, що можуть впливати на її діяльність у 2021 р. Для активізації 

можливостей та зменшення загроз найважливішими інструментами є обрання 

правильної стратегії, вміння вчасно вносити корективи у поточні плани, 

гнучко реагувати на зміну зовнішньої кон’юнктури. Більш детально про 

ризики, які постають перед страховою компанією, мова буде йти у 

наступному підрозділі. 

 

2.3. Аналіз потенціальних ризиків компанії 

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 

компанії показав, що на діяльність страхової компанії «Ю.ЕС.АЙ.» має 

безліч факторів. 2020 р. виявився не досить вдалими для розвитку страхового 

бізнесу, поставив під загрозу існування багатьох організацій сегменту. Тим 

не менш, компанії «Ю.ЕС.АЙ.» вдалося зберегти і примножити власні 

активи, утримати своє місце на ринку страхових послуг та навіть піднятися 

на декілька сходинок у загальнонаціональному рейтингу. Запорукою цьому 

стало вдале поєднання стратегії розширення (приєднання компанії 

«УКРФІНСТРАХ» у 2020 р.) та стратегії збереження своїх позицій. 

Компанія ретельно аналізує свої фінансові показники, прогнозує 

можливі ризики та вживає необхідні заходи щодо їх мінімізації. Аналіз 

діяльності компанії показав, що найбільшими ризиками «Ю.ЕС.АЙ.» є 

збитки, пов’язані зі страхуванням автотранспортних засобів (КАСКО), 

медичного страхування (безперервне страхування здоров’я), страхування 

фінансових ризиків та ін. Крім вказаних, серед фінансових ризиків слід 

вказати також вплив зміни заборгованості, курсів обміну іноземних валют та 

ін. на фінансові результати компанії. 

Ринкові ризики пов’язані із загрозою того, що справедлива вартість 

фінансового інструменту або майбутні грошові потоки за фінансовим 

інструментом будуть коливатися у зв’язку із змінами ринкових курсів. 

Складовими ринкового ризику є валютний ризик, процентний ризик та 

ризики зміни інших курсів. Для мінімізації впливу цього виду ризиків на 
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діяльність компанії, застосовуються інструменти управління та контролю за 

збереженням ризику в прийнятних межах та одночасна оптимізація 

прибутковості по операціях. Валютний ризик виникає, як правило, при 

прийняті на себе зобов’язань в іноземній валюті (доларах США або євро). 

Втім, слід зазначити, що премії за такими страховими договорами завжди 

прив’язані до української гривні, і компанія управляє своїм валютним 

ризиком, підтримуючи наявність грошових коштів в іноземній валюті у 

розмірах, дозволених законодавством України. Дані з таблиці 2.9 

демонструють, що на даний час компанія не має фінансових активів у 

іноземній валюті, що обумовлено побоювання валютних коливань та 

фінансових втрат. 

 

Таблиця 2.9. Фінансові активи «Ю.Ес.Ай» станом на 31.09.2020 [19]. 

 Гривні Долар США/ 

Євро 

Всього 

Фінансові активи    

Короткострокові 

депозити 

терміном більше 

3 місяців  

805  805 

Депозити 

строком менше 3 

місяців 

400  400 

Грошові кошти 1880  1880 

Фінансова 

дебіторська 

заборгованість 

13626  13626 

Всього 16711  16711 
 

Кредитний ризик пов'язаний із невиконанням клієнтами та іншими 

контрагентами своїх зобов’язань. Для мінімізації цього ризику компанія 

проводить постійний моніторинг клієнтів на індивідуальній основі, вводить 

отриману інформацію у свої процедури контролю та поточні кредитні 

рейтинги.  
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Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів, що розміщені 

на рахунках банків, є незначним, оскільки компанія вже багато років має 

справи лише з банками виключно високої репутації та надійність яких 

підтверджена зовнішніми кредитними рейтингами. 

Ризик ліквідності – це ризик того, що суб’єкту господарювання буде 

складно виконати свої фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню 

грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик ліквідності 

виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та 

зобов’язаннями. Узгодженість або контрольована неузгодженість строків 

погашення за активами та зобов’язаннями є основою управління ліквідністю. 

Фінансові установи, як правило, не можуть повністю узгоджувати строки 

погашення, оскільки господарським операціям притаманні невизначеності 

різного характеру. Основний ризик ліквідності, що виникає у страховика, 

пов’язаний з щоденним забезпеченням наявності грошових ресурсів для 

врегулювання збитків, понесеним по страховим договорам. Управління 

своєю ліквідністю організація «Ю.Ес.Ай». здійснює шляхом ретельного 

моніторингу запланованих платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, 

а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. 

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. договірні строки 

погашення дисконтованої суми зобов’язань організації були такими: у 2019 р. 

фінансова кредиторська заборгованість, яку необхідно було погасити 

протягом 1 року, становила 31 618 тис грн., резерв за заявленими виплатами  

- 73 238 тис грн.,  всього  - 104 856 тис грн. У 2018 р. фінансова кредиторська 

заборгованість, яку необхідно було погасити протягом 1 року, становила – 

2 153 тис. грн., резерв за заявленими виплатами  - 38 538 тис грн., всього  - 

40 691 тис. грн. 

Керівництво компанії щомісяця розглядає прогнози грошових потоків 

організації, і на основі цього приймає рішення про подальшу стратегію 

антикризового управління. Управління ліквідністю компанії відбувається на 

основі короткострокових та довгострокових прогнозів. За оцінкою 
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керівництва компанії та незалежних аудиторів, на даний момент грошові 

потоки є цілком достатніми для фінансування поточних операцій. 

Таким чином, проведений аналіз показав, що страхова компанія 

«Ю.Ес.Ай» є провідним гравцем страхового ринку України. Вона не є 

лідером галузі, але міцно утримує свої позиції, в тому числі завдяки 

правильно обраній стратегії та продуманій антикризовій політиці, 

запровадженій керівництвом. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Проведений аналіз діяльності страхової компанії «Ю.Ес.Ай» та її 

фінансових показників показав, що компанія сьогодні є досить успішною. 

Вона не відноситься до беззаперечних лідерів ринку, проте впевнено утримує 

свої позиції у ТОП-10 кращих страховиків у медичній сфері та ТОП-20 

кращих страховиків у сфері автомобільного страхування. У минулому році 

стратегія компанії була спрямована на помірне розширення (мова йде про 

поглинання конкурента «УКРФІНСТРАХ» та додавання авіаційного 

страхування до свого страхового портфелю) та стратегію утримання своєї 

долі ринку. Керівництво компанії вживає ефективні антикризові заходи, щоб 

не допустити погіршення фінансових показників, скорочення грошових 

надходжень  та зменшення клієнтів. Докладно антикризові заходи та ризики, 

які постають перед компанією, були проаналізовані у другому розділі. Тим 

не менш, спробуємо запропонувати свої рекомендації та шляхи підвищення 

ефективності роботи цієї страхової організації у складних умовах пандемії та 

економічної кризи. Тож для оптимізації антикризового управління доречним 

було б вжити такі заходи: 

1. Створення в структурі головного офісу окремого 

моніторингового відділу, який має займатися відслідковуванням змін у 

зовнішньому середовищі, аналізом політичної, законодавчої, економічної та 

соціальної ситуації. За результатами моніторингу мають формуватися звіти 

не рідше 1 разу на тиждень, на основі яких менеджмент компанії буде 

приймати рішення про коригування поточних планів та актуарних 

розрахунків. До основних показників, що мають бути проаналізовані, 

необхідно віднести рівень інфляції, динаміку індексів фондового ринку, 

зміни у фіскальній і бюджетній політиці, політичну ситуацію в державі, 
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динаміку споживчих індексів, розвиток промисловості та окремих галузей 

господарства. Приблизні показники, які мають бути відображені у звіті, 

наводяться у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Можливі пункти аналітичного звіту для антикризових 

заходів 

Макроекономічні 

показники 

Показники страхової компанії 

Інфляція Надходження страхових премій за окремими 

видами страхування 

Динаміка індексів 

фондового ринку 

Здійснення страхових виплат за окремими 

видами страхування 

Фіскальна і бюджетна 

політика 

Надходження грошових коштів від іншої 

(нестрахової) діяльності 

Політична ситуація в 

державі 

Видатки грошових коштів, пов'язані з іншою 

(нестраховою) діяльністю 

Динаміка споживчих 

індексів 

Ліквідність компанії (перевищення надходження 

грошових коштів над видатками за усіма видами 

діяльності) 

Розвиток окремих галузей 

економіки 

Рівень прибутковості компанії 

 

2. Формування плану антикризових фінансових дій, спрямованого на 

оптимізацію фінансової та інвестиційної діяльності  страхової компанії. План 

повинен бути оформлений у вигляді документу, в ньому мають бути вказані 

відповідальні особи за той чи інший напрямок антикризової діяльності, 

прописана сума, необхідна для фінансування антикризових заходів і джерела 

її походження. 

3. Відповідно до ситуації та зовнішньої кон’юнктури, внесення змін у 

поточні та стратегічні плани компанії. Коригування стратегії розвитку 

компанії повинно відбуватися з врахуванням прогнозів щодо тривалості 

економічної кризи, її глибини і фінансових можливостей компанії протидіяти 

цій кризі. Можливим є вжиття наступних заходів: 
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 Зміна структури страхового тарифу (можна зменшити або 

збільшити норму планового прибутку); 

 Формування резервів, адекватних взятим на себе зобов’язанням 

(в тому числі технічних резервів та інших, передбачених законодавством); 

 Запровадження нових видів страхових послуг для збалансування 

страхового портфелю, адекватна відповідь на споживчий попит; 

 Зміна в політиці інвестування коштів страхових резервів 

(збільшення грошових коштів, зменшення неліквідних ресурсів); 

 Оптимізація витрат, особливо адміністративного характеру, 

замороження інвестиційних проектів; 

 Перегляд страхового портфелю у бік скорочення найменш 

прибуткових позицій; 

 Зміна поточних бюджетів компанії у бік їх зменшення. 

3. Формування додаткових фінансових джерел покриття 

потенційних та фактичних збитків від реалізації прийнятих на страхування 

ризиків. Тут можливим є використання таких інструментів як 

самострахування, кредитування або передача ризику на перестрахування. 

При цьому важливо пам’ятати, що найбільш правильним джерелом покриття 

збитків, завданих настанням страхових випадків, за ризиками, що 

залишаються на утриманні страхової організації, є кошти страхових резервів. 

Залучення кредитних коштів для покриття поточних зобов’язань страховика, 

є небажаним явищем, оскільки збільшує фінансової витрати страхової 

компанії та негативно впливає на її кінцевий фінансовий результат. 

Залучення кредитних коштів може також свідчити про певні недоліки у 

тарифній політиці або управлінні резервами страхової компанії і потребує 

відповідної корекції. 

4. Об’єднання з іншими гравцями страхового ринку та долучення до 

вдосконалення законодавства у сфері страхування. Зміни, яких потребує 

страхове законодавство, мають бути спрямовані на: 
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 вдосконалення системи ліцензування компаній і реєстрації 

правил добровільного страхування; 

 вдосконалення механізму фінансового оздоровлення компаній і 

встановлення нормативів та показників, які визначають, коли такий механізм 

вводиться, зокрема, правила і норми платоспроможності та фінансової 

стійкості; 

 створення системи контролю за операціями з надання гарантій та 

поручительств, поворотної фінансової допомоги, а також застави майнових 

прав і майна; 

 запровадження більш жорстких вимог до аудиторського висновку 

щодо діяльності страхової організації або страхового брокера; 

 запровадження норми про розмір гарантійного фонду для 

забезпечення виконання зобов'язань перед страхувальниками, особливо 

фізичними особами, в разі банкрутства страховика; 

 встановлення більш жорсткого державного контролю за 

концентрацією капіталу на страховому ринку; 

 розробку Концепції розвитку страхового ринку в Україні на 

найближчі 5 років, орієнтованої на споживачів страхових послуг, в якій буде 

закладена зацікавленість держави у захисті прав страхувальників, страхових 

організації та розвитку страхової галузі; 

5. Використання за потреби таких інструментів нейтралізації 

ризиків як співстрахування, подвійне страхування та самострахування. 

Співстрахування – це участь двох або більше страховиків у страхуванні 

одного й того ж ризику, кожен з яких оформляє свій поліс або загальний 

поліс на свою частку страхової суми. Подвійне страхування – страхування в 

страхових компаніях в різних страхових компаніях одного і того ж самого 

об’єкта від одних і тих самих страхових випадків. Самострахування – 

створення власних резервів на покриття інвестиційних ризиків. 
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6. Запровадження інновацій у свою діяльність. Сьогодні нові 

технології стали невід’ємною частиною нашого життя. В умовах жорсткої 

конкуренції та боротьби за кожного клієнта цілком доречним буде 

запровадження деяких інновацій у свою діяльність, що зможе оптимізувати 

управління компанією та розширити клієнтську базу. У таблиці 3.2 

запропоновані потенційні напрямки запровадження інновацій у діяльність 

страхової компанії. 

 

Таблиця 3.2. Інновації у страхуванні [15]. 

Напрями 

діяльності 

страховика 

Об’єкт 

інновацій 

Тип інновації Пояснення  

Супровід 

страхових 

послуг 

Процеси, що 

забезпечують 

супровід 

страхового 

продукту 

Продуктова, 

виробнича  

Зміна технологій супроводу, 

автоматизація процесів за 

рахунок діджиталізацїі,он-

лайн продажі 

Канали збуту 

страхових 

послуг 

Маркетингова 

складова, 

просування 

продукту 

Продуктова, 

торгівельна 

Використання 

маркетингових та 

аналітичних методів при 

побудові рекламної кампанії, 

розширення представлення в 

мережі Інтернет 

Сфера 

менеджменту  

Організаційні 

та 

управлінські 

процеси 

Управлінська  Використання 

інформаційних та 

автоматизованих методів 

управління страховою 

компанією, використання 

інформаційних технологій 

для оптимізації бізнес-

процесів 

Взаємодія з 

клієнтами і 

конкурентами 

Комунікація із 

зовнішнім 

середовищем 

Процесна, 

організаційна, 

управлінська 

Використання нових 

технологій та методів 

взаємодії із зовнішнім 

середовищем. 

 

Серед новинок страхової сфери, які можуть бути корисними для 

діяльності страхової компанії або на основі яких можуть бути розроблені 
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нові продукти, можна назвати такі програми як  «Автоматизація продажів 

страхових продуктів», «Мобільна безпека», «Домашня безпека», програма 

страхування кібер-ризиків CyberEdge та ін.  

Корисним для оптимізації бізнес-процесів страхової компанії можуть 

бути програми автоматизованого продажу страхових продуктів. 

Автоматизовані програми бувають двох видів:  

1. автоматизовані програми з участю продавця (продавець 

оформляє документи у комп’ютерній програмі, яка здійснює розрахунок 

страхової премії, поліс роздруковується і вручається клієнту); 

2. повністю автоматизовані (продавець не бере участь у 

безпосередньому контакті з клієнтом. Зазвичай ця технологія 

використовується при продажах он-лайн – клієнт заходить на сайт страхової 

компанії, заповнює заяву, комп’ютерна програма розраховує страхову 

премію. Далі клієнт сплачує за страхову послугу безготівковим платежем за 

допомогою карти або електронного гаманця). Автоматизовані програми 

продажів вже використовують лідери страхового ринку «УНІКА», «Арсенал 

страхування», «Альфа страхування» та ін. 

Цікавою та актуальною новинкою також є програма «Мобільна 

безпека», спрямована на захист особистих даних в разі втрати або крадіжки 

мобільного телефону, а також заходи з повернення та дистанційного 

блокування мобільних пристроїв за потреби. Поки що подібні послуги своїм 

клієнтам пропонує мобільний оператор «Київстар», проте розширення 

страхового портфелю за рахунок цього виду страхового продукту сприятиме 

залученню нових клієнтів. 

7. Запровадження CRM-супроводу споживачів. CRM-програми є 

комплексом заходів з управління процесами комплексного обслуговування 

споживачів. Основними принципами CRM- систем є: 

 Наявність єдиного сховища інформації, доступного та прозорого, 

звідки у будь-який момент можна отримати усі відомості про взаємодію з 

клієнтом; 
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 Синхронізація управління множинними каналами взаємодії; 

 Постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів, «сортування» 

клієнтів на основі їх значимості для компанії, іншими ознаками; 

 Формалізація схем взаємодії з клієнтами, автоматизація 

документообігу; 

 Швидке отримання всіх необхідних звітних даних та аналітичної 

інформації; 

 Зниження операційних витрат менеджерів; 

 Контроль роботи менеджерів; 

 Узгоджена взаємодія між співробітниками і підрозділами; 

 Управління бізнес-процесами –  дозволяє автоматизувати послідовні 

операції, які виконуються співробітниками організації. 

Прикладами таких систем є сервіси ACT, GoldMine, Maximaizer, Sales 

Expert, Конс-Маркетинг, Clientele. Onyx. Sales Logix, Oracle, SAP, Siebel, 

BAAN та ін. 

8. Запровадження додаткових послуг та розширення страхового 

портфелю. Сьогодні клієнтські очікування та вимоги до сервісу в Україні і 

всьому світу значно підвищилися. Популярним залишається індивідуальний 

підхід, спрямований на задоволення потреб конкретного клієнта, обрання 

найбільш зручного способу продажу та забезпечення страхової послуги. Так, 

сьогодні клієнт бажає мати не тільки поліс на випадок ДТП транспортного 

засобу, але послугу евакуації з міста дорожньо-транспортної пригоди, 

ремонту пошкодження автомобіля, заміни її на час ремонту, надання першої 

медичної допомоги постраждалим. Тобто замість однієї страхової послуги, 

купуючи КАСКО клієнт очікує отримати одразу декілька. Запровадження 

інновацій у страхуванні змінюють і характер виробничих відносин, адже 

об’єктом стають процеси, а не окремі послуги або операції. Тож у розробці 

сучасного страхового продукту мають брати участь маркетологи, 

андерайтери, продавці, актуарії. 
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9. Пошук нових каналів просування страхових продуктів, розвиток 

маркетингової складової страхової діяльності. Продажі страхових продуктів є 

головною частиною страхової діяльності, і тому для оптимізації цих процесів 

буде доцільним приділення більшої уваги питанням маркетингу і реклами. 

Для ефективної організації страхової роботи компанії доцільно систематично 

вивчати стан страхового ринку та перспективи попиту на страхові послуги, 

розробляти пропозиції щодо поліпшення організації роботи, реалізації 

наявних послуг. Доречним буде створення маркетингового відділу в 

структурі організації або консультації спеціалістів з маркетингу для вивчення 

ринку послуг і створення нових продуктів. Показники, які мають бути 

досліджені на етапі створення нового продукту, є приблизно такими: 

 ситуація на страховому ринку (ринок стабільний, статичний, 

розвивається); 

 конкуренція (які основні гравці страхового ринку, які вони пропонують 

продукти та послуги); 

 аудиторія (споживачі, клієнти, партнери); 

 продавці (канали збуту, особисті якості та кваліфікація продавців 

страхових послуг). 

Вивчення поточної ситуації на ринку страхових послуг допоможе 

запропонувати новий, актуальний продукт, який буде користуватися попитом 

серед клієнтів. Найбільш зручними та ефективними каналами збору 

інформації про потреби і запити клієнтів є безпосередні бесіди з продавцями, 

використання даних незалежних соціологічних служб, телефонні опитування, 

власне анкетування клієнтів тощо. Головною запорукою успіху нового 

продукту має бути простота, зрозумілість і відповідність потребам клієнтів. 

Доречним при запровадженні нового продукту буде створення для нього 

нових бланків страхового полісу – це продемонструє готовність страхової 

компанії до змін та інновацій. 

10. Оновлення системи менеджменту персоналу, що буде спрямоване 

на підвищення ефективності використання людського потенціалу та розвитку 
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страхової компанії. Як відомо, сьогодні все більше на конкурентоздатність 

організації у будь-якій сфері впливає роль людського чинника, персоналу 

підприємства. Більшість успішних гравців страхового ринку розуміють цю 

аксіому і готові розвивати свій персонал, вкладати в нього необхідні ресурси, 

навчати, стимулювати та заохочувати його, підвищуючи його залучення та 

готовність робити спільні кроки для досягнення успіху всієї компанії. 

Непрозорість системи мотивації, неготовність спілкуватися з персоналом та 

інші фактори обумовлюють плинність кадрів, неможливість сформувати 

ефективну команду ентузіастів. Натомість розробка концепції роботи з 

персоналом, планування його розвитку, підбір ефективних керівників та 

формування резерву керівних кадрів, корпоративне навчання, система 

підготовки та перепідготовки фахівців, підвищення кваліфікації персоналу, 

зв'язок з вищими навчальними закладами дозволить оптимізувати кадрову 

політику і досягти поставлених керівництвом цілей.  

Система управління кадрами страхової компанії має бути гнучкою, 

здатною до змін інструментів та організаційних форм, відповідно до 

виробничих потреб та ситуації на ринку праці. Важливе значення має 

налагодження ефективної комунікації між різними підрозділами компанії, 

пошук талановитих кадрів і пошук продавців страхових послуг у тих 

областях та регіонах України, як ще не охоплені регіональною мережею 

«Ю.Ес.Ай» (Житомирська, Рівненська, Тернопільська та інші області). 

Стратегічний менеджмент персоналу страхової компанії має включати 

3 напрями: 

1.  Розвиток людських ресурсів; 

2. Використання людських ресурсів; 

3. Формування середовища і умов, що будуть сприяти ефективному 

використанню та розвитку людини і її потенціалу [38]. 

Метою розвитку людських ресурсів страхової компанії є забезпечення 

організації кваліфікованими та мотивованими працівниками, що готові 

працювати для досягнення цілей і стратегічних планів підприємства. Нажаль, 
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в Україні підготовка фахівців страхової галузі залишається на досить 

низькому рівні, і тому кращим виходом з ситуації стане корпоративне 

навчання та перепідготовка кадрів, що прийшли з інших галузей. Підготовка 

та перепідготовка ефективних кадрів страхової компанії може відбуватися 

двома шляхами: 

1. Перший напрям – отримання спеціальної вищої освіти 

працівниками компанії, що не мають відповідної освіти на денній або заочній 

формі за спеціальностями «Фінанси», «Економіка підприємства», «Облік і 

аудит», «Право»), для керівних ланок наявність вищої економічної або 

юридичної освіти має бути обов’язковою умовою. 

2. Другий напрям – навчання на спеціальних курсах на базі 

навчальних закладів або безпосередньо на базі страхової компанії за 

індивідуальними навчальними програмами. Строк такого навчання може 

бути визначений індивідуально і не має перевищувати 6-місячний термін. По 

закінченню подібних програм можна видавати відповідні сертифікати або 

свідоцтва про навчання. 

Ще одним аспектом правильної організації роботи з персоналом у 

страховій компанії має стати прозора і справедлива система мотивації та 

стимулювання. Правильна мотивація сприяє підвищенню ефективності 

роботи менеджерів та продавців страхових послуг, збільшенню обсягів 

надходжень страхових премій, покращенню якості обслуговування клієнтів, 

збільшенню операційного прибутку, зменшенню операційних витрат. 

Система стимулювання персоналу страхової компанії має включати в себе 

різні морально-психологічні, організаційні та економічні стимули. До 

морально-психологічних методів стимулювання належать комунікація зі 

співробітниками, роз’яснення їм необхідності, цілей та змісту бізнес-процесів 

компанії, залучення співробітників до участі у відкритому обговоренні 

проблем, які виникають в процесі здійснення діяльності, а також залучення 

підлеглих до формування цілей та розробки управлінських рішень. 

Важливим завданням керівника компанії є створення у колективі атмосфери 



71 
 

взаємоповаги, довіри, коректного ставлення один до одного, заохочення 

персоналу до процесу генерації ідей та створення інновацій в галузі 

страхування. 

Страхові компанії, що практикують розвиток людських ресурсів, 

відрізняються більшою ефективністю. У таких компаніях кращі кар’єрні 

перспективи і система мотивації, менша плинність персоналу, більш високий 

ступінь задоволеності роботою, а відповідно і віддача від працівників. 

Розвиток людських ресурсів страхової компанії (крім вироблення 

стратегії) включає в себе прогнозування і планування персоналу, своєчасне 

підвищення кваліфікації нових працівників, зміцнення зв'язків з іншими 

організаціями з навчання та тренінгу, атестацію персоналу і визначення 

навчальних потреб, систему професійного зростання.  

Іншим важливим напрямком роботи з персоналом є створення 

правильної корпоративної культури – духу компанії, нематеріальної 

складової, що включає в себе матеріальні та нематеріальні аспекти. 

Характеристиками правильної корпоративної культури, що сприятиме 

вирішенню поставлених перед співробітниками задач, є відкрите ділове 

спілкування, горизонтальні зв'язки, комунікації між підрозділами, 

демократичний стиль управління, націлений на пояснення прийнятих рішень; 

доступність вищого менеджменту для спілкування з підлеглими, 

неформальність, інновації та креативність. 

Таким чином, запропоновані рекомендації спрямовані на підвищення 

ефективності страхової компанії «Ю.Ес.Ай», вони носять загальний характер, 

тим не менш аналіз діяльності компанії показав, що більшість з цих заходів 

не є реалізовані у компанії системно, у необхідному обсязі. І тому більша 

увага до організаційних моментів, налагодженню внутрішньої корпоративної 

комунікації, оновлення кадрової стратегії посилить позиції компанії на ринку 

та її бренд як надійного партнера і страхувальника. 
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ВИСНОВКИ 

 

Після проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 

По-перше, у роботі була висвітлена сутність страхового менеджменту, 

його принципи та завдання. На основі аналізу теорії управління страховою 

компанією, було запропоновано авторське визначення, за яким страховий 

менеджмент є системою управління у сфері страхування, що вимагає від 

персоналу страхової компанії формування та ефективне використання 

наявних фінансових, організаційних, трудових та інших ресурсів для 

досягнення цілей організації. Управління страховою діяльністю має певні 

особливості, що відрізняють її від інших видів економічного 

господарювання, а саме наступні фактори: наданням страхових послуг може 

займатися лише юридична особа, занесена до державного реєстру фінансових 

установ та яка володіє правом здійснювати певні види страхування; існують 

нормативи платоспроможності, яких потрібно дотримуватися, формуючи 

портфель страхових зобов’язань; умови надання страхових послуг суворо 

регламентовані правилами страхування та законодавством та ін. Це 

позначається і на специфічних принципах, за яким має здійснюватися 

управління страховою компанією: принципі адаптивності (пристосування до 

мінливих зовнішніх та внутрішніх умов функціонування страхової 

організації); принципі постановки нових завдань (відкритість страхової 

компанії до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі і готовність на 

них ефективно реагувати); принципі динамічності і стабільності, що гарантує 

розвиток компанії з врахуванням зовнішніх та внутрішніх умов. 

По-друге, система антикризового управління страховою компанією має 

надзвичайно важливе значення, оскільки специфіка діяльності страхових 

організацій обумовлює їх виживання в залежності від правильного 

реагування на кризові явища та зміни зовнішніх умов. Теорія і практика 

світового і вітчизняного антикризового менеджменту створила достатньо 
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інструментів реагування та мінімізації ризиків, які можуть бути використані 

керівництвом страхової компанії в умовах економічної нестабільності. 

По-третє, аналіз вітчизняного ринку страхових послуг та економічної 

ситуації в Україні показав, що цей сегмент залишається недостатньо 

розвиненим, порівняно з провідними країнами світу. Причинами цього є 

економічна та політична нестабільність, часті економічні кризи, динамізм 

страхового законодавства, традиційно низька довіра населення до страхових 

компаній, відсутність традицій страхування в культурі суспільства та ін. Все 

це призводить до зменшення кількості страхових компаній, звуження ринку 

страхових послуг. Затяжна криза, спричинена пандемією та її наслідками, 

спад економіки та ділової активності поглибили ситуацію на страховому 

ринку. Виживання та розвиток цього сегменту є неможливим без стабільної 

державної підтримки, спрямованої на захист інтересів клієнтів, споживачів та 

страхових компаній, підвищення якості страхового сервісу. 

Компанія «Ю.Ес.Ай» працює на ринку страхових послуг вже 16 років. 

Вона не є беззаперечним лідером ринку, проте займає міцні позиції у ТОП-20 

та ТОП-10 рейтингу національних страховиків за різними видами 

страхування. За роки існування компанія зарекомендувала себе як надійний 

партнер, що надає страхові послуги, активний гравець страхового ринку. В 

умовах звуження ринку та економічних негараздів компанія змогла утримати 

своє місце та клієнтську базу, і навіть зробила певні кроки щодо свого 

розширення. 

Аналіз макро і мікро середовища функціонування організації, що був 

зроблений за допомогою методів SWOT аналізу та PEST моделювання 

показав, що зовнішнє середовище сьогодні залишається нестабільним, не 

сприяє розвитку  та розширенню присутності на ринку страхових послуг. 

Серед основних факторів, що негативно впливають на діяльність організації 

та її прибутки, були вказані наступні: економічна нестабільність, падіння 

економіки, низька платоспроможність населення, динамізм законодавчої бази 

та ін. В цих умовах стратегія організації повинна бути спрямована утримання 
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свого місця на ринку страхових послуг, забезпечення своїх активів для 

відповідності нормативам і взятим на себе страховим зобов’язанням, помірне 

розширення та збільшення свого представництва в регіонах. 

Основними ризиками, з якими стикається компанія у своїй діяльності, є 

страхові ризики, ринкові ризики, валютні, кредитні, ризики ліквідності. 

Керівництво компанії ретельно відслідковує свої фінансові показники, 

здійснює моніторинг зовнішнього економічного, політичного та соціального 

середовища, вживає необхідні антикризові заходи, спрямовані на мінімізацію 

вказаних ризиків. 

Тим не менш, вивчення діяльності даної організації дозволяє надати 

рекомендації щодо підвищення її ризикозахищеності та оптимізації 

антикризової політики. Серед шляхів підвищення ефективності ризик-

менеджменту були запропоновані наступні: створити в структурі організації 

моніторинговий відділ, який буде займатися вивченням змін у зовнішньому 

середовищі та оперативно інформувати про це керівництво;  оновити план 

антикризових дій з чітким алгоритмом та відповідальними особами; вносити 

зміни у поточні та стратегічні плани компанії, відповідно до змін зовнішньої 

кон’юнктури, гнучка реакція на нові обставини; сформувати додаткові 

фінансові джерела покриття потенційних та фактичних збитків від реалізації 

прийнятих на страхування ризиків; об’єднання з іншими гравцями 

страхового ринку для лобіювання своїх інтересів та відповідних змін у 

страховому законодавстві; використання інструментів нейтралізації ризиків, 

що довели свою ефективність; запровадження інновацій у свою діяльність, 

зокрема подальша автоматизація продажів страхових полісів (вдосконалення 

онлайн сервісу); розширення страхового портфелю за рахунок новинок; 

введення нових страхових продуктів; запровадження CRM-супроводу своїх 

послуг; пошук нових каналів для збуту страхової продукції, вдосконалення 

маркетингової політики; оновлення та вдосконалення кадрової політики, 

розширення регіонального представництва, створення прозорої системи 

мотивації та стимулювання кадрів.   
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