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Корисні Web – сторінки

 http://www.forinsurer.com. - Фориншуренс

 http://insurancebiz.org Асоциація страховий бізнес

 Ліга страхових організацій України  http://www.uainsur.com
Моторне (транспортне) страхове бюро України 
http://www.mtsbu.org.ua

 Страхування Росії  www.allinsurance.ru

 Сайти страхових компаній: ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», АСК „АСКА”, 
АСК „ІНГО Україна”, СК „PZU України”, СК „Кредо-Класик, СК „ТАС” 
та ін.



Тема 1
Поняття про страховий менеджмент. 

Порядок створення страховий компаній. 
1. Поняття про страховий менеджмент. 

Завдання та функції страхового 
менеджменту. 

2. Страхові послуги та їх елементи.
3. Організаційно-правові форми страхових 

компаній.
4. Порядок реєстрації юридичної особи.
5. Вимоги до статутного капіталу страховиків.
6. Реєстрація страховика як фінансової 

установи.
7. Єдиний державний реєстр фінансових 

організацій. 



Поняття про страховий менеджмент. 
Завдання та функції страхового 
менеджменту.

Страховий менеджмент можна визначити і 
як управління діяльністю страхової компанії, 
що функціонує в умовах конкурентного 
економічного середовища, яке включає  
постановку цілей, вибір засобів і розробку 
методів їх досягнення
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Страховий менеджмент –
особливі відмінності

Особливості страхування, як виду економічної діяльності:

 - наданням страхових послуг може займатися лише
юридична особа, яка відповідно до законодавства 
занесена до Державного реєстру фінансових установ та 
отримала право на здійснення певних видів страхування

 - наявністю нормативів платоспроможності, яких
потрібно дотримуватись під час формування портфеля 
страхових зобов’язань;

 умови надання страхових послуг чітко регламентовані 
правилами страхування та Постановами Кабінету 
Міністрів.
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Об'єкти та суб'єкти управління 
страхового менеджменту

 Об’єктом управління страхового менеджменту 
виступає організація та персонал страхової компанії, 
фінансова структура, власний капітал, внутрішні операції, 
інформаційні потоки, матеріальні активи, бухгалтерський 
процес і звітність, фінансові результати та податки, 
безпека, зв’язки з громадськістю, фінансовий 
інструментарій тощо.

 Суб’єктом управління є відповідальна особа чи група 
осіб, уповноважена приймати управлінські рішення та 
нести відповідальність за ефективне управління 
страховою компанією; комплекс підрозділів, які за 
допомогою різноманітних управлінських форм впливу 
забезпечують ефективне управління фінансами.
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Функції страхового менеджменту

Під функціями страхового менеджменту слід 
розуміти конкретні види управлінської 
діяльності, які здійснюються спеціальними 
прийомами та засобами, а також відповідна
організація роботи і контроль діяльності 
страхової компанії.

Функції менеджменту є планування, 
організація, мотивація і контроль,
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Функції страхування

 Ризикова

 Створення та використання страхових 
резервів (фондів)

 Заощадження коштів

 Превентивна функція 

 Компенсаційна

 Інвестиційна



1. Реєстрація юридичної особи у формі повного,
акціонерного (приватного та публічного),
командитного товариства або ТзДВ

2. Реєстрація акцій в ДКЦПФР (для акціонерних
товариств)

3. Отримання статусу фінансової установи,
внесення до Державного реєстру фінансових
установ (Нацкомфінпослуг)

4. Отримання ліцензій на право здійснення
страхової діяльності (Нацкомфінпослуг)

Реєстрація страхової компанії



Порядок реєстрації юридичної особи:

 Для проведення реєстрації юридичної особи державному реєстратору 
подаються документи:

- паспорт;

- заповнена реєстраційна картка (форма № 1);

- копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення 
юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб.

 Дата внесення до Єдиною державного реєстру запису є датою державної 
реєстрації юридичної особи;

 Строк не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження 
документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

1. Реєстрація юридичної особи
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1. Подання необхідних документів на реєстрацію акцій до 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій у ДКЦПФР.

3. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера 
цінних паперів.

4. Приватне розміщення акцій серед засновників та оплата 
ними номінальної вартості акцій.

5. Подання звіту про результати приватного розміщення акцій 
та його реєстрація в ДКЦПФР

6. Отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в 
ДКЦПФР.

2. Реєстрація акцій в ДКЦПФР
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7. Видача засновникам товариства документів, що 
підтверджують право власності на акції.

8. Отримання дозволу на виготовлення печатки в дозвільній 
системі органів внутрішніх справ та виготовлення печатки.

9. Підготовка пакету документів для відкриття розрахункового 
рахунку в банківських установах.

Реєстрація акцій в ДКЦПФР



3. Отримання статусу фінансової установи, 
внесення до Державного реєстру 

фінансових установ (Нацкомфінпослуг) 

1. заява про внесення інформації до Реєстру, встановленого зразку;
2. реєстраційна  картка  юридичної  особи у паперовій та електронній формах;
3. завірену в установленому законодавством  порядку  копію свідоцтва   про   державну   реєстрацію  

суб'єкта  підприємницької діяльності або довідку про внесення до ЄДРПОУ;
4. нотаріально завірені  копії установчих документів заявника (з усіма змінами);
5. довідки  банків  або  аудиторський  висновок  аудитора, інформація про якого внесена  до  

реєстру  аудиторів,  які  можуть проводити    аудиторські    перевірки   фінансових   установ,   що 
підтверджують розмір сплаченого статутного фонду;    

6. інформацію   про   керівника  та  головного  бухгалтера заявника відповідно до Професійних 
вимог до керівників та головних бухгалтерів   фінансових   установ;

7. засвідчені  підписом  керівника  та  печаткою  заявника відомості про наявність приміщення,  
обладнання,  техніки, засобів зв'язку та  програмного  забезпечення,  технічні  можливості  яких 
забезпечують  постійне  формування поточної інформації про надання фінансових послуг 
клієнтам та надання звітних даних;

8. реєстраційні картки з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної  особи (за наявності 
підрозділів);

9. бізнес-план запланованої   страхової  (перестрахової) діяльності на строк не менше ніж три роки;
10. доручення на представника. 
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Отримання статусу фінансової установи, 
внесення до Державного реєстру 

фінансових установ (Нацкомфінпослуг)

Після реєстрації юридичної особи та одержання статусу фінансової 
установи, для отримання ліцензії потрібні документи:

1. Заява
2. Копія свідоцтва про реєстрацію
3. Копії установчих документів
4. Довідка з банку або висновок аудиторів про статутний фонд
5. Довідка аудиторів про фінансовий стан засновників
6. Правила страхування (зі словом “добровільного”)
7. Правила внутрішнього фінансового моніторингу
8. Копія документа про відповідального за моніторинг



Методология 
формирування назви компанії



Аналіз даних:
Аналіз назв компаній на страховому 

ринку України



Аналіз назв компаній на 
страхового ринку України

Назва
(Частина назви)

Частота 
появи

Страхування 34
Україна 13
Компанія 9
Гарант (гарантія) 6
Поліс 6
Альянс 5
Євро 
(європейський) 5
Лайф 5
Група 3
Дніпро 3
Інтер 3
Ренесанс 3
Транс 3

Назва
(Частина назви)

Частота 
появи

Авіа 2
Альфа 2
Добробут 2
Екологічна 2
Енерго 2
Еталон 2
Захист 2
Інвест 2
Інго 2
Контракт 2
Мир 2
Оранта 2
Перша 2
ТАС 2



Аналіз назв компаній за мовою 

на страхового ринку України

82%

18%
Українська

Англійська



Особливості національного неймінгу

1. Врахувати нагальну проблематику бізнесу

2. Обрати міжнародно безпечне слово

3. Обмежитися мінімумом слів і букв



Критерії вибору Назви страховика

o Кількість слів (ТОП 4 національних, а також
міжнародних компаній складаються з абревіатур. 5 з 10
компаній міжнародних мають по 3 слова у назві);

o Найуживаніші слова (4 з 10 національних, а також 5 з
10 міжнародних мають у назві слово “Страхування” або
“Insurance”);

o Походження назви (7 з ТОП 10 компаній мають 1 слово
міжнародного вжитку).

Профіль назви успішної страхової компанії:

o Компанія має складатися з 3 слів, бажано
міжнародного вжитку, містити слово “Страхування”.



Практикум 1:
Назва компанії



Назва компанії - серьезный 
маркетинговий інструмент. 
Вимоги до Назва страхової компанії

Існує 5 правил, які треба пам'ятати в разі створення 
назви для нової компанії: 

1. Назва повинне позначати реальні поняття, легко 
запам'ятовуватися

2. Назва повинне помітно відрізнятися від вже 
існуючих і відомих брендів

3. Назва може включати юридичні терміни 

4. Назва не повинна включати заборонені терміни і 
вирази 

5. Чим більше назва буде інтернаціональною, тим 
краще



Заборонені терміни и вирази

 Назва фірми не повинна мати на увазі, що ваша 
організація є пріправітельственной (державною). Тобто 
назви, в яких використовуються слова Парламентський, 
Прем'єр-міністр, законодавчий і тому подібне, швидше за 
все, будуть відхилені при реєстрації. 

 Не можна використовувати назву для компанії, якщо сенс 
його спотворюватиме дійсне положення і діяльність 
організації.

 Нарешті, не можна використовувати нецензурну лексику 
або такі слова і вирази, які означатимуть, що ваша 



«Мозговой штурм» (Brainstorming ) - широко 
используемый метод выработки идей

• Любые идеи имеют право на обсуждение

• Все идеи должны записываться в общий список

• Идеи от каждого могут быть в письменной форме -
список для обсуждения общий

• Никакого обоснования идей не требуется 

• Отсутствие прямого и косвенного давления

• Идеи записываются без ‘авторства’

• Обсуждение начинается только после записывания 
всех первоначальных идей

• Мыслить необходимо в масштабах компании в 
целом

• Дайте волю своему воображению -- не позволяйте 
вашему опыту ‘мешать’ вам

• Будьте целеустремленными и делитесь своими 
мыслями -- ‘плохих’ идей не бывает



Перевірка правильності 
назви Компанії

Є назва компанії:

 Переконлива 

 Цікава

 Чітка

 Така, що відображає 
специфіку діяльності

 Відображає стабільність та 
впевненість

Контрольні питання:

 Назва компанії 
сприймаються  зразу 

 Назва компанії легко 
запам'ятовується, але в той 
же час - переконлива



Аналіз страхового ринку України
Логотипи

Колір, що
переважає

Кількість
компаній у 

вибірці
Синій 51
Зелений 45
Червоний 29
Жовтий 13
Блакитний 13
Чорний 13
Сірий 8
Помаранчевий 7
Фіолетовий 3



Логотипи: аналіз ринків (1/2)
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Логотипи: аналіз ринків (2/2)
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Висновки: логотип

1. Стримані, тьмяні кольори

2. Переважають синій, темно-червоний, 
cірий

3. Малюнки не використовуються (є 
винятки)

4. Мінімалізм
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Дякуємо за увагу!
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Домашнє завдання

 Визначитись з організаційно-правовою 
формою страхової компанії (товариства)

 Провести державну реєстрацію страхової 
компанії

 Придумати назву та логотип компанії

 За результатами досліджень зробити 
презентацію


