
“СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
СТРАХОВИКА ЯК ОСНОВА 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ”



Класичні визначення стратегії

Стратегія – сукупність всіх дій керівників, сприяючих досягненню цілей
організації; діюча стратегія компанії частково спланована і частково реагує на
обставини, що змінюються.

А.А. Томпсон і А. Дж.Стрикленд
Стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими фірма керується в свій
діяльності. Існує 4 різної групи правил: орієнтири і завдання, продуктово-ринкова
стратегія фірми, організаційна концепція, оперативні прийоми.

Ігор Ансофф
Стратегія — це створення єдиної дієвої позиції на основі використання відмінної
виробничої діяльності.
Стратегія — це визначення напрямку та масштабів діяльності організації в
довгостроковій перспективі. Вона ідеально визначає ресурси, які відповідають
умовам середовища, що змінюється, особливо, ринкові, клієнтам, споживачам з
метою задоволення очікувань власників підприємства.

Майкл Портер

Стратегія – це взаєузгодження бачення акціонерів, топ-менеджменту, 
персоналу стратегічних і тактичних цілей розвитку компанії та шляхів їх 
досягнення з урахування можливих очікувань.



Чи потрібна стратегія страховику?

Ми розглядаємо стратегію як систему пріоритетів, бачення,

довгострокових цілей компаній і засобів їх досягнення.

Розроблена стратегія компанії є інструментом оперативного управління

компанією.

Навіщо компанії потрібна стратегія?

Стратегія задає загальний напрям розвитку компанії і координує роботу

персоналу компанії у вибраному напрямі.

Наявність стратегії дає упевненість в майбутньому і показує кроки для

досягнення бажаних результатів.
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Так Ні

Вид страхового бізнесу ^ і
Uкласичнии кептивнии СХЄМНИИ

Характерні особливості ,г
v

Стабільні надходження
від власної ФПГ або
холдішу, а також
розвиток власних
привабливих сегментів

страхового ринку

Огабі.льш надходження з
метою оптнмізації
оподаткування, а також
розвиток власних
привабливих сегментів

страхового ринку

Надходження страхових
платежів з віть, ного ринку

Пояснюється
неможливістюшвидко
реагувати на зміни
кон’юнктури ринку

VV

Розробка власної стратегії розвитку на основі теорегіїко-методологічнпх основстратегічного планування та
досвід інших страховиків

Забезпечення прибутковості та збільшення капіталізації. Збільшення ринкової частки
’Забезпечення пишності кадрівна рівні 10 0 о

Визначенняосновних напрямів та ключових моментівв довгостроковій перспективі

Прогнозоване майбутнє. Визначені цілі та завдання. Прийняття обгрунтованих рішень.
Ефективна оцінка ресурсів. Визначаються критерії оцінки діяльності.
Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності.

Майбутнє компанії чітко
не визначене



Учасники процесу розробки стратегії

Акціонери

Зовнішні
консультанти

Топ-менеджери 
компанії

Управління стратегічного 
аналізу та планування

Стратегія 
компанії

Формування бачення розвитку 
компанії, відповідальність за 

реалізацію стратегії

Формування пріоритетів і 
вибір стратегічної 

альтернативи

“Розширення бачення”, “погляд зі 
сторони”, привнесення 

успішного досвіду стратегічних 
розробок

Підготовка аналітичної бази для 
розробки стратегії, розробка та 

корегування стратегії



Рівні розробки і реалізації стратегії

Корпоративна стратегія
1) Визначає пріоритетні напрями розвитку компанії
2) Визначає межі діяльності компанії та ідентифікує бізнеси, якими компанія займається
3) Узагальнено формулює довгострокові цілі бізнесів
4) Формулює критерії оцінки діяльності бізнесів
5) Ставить фінансові завдання перед підрозділами
6) Регламентує систему взаємодії бізнесів і корпоративного центру і перерозподіл

прибутку
7) Визначає обсяги і напрями капіталовкладень

Стратегія бізнес-рівня
1) Визначає цілі і завдання розвитку бізнесу відповідно до корпоративної стратегії
2) Визначає продуктово-ринковий портфель бізнесу
3) Визначає організаційну концепцію бізнесу і критерії оцінки діяльності підрозділів
4) Включає функціональні стратегії, що описують комплекс заходів, які необхідно

реалізувати безпосередньо у функціональних підрозділах для досягнення поставлених
цілей

Проблема: чітка ідентифікація пріоритетних бізнесу компанії



Алгоритм побудови стратегії розвитку 

страхової компанії
Основний зв'язок

Місія, цілі, завдання
Компанії!О Другорядний зв' язок

ї
Можливості ЗV

їЗовніттінс середовище та внутрішня система страхового
ринку України! Аналіз діяльності Компанії (початкові умови)

А АБажання ?
7

Вибір шляхів досягнення поставлених цілей при різних N
варіантах стратегічного розвитку

* соя Стратегічний аналіз і вибір пріоритетних видів
страхування па яких будується бізнес]

отзор= н= .
Sc

Я-Іо зЕ-3 Осе Яо-
Структурно-те\ нічні| Маркетингові| Управлінськії Фінансово-економічні

1. Вдосоналення або реорганізація]
організаційної структури
2. Розподілення функціональних
обов'язків структурних одиниць
створення прозорого документообігу
3. Розвиток або реорганізація
представницької мережі]

1. SWOT - аналіз
2. Визначення найбільш перспективних]
клієнтських сегментіві
4. Характеристика перспективних географічних]
сегментів і конкурентний аналізі
5. Страхові послуги, що пропонуються та їх|
конкурентні переваги]
6. Программьі виходу на нові регіональні та
локальні ринки
7. Розвиток, через створення нових каналів
продажу'

1. Створення ефективної системи]
мотівації персоналу!
2. Підвищення кваліфікації персоналу]
3. Управління та оптимізація]
нерухомості
4. Матеріально-технічне забезпечення]
5 . Удосконалення існуючих та
створення нових інформаційних!
технологій
6. Інші]

1. Реорганизапія та розвиток!
структурних подрозділів
2. Необхідний обсяг інвестиційних
коштів
3. Бюджет продажу]
4. Бюджет витрат]
5. Оцінка ефективності інвестицій

Реінжиніринг бізнес-процесів Компанії ]

І
Оцінка ефективності, _

контрольВитрати на реалізацію <3-

і



Алгоритм побудови блоку „Стратегічний аналіз і 
вибір пріоритетних видів страхування на яких 

будується бізнес”

Фінансово-економічний аналіі Конкурентний аналіз\

Основні економічні характеристики видів
страхуванню Оцінка конкурентних позицій основних гравців на

даному сегменті

Моніторинг середовища з точки зору
перспективності виду страхування

Анализ стратегій конкуренті^за лодомогою BCG матриціі
Прогноз розвитку, фактори зростання, шляхи

досягнення заданного сценарію, можливі ризики

Ключеві фактори успіху на даному сегменті страхового ринку)

Загальна привабливість/непривабливість видів страхування та перспективи розвитку, прогноз надходжень Компанії!
за варіантами стратегічного розвитку)



Алгоритм побудови блоку „Маркетинг”

SWOT-аналі^ Развиток КомпаніїРозвиток страхового ринку

1 категорія регіонів -
пріоритетного розвитку]

2 категорія регіонів -|
средньопріоритетного розвиту

З категорія регіонів -
малопоіооцте^ного орзвитку

4 категорія регіонів -|
низькопоіошре^ного OOJBHTKyl

Маркетинговий план

Цільові клієнтські сегментні Роздрібні
страхові\
послуги

Корпоративні
страхові послуги

Технології
вход\\

Технології
входу\

компанні населення

Заходи по залученню клієнтів, в тому числі розширенні каналів продажу та реклама]

Виконання плану продажу



Алгоритм побудови блоку 
„Фінансово-економічний”

Реорганізація та розвиток структурних]
подразділф

у Розвиток інформаційних технологій, навчанняперсоналу ,

^ мсітейіадьно-технічне забезпечення, оеклама та PR

Збільшення штатних]
співробітників, иф

забезпечують
розвиток бізнесу1

Реорганізація
нерентабельних]

підрозділі^
Збільшення

точок продажу
Збільшення кількості

страхових агенті^1 ІНВЕСТИЦІЇ

Бюджет продаж^ Бюджет витрат

Збільшення валових доходів від'страхової діяльностГ. підвищення оецтаоельності .страхових ?>A;C3, досягнення
запланованних результатів продажу

Оцінка ефективності



Висновки
Таким чином, пропонований алгоритм побудови бізнес-стратегії дозволяє 

акціонерам, з’ясувати таке: на даний час страхова компанія із врахування 

внутрішньої структури та місця на ринку коштує n грошових одиниць, інвестує в 

розвиток компанії m грошових одиниць вартість бізнесу становить 3m грошових 

одиниць доходу щороку впродовж інвестиційного періоду з дисконтом Х% і, отже 

вартість компанії зросте 2n раз. Як саме?  Розвиваючи пріоритетні види 

страхування, зменшуючи аквізиційні та адміністративні витрати розширюючи канали 

продажу страхових послуг та збільшуючи їх результативність, удосконалюючи 

внутрішні бізнес-процеси, інформаційні технології, навчаючи та мотивуючи персонал 

і т. ін. Топ-менеджмент опрацьовує загальні орієнтири (критеріальні точки) для 

розвитку компанії, які чітко розуміють інсайдери, розробляє перспективні напрями 

розвитку та їх рентабельність, впроваджує ноу-хау в страхуванні та ін. А персонал

чітко розуміє основні стратегічні напрями розвитку компанії, взаємозв’язок між 

стратегією та власною мотивацією, особисті перспективи кар’єрного росту, що 

пов’язані зі стратегією.



Дякую за увагу!

Посилання на сайт обовязкове. Автор: Бридун Євгеній Володимирович


