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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 

 

Страховий ринок України  перебуває в масштабній фінансово-економічній кризі, 

наслідки якої будуть ще тривалий час досліджуватися вченими і практиками страхової 

справи. Кризові явища в страховому секторі були частково пов'язані з ситуацією на 

інших ринках, а частково - з невідповідністю фінансового управління у страхових 

компаніях. Актуальною проблемою є вчасне попередження кризи та розроблення 

теоретико-методологічних засад здійснення антикризового управління страховиком 

на постійній основі зі створенням відповідних нових методик та пошуком 

комплексних критеріїв оцінки їх ефективності. Досвід страхових компаній показує, 

що вони, здійснюючи комплексне антикризове планування і управління, працюють 

успішніше й отримують прибуток, який значно вищий від середнього по галузі. 

Виникнення і практичне використання методології антикризового управління 

зумовлене об'єктивними причинами, що генерують зміни зовнішнього середовища 

діяльності страхової організації. Сутність антикризового управління полягає в тому, 

що, з одного боку, існує чітко організоване комплексне антикризове планування, з 

іншого - структура управління організацією відповідає «формальному» 

антикризовому плануванню і побудована так, щоб забезпечити формування 

довготермінової стратегії для досягнення її цілей і створення управлінських 

механізмів реалізації цієї стратегії через систему антикризових заходів.  Антикризове 

управління - це спеціальним чином організована система управління, яка має 

комплексний системний характер, націлена на найбільш оперативне виявлення ознак 

кризи та створення відповідних передумов для їх своєчасного подолання з метою 

забезпечення, відновлення життєдіяльності суб'єкта страхової діяльності, 

недопущення виникнення його банкрутства та запобігання кризи в майбутньому. 

Оптимізація антикризової діяльності страховика безпосередньо пов'язана з його 

місією і стратегією розвитку. Складаючи програму та формуючи портфель 

антикризових заходів страховика, менеджер повинен не тільки керуватися 

показниками його ефективності, але також виконувати стратегічний аналіз і оцінку 

впливу цього заходу на його позиції і економічний потенціал. Антикризове 

управління страховою компанією повинно здійснюватись поетапно та передбачати 

послідовність дій. Загальна процедура впорядкування антикризової діяльності 

страховика формалізується у вигляді таких етапів.  Перший етап - формулювання 

антикризових заходів  На цьому етапі вищий управлінський персонал страхової 

організації аналізує поточний стан страховика та визначає пріоритетні напрями його 

подальшого антикризового розвитку.Другий етап - розроблення (підготовка) 

антикризових заходів. Після того, як низка антикризових заходів пройшла свою 

першу перевірку, необхідно розвивати її до того моменту, коли можна буде ухвалити 

тверде рішення.Третій етап - експертиза антикризових заходів. Перед початком 

запровадження антикризових заходів потрібно здійснити їх кваліфіковану експертизу. 



Якщо реалізацію антикризових заходів проводять за допомогою антикризового 

менеджера, то останній сам проведе цю експертизу, наприклад, за допомогою 

консалтингової фірми.Четвертий етап - здійснення антикризових заходів. Ця стадія 

охоплює реальне впровадження і моніторинг розвитку антикризових заходів до того 

моменту, коли план антикризових дій буде виконано в повному обсязі. П’ятий етап -  

оцінка результатів антикризових заходів. Здійснюють як по завершенню проекту 

антикризових заходів загалом, так і в процесі його виконання. Основна мета цього 

виду діяльності полягає в отриманні реального зворотного зв'язку між закладеними 

антикризовими ідеями та ступенем їх фактичного виконання. В результаті проведених 

досліджень ми виявили, що 2016 рік став іспитом на міцність всіх сфер економіки 

нашої країни, включаючи страховий ринок, який за роки свого існування в незалежній 

Україні так і не зміг наростити значущих обсягів. До ряду вже традиційних проблем зі 

складністю і прозорістю ведення бізнесу додалися додаткові - економічні. Внутрішні 

ризики розвитку економіки України, головним чином, пов’язані з: 

-   військовими діями на Донбасі, які призводять до скорочення виробництва у 

регіоні, погіршення умов залучення зовнішнього фінансування та зростання видатків 

бюджету на фінансування силових відомств і відновлення зруйнованої 

інфраструктури; 

- зростанням боргового навантаження на бюджет через необхідність 

фінансування дефіциту та заборгованості   сформованої у минулі роки; 

- виснаженням міжнародних резервів, що ускладнює використання 

Національним банком інтервенцій в якості інструментів стримування зростання 

попиту на іноземну валюту, який виникає внаслідок панічних настроїв та 

спекулятивних атак. Через ситуації політичної та економічної ситуації в Україні 

доходи українців і компаній відчутно скоротилися, це повною мірою відбилося на 

страховому ринку, його обсяги впали. Низькі обороти українського страхового ринку 

роблять цей вид фінансових послуг низько рентабельним. При таких незначних 

обсягах ринку знецінення національної валюти майже в 3 рази страховики відчули 

особливо гостро. Основне зниження зібраних премій відбулося за видами 

страхування, тісно пов'язаним з курсом долара. Насамперед, це - «Зелена карта», 

страхування виїжджаючих за кордон, автострахування та медичне страхування. Але 

якщо за показниками зібраних премій через курсових коливань зазначені види 

страхування можуть продемонструвати зростання, то за кількістю укладених 

договорів спостерігається різке зниження.   Підводячи підсумки, можна зробити 

висновок, що 2016 рік був складним для страхового ринку. Але ті компанії, які 

впоралися з викликами, стануть флагманами української страхової галузі в наступні 

роки. 
 


