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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
2.1 Склад і структура ресурсного потенціалу. Оцінювання наявного
потенціалу страховика та ефективності його використання
Потенціал підприємства у визначальній мірі залежить від наявності,
стану та складу ресурсів, які є в його розпорядженні.
Класичним постулатом економічної теорії визнано, що для здійснення
виробничої діяльності підприємству потрібні фактори виробництва,
основними з яких є праця, капітал і земля (природні ресурси). Під
виробничими факторами прийнято розглядати ресурси, які реально залучені
до процесу виробництва, тобто, "продуктивні ресурси".
Основними видами ресурсів, що використовуються підприємством є:
Технічні ресурси. Це насамперед основні фонди: обладнання,
устаткування, будівлі, споруди, виробничі площі, інвентар. Для потенціалу
підприємства, окрім кількості технічних ресурсів, важливе значення мають
їхній стан, структура, особливості використання та утримання.
Технологічні ресурси. Це використовувані технології та особливості
організації виробничого процесу, динамічність технологічних змін,
інновацій, наявність конкурентноспроможних ідей та наукових розробок.
Матеріальні ресурси. Це сировина, матеріали, особливості їх
використання, обробки, збагачення, утилізації. Це предмети праці, які в
результаті їх використання із застосуванням інших видів ресурсів у процесі
праці перетворюються на готову продукцію, здатну задовольняти потреби
споживачів. У матеріаломістких галузях питома частка матеріальних ресурсів
у собівартості продукції є значною. Тому раціональне їх використання є
одним з резервів виробництва, а отже, і виробничого потенціалу
підприємства.
Трудові ресурси. Люди, здатні до праці, становлять основний елемент
продуктивних сил суспільства, оскільки саме вони сполучають засоби і
предмети праці, і в результаті трудових зусиль створюється готова продукція.
Однією з найактуальніших проблем сучасного управління є активізація
людського фактору. Трудовий потенціал не можна обмежувати лише
здатністю до фізичних дій. Вагоме значення мають розумова діяльність,
знання, вміння, кваліфікація, демографічний та віковий склад працівників,
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їхнє ставлення до праці, трудова дисципліна, спроможність реалізовувати
цілі та завдання підприємства.
Фінансові ресурси. Придбання технічних і матеріальних ресурсів та
найм робочої сили неможливо здійснити без важливого елементу фінансових
ресурсів - грошових коштів.
Грошові кошти, які є в розпорядженні підприємства, призначені для
здійснення поточних платежів, для затрат на розширене відтворення
виробництва, для платежів за усіма зобов'язаннями, для стимулювання
працівників. Складовими фінансових ресурсів є цінні папери держави та
інших підприємств, інвестиційні вкладення. Важливе значення для
потенціалу підприємства є стан фінансових активів, їхня ліквідність,
можливості та обсяги отримання позик і кредитів та інше.
Торговельні ресурси. Для підприємств, які здійснюють торговельну
діяльність, важливими є можливі обсяги та умови закупівлі товарів,
встановлені із постачальниками господарські зв'язки, асортимент, його
широта та можливість оновлення.
Нематеріальні ресурси. Вони забезпечують економічну користь
протягом тривалого періоду, але не мають матеріальної основи для
отримання доходів. Нематеріальні ресурси включають в себе:
• Об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, товарні знаки, фірмові найменування;
• Об'єкти, що охороняються авторськими і суміжними правами: твори
науки, літератури, комп'ютерні програми, бази даних, мікросхеми;
• Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності: раціоналізаторські
пропозиції, "ноу- хау", комерційна таємниця.
Нематеріальні ресурси, як і матеріальні, потребують права власності і
захисту. Ці права закріпляються патентами, свідоцтвами, ліцензіями,
забезпечуючи таким чином правові ресурси.
Просторові ресурси. Це характер виробничих приміщень та території
підприємства, наявність та стан комунікацій, можливість їх розширення,
місцезнаходження і розташування підприємства, відстань від постачальників
та споживачів, наближеність до транспортних шляхів.
Інформаційні ресурси. Здійснювати управління підприємством, не
володіючи інформацією про внутрішнє та зовнішнє становище, неможливо.
Важливе значення мають характер інформації, доступ до неї, можливість
розширення інформації і підвищення її ймовірності та інше.
Час. Він є специфічним і, на відміну від інших, невідновлюваним
ресурсом. Підприємство може придбати нове обладнання, сировину,
матеріали, поновити працездатність робітників, отримати чи створити
інформацію, але не може повернути втрачений час. А від використання цього
ресурсу залежить ефективність використання потенціалу.
Енергетичні ресурси - це складова частина матеріально - речових
елементів основних засобів. Однією з найважливіших характеристик частини
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засобів праці є те, що вони мають певну енергетичну потужність. Це —
найактивніша частина основного капіталу, яка формує енергетичні ресурси
аграрних підприємств і сільського господарства в цілому (потужність живої
тяглової сили, потужність тракторів, потужність стаціонарних двигунів,
потужність автомобілів, потужність електродвигунів електроустановок)
Ресурси організаційної структури управління - це характер та
гнучкість керівної системи, способи підпорядкування, обсяги повноважень та
відповідальності, швидкість проходження керівних впливів.
Важливими для ефективної діяльності підприємства є його репутація,
досвід ділових зв'язків, престиж торгових марок, маркетингові позиції на
ринку, стала клієнтура, зв'язки з постачальниками і партнерами. Останнім
часом до складу ресурсів відносять також здатність до підприємницької
діяльності, заповзятливість господарюючих суб'єктів. Хоча цей фактор не є
уречевленим та кількісно визначеним, саме він відіграє вирішальну роль в
успіху підприємства і обумовлює ефективність використання його
матеріальних і фінансових ресурсів.
Комерційна діяльність не може здійснюватися без
необхідних
передумов (ресурсів), а їх сукупність і раціональна структура визначають
потенціал компанії.
Успіх роботи часто залежить від «найвужчого» складника ресурсів.
Крім того, нерідко стає можливим і доцільним підсилити один фактор за
рахунок послаблення іншого. Отже, створюючи чи розвиваючи страховий
бізнес, потрібно звертати увагу на раціональне
співвідношення між
компонентами потенціалу компанії.
Ресурсів має бути достатньо для реалізації стратегії компанії.
Від менеджменту компанії залежить, наскільки ефективно буде
використовуватися наявний у неї потенціал.
В управлінні фінансовими ресурсами представники страховика мають
вирішувати такі завдання:
- проводити прогнозування змін в економіці, на фінансовому ринку і
його
- страховому сегменті, визначати можливий вплив зовнішніх факторів
на формування фінансових ресурсів компанії;
відповідно
до
визначеної
місії, бачення
розвитку
компанії, сформованої корпоративної стратегії, формувати фінансову
стратегію страховика і коригувати її у відповідності зі змінами зовнішнього
економічного середовища;
- проводити аналіз формування фінансових ресурсів страхової компанії
за джерелами походження в минулих періодах і з врахуванням сформованої
фінансової стратеги визначати необхідний рівень фінансування компанії в
наступних періодах (з розбивкою необхідних коштів за напрямками їх
походження);
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- проводити аналіз ефективності використання фінансових ресурсів в
минулих періодах і па основі проведеного аналізу розробляти заходи з
оптимізації операційної і інвестиційної діяльності страховика;
здійснювати
поточне
тактичне
управління
грошовими
потоками (основними з них є надходження грошей від страхових
премій, здійснення страхових виплат, грошові потоки пов’язані з реалізацією
цінних паперів, майна тощо) .Метою виконання даного завдання є
забезпечення ліквідності і платоспроможності страхової компанії;
- управляти рентабельністю страхової компанії – рентабельна робота є
джерелом тривалої фінансової стійкості страховика та зростання добробуту
власників компанії;
- управляти інвестиційною діяльністю компанії, що представляє собою
розміщення вільних власних коштів і коштів страхових резервів з метою
зберігання коштів і отримання інвестиційного прибутку;
- забезпечувати роботу страхової компанії з банківськими установами.
В значній мірі ефективна робота будь-якої страхової компанії залежить
від забезпечення її трудовими ресурсами. Від інтелектуального та
професійного рівня персоналу компанії залежить досягнення нею
стратегічної мети. Управлінню персоналом повинна приділятися значна
увага зважаючи на те, що страхова компанія є фінансовою установою і
переважна більшість її операцій супроводжується рухом грошей та потребує
підвищеної відповідальності. В багатьох випадках вирішення завдань, які
ставляться перед персоналом, потребує творчого підходу і тому працівники
страхової компанії не сприймають механічного, неусвідомленого управління.
Тому керівництво компанії має забезпечити можливість максимального
розкриття професійних здібностей кожного працівника. Управління
трудовими (кадровими) ресурсами передбачає пошук необхідних
працівників, мотивацію їх до найкращого виконання своїх службових
обов'язків, підвищення кваліфікації шляхом безперервного навчання.
Страхування є однією з галузей бізнесу, найбільш залежних від
інформаційного забезпечення. Кожний страховик відчуває потребу постійно
аналізувати зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, що можуть вплинути на
наслідки роботи компанії. Цьому допомагають бази даних, які містять
систему актів з правового забезпечення діяльності компанії, характеризують
розвиток економіки як на макро-, так і на мікрорівні, стан справ на
національному і регіональному страховому ринках, дають уявлення про
світові тенденції і нові технології страхування. Компанії варто мати
бібліотечний фонд страхової літератури, періодичних видань.
Найбільш оперативну і зручну для розмноження інформацію
забезпечують електронні її носії. Тому якомога повніше їх використання є
одним із ключових моментів стратегії розвитку страховика. Потрібно
розвивати інтегровані комп’ютерні системи інформаційного забезпечення
діяльності компанії. Страхова компанія повинна використовувати новітні
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інформаційні технології, зокрема можливості мережі Інтернет.
В управлінні ресурсами страхові компанії мають дотримуватися
загального правила, відповідно до якого отриманий результат має
перевищувати затрати, здійснені для його отримання, що може бути
представлено за допомогою коефіцієнту ефективності:
Коефіцієнт ефективності = Результат/ Витрати.
Якщо управління ресурсом є ефективним, то коефіцієнт має значення
більше за одиницю. Найлегше оцінюється ефективність використання
фінансових ресурсів (використання відомих показників рентабельності та
оборотності застосовується і при оцінці ефективності фінансового
управління страховою компанією), більш важко оцінити ефективність
використання трудових або інформаційних ресурсів.
Для акціонерів найбільш важливим показником привабливості компанії
є зростання її вартості. Вартісний підхід в оцінці результатів бізнесу є
найбільш об'єктивним. Це особливо потрібно враховувати при здійснені
операцій по купівлі-продажу страхових компаній.
Оцінка вартості – це передбачувана ціна в грошовому еквіваленті, що
може бути запропонована за дану страхову компанію (СК) з врахуванням тих
чи інших факторів.
Існує декілька методів оцінки:
1.
Оцінка вартості СК на підставі оцінки співставних продаж СК на
ринку;
2.
Оцінка СК через обсяг отриманих премій і питому вагу на ринку.
3.
Оцінка капіталізації СК на основі оцінки пакету акцій.
4.
Оцінка за дивідендним доходом;
5.
Оцінка за дисконтированими грошовими потоками; 6.Оцінка на
основі підписаної премії і чистого прибутку.
Класичний підхід до визначення вартості СК полягає у визначенні
вартості бізнесу, отриманих різними методиками і їх наступним узгодженням
(розрахунок середньозваженої вартості).
Більш поширеним є метод дисконтованих дивідентних виплат. Борисов
Д.Б. і Захаров С.В. запропонували наступну формулу визначення вартості
страхової компанії:

Де:
TV – вартість страхової компанії;
GWPη- нарахована страхова премія за період, що передує
постпрогнозному; r і g – нормалізовані показники.
Критерії ефективності праці співробітників страхової компанії на
конкрет них посадах можна визначити у відсотках до фонду оплати праці
(ФОП). Дні табл. 2.1
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Таблиця 2.1- Критерії ефективності праці співробітників підрозділів
продажу
Посада
Агент І рангу

Агент 2 рангу

Основний критерій
Критерій
% ФОП
Валовий збір
премій

Валовий збір

Х1

Х2

премій

Керівник
агентської ланки

Додатковий критерій
Критерій
% ФОП
Кількість
укладення
договорів

Y1

Кількість
залучених
клієнтів

Y2

Кількість

Y3

укладення
договорів
Кількість
залучених
клієнтів

Y4

Кількість
клієнтів
перехресного
продажу

Y5

Валовий збір
премій агентською
бригадою

Х3

Кількість
укладення
договорів
бригадою

Y6

Валовий збір
премій (власний)

Х4

Кількість
залучених
клієнтів
бригатою

Y7

Кількість
клієнтів
перехресного
продажу
бригатою

Y8

%
переукладених
договорів за
видом
страхування

Y9

Виконання
бюджетних
показників

Y10

Продуктменеджер
(відповідальний за
продаж за видом
страхування)

Валовий збір
премій за видом
страхування в
підпорядкований
вертикалі (у філії,
дирекції, компанії)

Х5

Директор
регіонального
підрозділу

Валовий збір
Х6
премій підрозділом
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Фінансовий
результат

Х7

Залежно від потреб формування структури портфеля страхової
компанії, що пов'язане з різною збитковістю видів страхування, майбутніми
виплатами та їхнім впливом на фінансовий результат, за кожним з видів
коефіцієнти комісій ної винагороди можуть змінюватися на наступний період
(півріччя, квартал, місяць) або може бути введена градація комісійної
винагороди залежно від виду, наприклад з автокаско (один з потенційно
збиткових і популярних у аквізиторів). Наприклад, якщо цей вид страхування
в структурі отриманих премій складає до X %, то комісійна винагорода
виплачується в розмірі 10 % від встановленого нормативу; якщо перевищує
Х%у межах 1,4 рази — винагорода ви чується з коефіцієнтом 0,5; у випадку
подальшого перевищення премія виплачується взагалі.
Стосовно оцінки праці підрозділів забезпечення може бути застосована
методика:
Метод процесного нормування. Наприклад, як визначити мінімально
достатню кількість фахівців підрозділу врегулювання збитків за видом
Необхідно здійснити таке:

визначити й описати процес діяльності цього підрозділу;

провести хронометричну оцінку процесу за найскладнішим
врегулювання видом договорів (похвилинне виконання процесу) за умови
виконання фахівцем середньої кваліфікації на цій посаді;

провести хронометричну оцінку процесу за найменш складним
видом договорів (похвилинне виконання процесу);

відповідно до структури врегульованих випадків за попередній
період зазначити вагові коефіцієнти за кожним видом договорів;

середньостатистичний показник тривалості процесу помножити
на прогнозовану кількість процедур урегулювання (заявлених збитків) за рік;

визначити необхідну кількість людино-годин за рік для
забезпечення функції в компанії;

додати (за допомогою фахівців служби персоналу) часові затрати
н логічні перерви, наради, навчання, лікарняні, відпустки, резерв
непередбачуваних відволікань тощо;

поділити на кількість робочих днів і отримати мінімально
необхідну кількість фахівців відповідної кваліфікації.
Таблиця 2.2
Критерії ефективності праці співробітників підрозділів, що
забезпечують процес продажу
Посада, підрозділ

Основний критерій
Критерій

Додатковий критерій
ФОП

Критерій

ФОП
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Андерайтер

Позитивна різниця
між отриманими
платежами за
нетточасткою
тарифу та сумою
страхових виплат

Х1

Валовий збір премій У1
за видом
страхування (що
пов’язано з
підготовкою
продавців,
консультуванням,
сервісним
обслуговуванням
тощо)

Бек- офіс

Кількість введенних
договорів
страхування

Х2

Кількість виявлених У2
помилок (не більше)

Підрозділ
перестрахування

Встановлена
різниця між
прийнятою і
переданою в

Х3

Дотримання
термінів вводу

У3

Дотримання ліміту
не рознесених
премій на звітну
дату

У4

Дотримання
стандартів
квотування ризиків

У5

перестрахування
премією

Додатковими показниками мотивації впровадити виконання
внутрішніх стандартів і оцінку рівня обслуговування клієнтів на базі
даних їх незалежно тестування.
Далі, після встановлення нормативів продуктивності, розробити
систему мотивації і впровадити прогнозування з використанням
«кривої досвіду» за Андерсоном (подвоєння валового доходу дозволяє
скоротити трудозатрат 10-40 %).
Метод відхилень. Приклад за підрозділом інформаційного
забезпечся
на підставі експертної оцінки щодо нормативів
обслуговування і парку обладнання (сервери, ПК, оргтехніка)
визначити кількість і фаховий рівень персоналу підрозділу; увести
коефіцієнти працездатності обладнання (допустиму кількість різного
обладнання та ліміти часу на профілактичне обслуговування);
запровадити електронний журнал реєстрації поданих і виконаних з
користувачів; увести часові ліміти на їх виконання та коефіцієнти
дотримання. Далі розробити систему мотивації: «фіксована оплата
праці + нормставка, помножена на ± коефіцієнти премії».
Метод комплексної оцінки, коли відповідно до кожного
показник оновлюються коефіцієнти і далі зарплата визначається за
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трискладовою лою «фіксована оплата праці + нормативна ставка,
помножена на ± коеф. премії». Приклад з бухгалтери.
Показники продукту:
відхилення податкових виплат від планових (%);
відхилення за прибутком за даними аудиторських висновків (%):
відхилення за результатами податкових перевірок:за донарахуванням
прибутків (%);за донарахуванням податків (%);відхилення від
прогнозу виконання бюджету (%).
Показники процесу: закриття місяця за обліковою програмою до
встановленого числа сповіщення в днях); виконання бюджету
бухгалтерії; виконавська дисципліна.
Показники задоволення потреб споживачів:час оформлення
виплат (у годинах);час узгодження договорів (у годинах);час на
проведення платежу (у годинах);кількість (%) неправильних переказів;
ефективність роботи персоналу (відношення обороту до чисельності
працівників або їх фонду заробітної плати).
Метод продуктової оцінки застосовують тоді, коли підрозділ чи
окремий працівник виконує багато функцій зі значної кількості
(десятки) продаж.
Суть методу така:
 до початку періоду оцінки діяльності встановлюють перелік
продукції які компанія очікує отримати від виконавця (власника
процедур);
 кожному з продуктів залежно від затрат на нього нормо-годин
фахівців середньої кваліфікації на цій посаді встановлюють
кількість умовних балів;
 за нормо-годинами визначених продуктів встановлюють норму на
місяць;
 відповідно до замовлень внутрішніх клієнтів фахівець-виконавець
виконує відповідні роботи (надає замовлені продукти);
 за підсумками роботи протягом місяця в процесі співбесіди
виконавця та керівника визначається фактичний результат.
У цьому методі важливим є:
 оцінка одних і тих самих продуктів має бути незмінною;
 незавершені продукти можуть оплачуватися лише як виняток;
 тренд кількості набраних балів помісячно повинен мати
коефіцієнт йому не менше, ніж тренд валового збору премій по
компанії;
 якщо не вистачає виконавців для таких робіт, то власник процесу
підняти клопотання щодо розширення штату в межах
встановленого ФОП.
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2.2 Кадрове забезпечення страхових організацій. Підбір
працівників, їх адаптація й підвищення кваліфікації. Сутнісна
характеристика мотивації персоналу як функція страхового
менеджменту.
Кожна страхова компанія формує штат працівників на свiй розсуд i в
залежності вiд цілей та рекомендацій курівництва або власників компанії.
Традиційно персонал страхової компанії розподіляється таким чином:
менеджмент (топ-менеджмент), керівники середньої ланки, керівники
нижньої ланки, старші спеціалісти, молодші спеціалісти та обслуговуючий
персонал.
Таблиця 2.3 - Класифiкацiя персоналу страхової компанії
Групи

Посади

Менеджмент
(топ-менеджмент)

голова правління, заступники голови правління,
головний бухгалтер

Керівники середньої
ланки

начальники управлінь, керівники філій,
керівники проектів, заступники головного
бухгалтера,андерайтер,менеджер з реалізації,
ризик-менеджер, актуарiй

Керівники нижньої
ланки

начальники відділів, начальники секторів,
керівники представництв, відповідальний за
фінансовий моніторинг

Старші спеціалісти

головні спеціалісти, провiднi спеціалісти

Молодші спеціалісти

спеціалісти

Обслуговуючий
персонал

секретар, водiї та iн.

Набiр типових пiдроздiлiв, їх функції та система пiдпорядкування
визначається особливостями фiнансового циклу компанії.
Типовими функцiями в діяльності страхової компанії є маркетинг;
розробка власного пакету стандартних страхових продуктiв; проведения
переговорiв з потенцiйними клiєнтами щодо реалiзацiї договорiв
страхування; андерайтинг; оформлення та супровiд договорiв страхування;
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актуарнi розрахунки; урегулювання збиткiв; фiнансово-iнвестицiйна
дiялънiсть; загальногосподарсъкi функції тощо.
Найбiлъше поширеною є лiнiйно-функцiональна система управлiння
страхової компанії. Ця система передбачас пряме пiдпорядкування
президенту страхово компанії усiх iнших структурних пiдроздiлiв.
Дивiзiйна система, орiєнтована на бiльшу автономнiстъ структур
страхової компанii. В деякiй мiрi дивiзiйна система управлiння передбачас
вiдмову вiд директивного управлiння компанiєю.
Безпосереднє керiвництво страховою компанiєю здiйснює голова
правлiння компанiї який призначається або обирається вiдповiдно до
статуту компанiї. У деяких випадках його посада може називатися
«президент», «генералъний директор» або «головний менеджер компанiї». В
роботi головi правлiння компанії допомагають заступники голови правлiння
або вiце-президенти, якi безпосередньо пiдконтрольнi головi правлiння i в
разi його вiдсутностi тимчасово виконують функцiї голови правлiння. Крiм
того, до найвищих посадових осiб вiдноситься i головний бухгалтер
компанiї.
Трапляються поодинокi випадки, коли в рамках однiєї компанiї є
посади президента та голови правлiння. У деяких випадках голова наглядової
ради (ради директорiв) може iменуватися президентом. Разом з тим, iнодi
президент компанiї виконує представницькi функцiї i не здiйснює поточне
управлiння.
Основнi функцiї президента полягають в органiзацiї представницьких
контактiв i координацi взаємодiї компанiї з органами влади. Як правило,
президент не має права підписувати фiнансовi документи та оперативно
розпоряджатися коштами компанiї.
Згідно iз професійними вимогами до керiвникiв та головних
бухгалтерiв фiнансових установ, керiвником та головним бухгалтером
страхової компанiї може бути лише особа, яка має повну вищу економiчну
або юридичну освіту, пройшла пiдвищення квалiфiкацiї за вiдповiдною
спеціалізацією згідно з програмами, погодженими iз Нацкомфiнпослуг, має
загальний стаж трудової дiяльностi не менше, нiж п’ять рокiв, у тому числi
стаж керiвної роботи не менше, нiж два роки, з яких не менше одного року на
ринку фінансових послуг, а також протягом останнiх п’яти рокiв не була
керiвником, фінансовим директором або головним бухгалтером фiнансової
установи, визнаної банкрутом, пiдданоi процедурi примусової лiквiдації, або
до якої було застосовано захiд впливу вiдповiдним органом, який здiйснює
регулювання ринкiв фiнансових послуг, зокрема Нацкомфiнпослуг, у виглядi
вiдсторонення керiвництва вiд управлiння фiнансовою установою та
призначення тимчасової адмiнiстрації й не мати непогашеної судимості за
умисні злочини у сфері господарської та службової дiяльностi, а також не
бути позбавленим права обiймати певнi посади та займатися певною
дiяльнiстю.
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Типовi функцiї голови правлiння страхової компанії:
забезпечення виконання рiшень зборiв акцiонерiв та
спостережної (наглядової ради (ради директорiв);
керiвництво роботою правлiння компанії;
персональна вiдповiдальнiсть за результати роботи компанiї;
представлення компанії в державних контролюючих органах;
внесення пропозицiй та проектiв на розгляд правлiння та
наглядової ради;
координацiя роботи пiдроздiлiв компанії;
оперативне керiвництво та контроль поточної дiяльностi
компанiї;
координацiя договiрного процесу;
пiдписання договорiв та iнших цивiльно-правових документiв вiд
іменi компанії без доручення;
розпорядження коштами компанiї;
контроль за поточним фiнансовим станом компанiї;
контроль за якiстю надання страхових послуг;
проведення кадрової полiтики;
вирiшення конфлiктiв серед працiвникiв компанiї;
забезпечення функцiонування системи стимулювання роботи
працiвникiв компанії;
вирiшення iнших питань, якi безпосередньо пов’язанi з поточною
роботою компанiї.
Типові проблеми в організації роботи керівника страхової
компанії:
власники компанiї вважають, що компанія приносить мало
доходу, а працiвники компанiї мають претензії щодо розмiру заробiтної
плати;
заздалегiдъ неможливо передбачити змiни у нормативних
документах, що регламентують страхову дiяльнiсть, а отже, своєчасно внести
змiни до стратегiчних та тактичних завдань;
левова частка робочого часу приходиться на пiдписання рiзних
документiв, при якому вiдсутня детальна перевірка останніх, а також на
вирiшення другорядних питань та конфліктів серед працівників компанії;
важко знайти кваліфікованого працівника, але іще важче
звільнити нікчемного;
ситуація на ринку змінюється так швидко, що методи, якi
спрацьовували ранiше, не приносять бажаних результатiв;
не вистачає часу, щоб розiбратися у процесах, якi вiдбуваються
на ринку;
успiхи дуже швидко забуваються, а спогади про невдачi
переслiдують щоденно.
Голова правлiння може виконувати водночас функцiї голови ради
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директорiв. У країнах 3ахiдної Європи оперативне керiвництво компанiєю, як
правило, здiйснює головний менеджер. На вiдмiну вiд голови правлiння
страхової компанії, його функцiональнi обов’язки мають координацiйний
характер.
Основним завданням головного менеджера є координацiя роботи
інших топ-менеджерiв (менеджерiв з реалiзацiї, ризик-менеджера,
андерайтера i т. iн.) згiдно з цiлями тактичного та стратегiчного планiв.
Головний менеджер, який позбавлений необхiдностi повсякденно
опiкуватися пiдлеглими, має достатньо часу, щоб квалiфiковано оцiнити
проект стратегiчного та тактичного плану, розглянути модель нової страхової
послуги та визначити найбiльш суттєвi ланки, якi гальмують дiяльнiсть
компанiї. На сьогоднi в Украiнi посада головного менеджера iснує, як
правило, у компанiях з iноземним капiталом. У зарубiжнiй практицi головний
менеджер має широкi права у сферi управлiння компанiєю. Водночас iншi
топ-менеджери мають повноваження щодо самостiйного прийняття
оперативних господарських рiшень без додаткового узгодження та
документообiгу.
Кiлькiсть заступникiв голови правлiння та iхнi функцiональнi обов’язки
встановлюються власниками компанiї або головою правлiння на власний
розсуд. У рiзних страхових компанiях функції заступникiв голови правлiння
рiзняться. В деяких iз них заступник голови правлiння вiдiграє важливу роль
в управлiннii навiть може повнiстю контролювати частину дiяльностi
компанiї. В iнших роль заступника може зводитися до виконання окремих
доручень голови правлiння. Заслуговує на увагу механiзм органiзацiї роботи,
при якому на заступникiв голови правлiння покладаються обов’язки iз
всебiчного управлiння певним напрямком страхування або окремою
структурною ланкою (наприклад, керiвництво фронт-офiсом або бек-офiсом).
Головний бухгалтер страхової компанiї контролює складання
фінансової звiтностi компанії. Функцiональнi обов’язки головного
бухгалтера страхової компанiї охоплюють усi аспекти фiнансової дiяльностi
компанії. Головний бухгалтер, як посадова особа, несе адмiнiстративну та
кримінальну вiдповiдальнiсть за виконання страховою компанiєю податкових
зобов’язань. Це вимагає вiд головного бухгалтера високої квалiфiкації та
всебiчного розумiння процесу страхової дiяльностi. В залежностi вiд
структури страхової компанiї на головного бухгалтера можуть бути
покладенi функції з організацiї пiдготовки звiтностi перед Нацкомфiнпослуг.
В окремих випадках головний бухгалтер здiйснює фiнансовий аналiз роботи
компанiї. Разом з тим, як показує досвiд, така дiяльнiсть має умовний
характер i не здiйснюється на високому професiйному рiвнi.
Повноваження керiвникiв фiлiй (представництв) визначаються
керiвництвом страхової компанії з урахуванням специфiки дiяльностi.
Професiйнi вимоги, якi має Нацфiнпослуг до керiвникiв вiдокремлених
пiдроздiлiв, аналогiчнi вимогам до керiвника страхової компанiї.

17

Функцiональнi обов’язки керiвникiв структурних пiдроздiлiв
залежать вiд органiзацiйної структури страхової компанії (табл. 2.4). При
жорсткiй регламентації дiяльностi компанії з боку керiвництва,
функцiональнi обов’язки керiвникiв структурних пiдроздiлiв фактично
зводяться лише до своєчасного виконання отриманих вказiвок. За умови
децентралiзації управлiння страховою компанiєю керiвники структурних
пiдроздiлiв можуть мати повноваження на прийняття самостiйних рiшень,
якi, як правило, стосуються укладання договорiв страхування.
Таблиця 2.4 – Права та обов’язки керівників структурних підрозділів
Керівник
Права
Обов’язки
За умови лінійно-функціонального управління
Керiвники Давати писъмовi та уснi Виконувати вказiвки керiвникiв
управлiнь
вказiвки керiвникам
компанiї. Звiтувати перед
вiддiлiв.
керiвництвом компанii про
виконання вказівок
Контролювати поточну дiяльнiсть
вiддiлiв.
Керiвники Давати уснi вказiвки
Виконувати вказiвки керiвника
вiдділів
спецiалiстам вiддiлу.
управлiння. Звiтувати перед
Звертатися до
керiвником управлiння
керiвника управлiння з провиконання доручення.
пропозицiями та
Контролювати поточну роботу
проханнями, що
спеціалістів вiддiлу.
стосуються дiяльностi
вiддiлу.
За умови дивізійного управління
Керiвники
управлiнь

Надаватиписьмовi
тауснiвказiвки
керiвникам вiддiлiв.
Приймати самостiйнi
рiшення,що стосуються
укладання договорiв
страхування.
Вносити керiвництву
компанiї пропозицiї
щодо дiяльностi
управлiнь.

Виконувати вказiвки керiвникiв
компаній. Звiтувати перед
керiвництвом компанiї про
виконання вказівок.
Контролювати поточну дiяльнiсть
вiддiлiв. Виконувати плановi
завдання щодо обсягів страхування.
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Керiвники
вiдділів

Давати уснi вказiвки
спецiалiстам вiддiлу.
Звертатися до
керiвника управлiння з
пропозпцiями та
проханнями, що
стосуються дiялъностi
вiддiлу.
Андерайтер Оцiнювати ризик по
об’єкту страхування
Рекомендувати
укладання договорiв
страхування керівникам
структурних
пiдроздiлiв.
Коригувати
страховi
тарифи.
Актуарiй
Аналiзувати
рiвенъ
ризику
в
процесi
страхування.
Розробляти та
узгоджувати
страховiтарифи.
Вносити керiвництву
компанiї пропозицiї
щодо регламентацiї
рiвня страхових
тарифiвв процесi
страхування.
Менеджер Виконувати роботу iз
із продажiв залучення
нових
клієнтів.
Впроваджувати
новi
страховi продукти.
Координувати роботу
структурних пiдроздiлiв
компанiї зi збiльшення
страхових платежiв.

Виконувати вказiвки керiвника
управлiння Звiтувати перед
керiвником управлiння
провиконання доручень.
Контролювати поточну роботу
спеціалістів вiддiлу.

Виконувати вказiвки керівника
компанiї. Звiтувати перед
керiвником компанiї про результати
роботи.

Виконувати вказiвки керiвника
компанії.
Контролювати поточний рівень
ризику в цiлому по компанiї та за
окремими напрямками страхування.
Не допускати збiльшення рiвня
ризику в процесi страхування вище
обумовленого рівня.

Виконувати вказiвки керiвника
компанiї. Забезпечувати зростання
кiлькостi страхувальникiв. Звiтувати
перед керiвником компанiї про
результати роботи.
Забезпечувати виконання планових
завдань щодо обсягiв страхування.
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Аварiйний
комiсар

Здiйснювати первинний
огляд мiсця страхової
подiї.
Складати опис мiсця
страхової події.
Аналiзувати
iнформацiю про
страховий випадок.
Складати документи
щодо страхової подiї.

Виконувати вказiвки керiвництва
компанiї.
Своєчасно оглядати мiсце страхових
подiй. Квалiфiковано
оцiнювати
iнформацiю простраховий випадок.

Вiдмiннiсть функцiональних обов’язкiв старших спецiалiстiв та
спецiалiстiв полягає у складності роботи.
Старшi спецiалiсти вiдносяться докатегорії працiвникiв, якi мають
досвiд роботи за фахом i можуть самостiйно виконувати доручення
керiвникiв структурних пiдроздiлiв. Функцiональнi обов’язки усiх
спецiалiстiв страхової компанiї визначаються їхнiми керiвниками, виходячи
iз цiлей та завдань конкретного структурного пiдроздiлу. Спецiалiст
страхової компанiї — це перш за все працiвник, який має вищу економiчну
або юридичну освiту, знає специфiку ринку страхування, має навички
складання договорiв страхування та оформлення документiв, пов’язаних iз
виплатою страхового вiдшкодування.
Визначення прав та функцiональних обов’язкiв спецiалiста,що
вiдповiдаєза фiнансовий монiторинг у сферiзапобiгання та протидiї
введенню влегальний обiг доходiв, отриманих злочинним шляхом,
(спецiалiст iз фiнмонiторингу) не входить до компетенції керiвництва
страхової компанії, а регламентується законодавством.
Спецiалiст iз фiнмонiторингу повинен бути прямо пiдпорядкований
керiвнику компанiї. До його функцiональних обов’язкiв вiдноситься:
- розробка та постiйне вдосконалення правил обов’язкового i
внутрiшнього фiнансового монiторингу страхової компанії та програм його
здiйснення;
забезпечення дотримання всiма працiвниками страхової компанiї
вiдповiдних правил фiнансового монiторингу та програм його здiйснення;
забезпечення пiдготовки та навчання персоналу страхової
компанiї;
надання консультацiй працiвникам компанії щодо виявлених
ними пiдозрiлих операцiй або незаконних дiй;
прийняття вiдповiдно до законодавства рiшень щодо того, про якi
операцiї має бути повiдомлено Держкомфiнмонiторинг та правоохоровнi
органи, та здiйснення вiдповiдних повiдомлень;
забезпечення надання iнформацiї з питань фiнансового
монiторингу на запити Держкомфiнмонiторингу;
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сприяння
представникам
Нацкомфiнпослуг
та
Держкомфiнмонiторингу в питаннях проведення аналiзу фiнансових
операцiй, якi пiдлягають фiнансовому моніторингу;
інформування керiвника про виявленi пiдозрiлi фiнансовi
операцiї та заходи, якi були вжитi, не рiдше одного разу на мiсяць.
Цей спеціаліст має право перевiряти усi платежi страхової компанiї,
здійснювати внутрiшнiй та обов’язковий монiторинг, а також зобов’язаний
негайно повідомляти Держкомфiнмонiторинг про пiдозрiлi операцiї. За
невиконання або неналежне виконання своїх обов’язкiв спецiалiст iз
фiнмонiторингу несе адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть.
Керiвник страхової компанії не має права втручатися в дiяльнiсть спецiалiста
iз
фiнмонiторингу або
будь-яким
чином
перешкоджати
його
дiяльностi.Практична робота з персоналом страхової компанії складається з
таких елементiв:
розробка i здiйснення кадровоi полiтики; -управлiння соцiальним
розвитком колективу; -бюрократична кадрова робота.
Кадрова політика страховика – це система поглядів керівництва
страхової компанії на специфіку кадровий-управлінських відносин,
спрямованих на реалізацію цілей і стратегії розвитку її кадрового потенціалу.
Основною функцією управління персоналом страхової компанії є
ефективне його використання для досягнення основних стратегічних цілей.
Ця сфера діяльності має певні особливості, які розглядаються в складі таких
основних елементів управління як: розробка і здійснення системи управління
персоналом, управління соціальним розвитком колективу та мотивація
персоналу. Основні пріоритетні напрямки з використання та розвитку
персоналу приведено на рис. 2.1
Формування
персоналу
компанії

Система
навчання
персоналу
Напрямки
управління
персоналом

Система
мотивації та
атестації
персоналу

Формування
корпоративної
культури
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Рисунок 2.1 – Напрями управління персоналом
Для забезпечення стійкості персоналу страховик повинен ефективно
управляти персоналом.
Розробка і здійснення кадрової політики зводиться до наступних видів
діяльності:
 розробка концепції роботи з кадрами;
 планування розвитку кадрів;
 підбір, розстановка вищих керівних кадрів страхової компанії і
апарату її структурних підрозділів;
 формування концепції і планування підготовки резерву кадрів на вищі
керівні посади;
 підготовка резерву кадрів на посаді керівників і заступників
керівників структурних підрозділів страхової компанії;
 підготовка і перепідготовка кадрів середньої ланки і фахівців;
 постійний зв'язок із вишами, центрами підготовки персоналу та
підвищення кваліфікації та іншими структурами у сфері підготовки і
перепідготовки кадрів;
 фінансування системи підготовки і перепідготовки кадрів.
Із найбільш загальних документів можна відзначити концепцію
кадрової політики страхової компанії. Цей документ,що регламентує
кадрову політику страхової компанії, затверджується генеральним
директором за узгодженням з радою директорів і є обов'язковим для
виконання відносно всіх аспектів взаємин із персоналом страхової компанії.
Концепція кадрової політики включає:
 загальні положення, де вказується місія, пріоритети діяльності, цілі і
стратегія розвитку страхової компанії;
 цілі, стратегія і основні завдання управління персоналом;
 принципи кадрової політики і напрями їх реалізації;
 напрями розвитку кадрового потенціалу;
 перелік дій, що забезпечують формування, використання і розвиток
кадрового потенціалу;
 опис інформаційного, методичного і технічного забезпечення
кадрової роботи;
 форми і порядок підвищення кваліфікації працівникам; перелік
регламентуючих документів (затверджені положення, правила, і
інструкції).
Наприклад, «Положення про працівників страхової компанії»,
«Положення про порядок прийому на роботу і переміщення на посаді»,
«Правила внутрішнього розпорядку», «Штатний розклад страхової
компанії», «Положення про оплату праці», «Положення про конкурсний
відбір», «Положення про порядок атестації працівників страхової
компанії» та інші.
Концепція кадрової політики страхової компанії може бути
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орiєнтованана пiдготовку власних кадрiв або на залучення кадрiв необхiдної
квалiфiкацiї з iнших компанiй. Пiдготовка власних кадрiв дає можливiсть
пiдготувати фахiвцiв необхiдної квалiфiкацiї в потрiбнiй кiлькостi, при цьому
максимально враховується специфiка роботи страхової компанiї. Але така
кадрова концепцiя потребує тривалого часу, тому, враховуючи швидкi змiни
на страховому ринку, iнодi впровадити просто не можливо. Залучення
квалiфiкованих кадрiв з iнших страхових компанiй дає змогу прискорити
отримання спецiалiста вiдповiдної квалiфiкацiї. Хоча iнодi це також потребує
часу на адаптацiю спецiалiста до нового мiсця роботи або додаткової
квалiфiкацiйної пiдготовки.
Планування розвитку кадрів включає в себе аналiз iснуючого
кадрового потенцiалу компанії, розробку чiткої програми на перспективу
щодо необхiдної кiлькостi працiвникiв страхової компанії, виходячи з
господарських планiв компанiї. Головне завдання в процесi планування
розвитку кадрiв полягає у визначеннi необхiдної кiлъкостi працiвникiв
компанiї iз врахуванням економiчного потенцiалу компанiї.
Пiдбiр та розстановка вищих керiвних кадрiв страхової компанії
входить до компетенцiї наглядової ради абоправлiння. Кадрова служба
страхової компанії, орiєнтуючись на дiючу та перспективну структуру,
оцiнює можливi кадровi змiни, виходячи iз перерозподiлу повноважень мiж
працiвниками керiвної ланки компанії.
В бiльшостi випадкiв змiни в структурi страхової компанiї можна
здiйснити за рахунок перерозподiлу повноважень, без залучення нових
керiвних кадрiв. I лише на стадії суттєвого збiльшення чисельностi
працiвникiв та ускладнення умов прийняття господарських рiшень доцiльне
залучення нових посадовцiв керiвного складу. Одна iз найбiльш поширених
помилок у практицi страхових компанiй − створення керiвної посади пiд
заздалегiдь визначену людину. В такому випадку головним критерiєм
виступають не квалiфiкацiйнi здiбностi працiвника, а суб’єктивнi висновки
керiвництва компанiї. Здебiльшого створення такої керiвної посади
недоцiльне i лише негативно впливає на дiяльнiсть компанії.
Формування резерву на керiвнi посади компанiї ставить за
метупiдготовку керiвних кадрiв серед своїх працiвникiв. Відсутність
практики ротацiї керiвних працiвникiв страхової компанiї за напрямками
діяльності призводить до того, що висококвалiфiкований працiвник, який має
вже достатнiй досвiд роботи в окремому напрямку страхування, не має
можливостi для подальшого росту. Здебільшого керівники вітчизняних
страхових компанiй вважають, що квалiфiкацiйне зростання працiвника
компанії − це, перш за все, переведення його на бiльш високу посаду. При
цьому не враховується той факт, що не завжди пiдвищення на посадi є
найкращим способом для професiйного росту. Досвiд зарубiжних країн
свiдчитъ, що бiльш доцiльно дати можливiсть працiвнику проявити себе на
нових напрямах дiяльностi й, тим самим, створити йому сприятливi умови
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для пiдвищення квалiфiкації.
Навчання спецiалiстiв страхової компанії − це професiйне навчання
осiб, якi ранiше не проходили фахового навчання для здiйснення професiйної
дiяльностi у сферi страхових послуг, що забезпечує визначений рiвенъ їх
професiйної квалiфiкацiї, необхiдний для професiйної дiяльностi в означенiй
сферi. Це стосується осiб, якi прийнятi або мають бути прийнятi на роботу до
страхової компанії. Особи, якi направляються на навчання, мають бути
попередньо ознайомленi з вимогами до роботи за обраною спецiалiзацiєю,
правилами внутрiшнього трудового розпорядку, можливiстю подальшого
пiдвищення квалiфiкації i професiйного зростання.
Навчання спеціалістів страхової компанії проводиться з метою
забезпечення професійного виконання ними своїх обов’язків, яке
здійснюється у двох напрямках:
─
отримання спеціальної вищої освіти працівниками страхової
компанії, що не мають достатнього рівня освіти, яка здійснюється шляхом
навчання на вечірніх або заочних факультетах вищих навчальних закладів;
─
навчання на спеціальних курсах, після чого особи, які пройшли
навчання за відповідною програмою, отримують сертифікати або свідоцтва.
Кадрова політика провідних вітчизняних і зарубіжних страхових
компаній будується на дотриманні наступних принципів:
1)
Тривалий найм.
2)
Повага особистості страхового працівника.
3)
Єдиний статус.
4)
Законність.
5)
Професіоналізм і компетентність персоналу.
6)
Стимулювання праці персоналу страхової компанії з урахуванням
його індивідуальних особливостей.
7)
Цілісний підхід у відносинах із персоналом.
8)
Корпоративність.
Виходячи з перерахованих принципів, формується фірмовий стиль
роботи страховика з персоналом, відбувається підбір методів реалізації
кадрової роботи, створюється система регулювання і регламентації
внутрішньоорганізаційних трудових відносин на рівні окремих структурних
підрозділів страхової компанії. Також на їх основі забезпечується
документальне оформлення трудових відносин із персоналом, тобто
бюрократична кадрова робота (прийом, звільнення, переміщення персоналу,
а також розробка корпоративних нормативних і методичних матеріалів по
роботі кадрами).
Ефективність кадрової політики оцінюють на основі опитування
персоналу страхової компанії. Активну участь в реалізації кадрової політики
страхової компанії беруть керівники структурних підрозділів, які здійснюють
безпосереднє управління персоналом в процесі виконання своїх виробничих
функцій. Керівники структурних підрозділів дають оцінку професійних
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якостей і виконавської дисципліни своїх працівників, висловлюються
відносно їхнього професійного зростання.
Управлiння
соцiальним
розвитком колективу включає такi
напрями дiяльностi:

розробка i координацiя соцiальних програм страхової компанiї;

розробка концепції оплати працi спiвробiтникiв;

розробка нормативних матерiалiв з оплати працi спiвробiтникiв,
координацiя тарифiв i зарплати;

розробка колективних договорiв;

забезпечення єдиної політики в реалізації соціальних стимулів i
гарантій, наданні послуг спiвробiтникам; зв’язок з профспілками.
Для забезпечення ефективного функціонування роботи компанії,
зменшення
негативних
соціальних
конфліктів
та
недопущення
створеннянесприятливого внутрішнього середовища доцільно мати
соцiальну програму роботи страхової компанiї. Це не обов’язковий
документ, i тому вiн може бути складений у довiльнiй формi, але при цьому
слiд додержуватися таких принципiв:

створення сприятливих умов для соцiального захисту усiх
працiвникiв компанiї незалежно вiд посади та стажу роботи;

урахування фiнансових можливостей компанiї при фiнансуваннi
соцiальних програм;

забезпечення умов для вирiшення бiльшостi соцiальних проблем
в рамках компанiї.
Соціальна програма містить такі розділи, як соціальних захист
працівників компанії, вирішення соціальних та трудових спорів і конфліктів,
процедури впровадження програми із покращення соціального становища
працівників компанії тощо.
При розробці соціальної програми і колективного договору необхідно
враховувати

спільні

інтереси

усіх

працівників

страхової

компанії.

Неможливо проводити політику суб’єктивного стимулювання окремих
працівників за рахунок інших. Практика доводить, що навіть невеликі пільги,
які надаються працівникам необґрунтовано, призводить до виникнення
соціальних конфліктів та проблем.
Бюрократична кадрова робота включає:

оформлення руху кадрiв (прийом, звiльнення, перемiщення),
пiдготовка контрактiв;

розробку внутрiшнiх правил;

розробку посадових iнструкцiй та положень про функцiональнi
обов’язки;
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розробку корпоративних нормативних та методичних матерiалiв
щодо роботи з кадрами;

пiдготовку документацii для оформлення пенсiй.
Бюрократична кадрова робота в страховiй компанiї проводиться
спецiалiзованим вiддiлом або працiвником. В страховiй компанії, яка має
невеликий штат працiвникiв, функції з кадрової роботи можуть бути
покладенi, як додатковi обов’язки, на секретаря. При кадровiй роботi
вимагається чiтке дотримання умов ведення документацiї, своєчасне
оформлення усiх необхiдних документiв про прийом, звiльнення та
перемiщення, а також про вiдпустки працiвникiв.
Укладання контракту мiж працiвником страхової компанiї та її
керiвництвом не обов’язкове, але практика показала, що наявнiсть такого
контракту позитивно впливає на ефективнiсть роботи трудового колективу
компанiї. Трудовий контракт має чiтко визначати права й обов’язки
працівника, соцiальнi пiльги та умови працi, обмеження функцiональних
обов’язкiв та прав.
Страхова компанiя обов’язково повинна мати внутрішні правила з
охорони працi, щодо збереження комерцiйної таємницi. За рахунок
внутрiшнiх правил можна регламентувати усi сфери дiяльностi компанiї. У
страхових компанiях з великою кiлькiстю працiвникiв наявнiсть внутрiшнiх
правил дає змогу значно зменшити конфлiкти в колективi та врегулювати
багато спiрних питань, що виникають у процесi господарської дiяльностi.
Посадова iнструкцiя — документ,що визначає функціональні
обов’язки та права працівника страхової компанії в процесі господарської
діяльності. Вiдсутнiсть посадових інструкцій або їх неякісне оформлення
часто стає причиною складних господарських та соціальних конфліктів у
трудовому колективi.
Внутрiшнi правила, посадовi iнструкцiї, корпоративнi та методологiчнi
документи можуть бути затвердженi правлiнням або наглядовою радою
компанiї.
Мотивацiя спiвробiтникiв займає одне з центральних мiсць у роботi з
персоналом компанiї, оскiлъки виступає безпосередньою причиною їх
поведiнки. Вiд правильної органiзацiї роботи керiвництва страхової компанiї
iз мотивацiї працiвникiв залежить успiшна дiяльнiсть компанiї. На вiдмiну
вiд виробничих компанiй, страхова компанiя це перш за все трудовий
потенцiал. Людський фактор є головним джерелом доходу компанiї.
Приклади основних способів мотивації представлені на рис. 2.2
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СПОСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В
СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ
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Рисунок 2.2– Основні способи мотивації персоналу
Нормативна
мотивація
−
спонукання
людини
до
певноiповедiнкишляхом iдейно-психологiчного впливу: переконання
повчання, iнформування тощо. Така мотивацiя проявлясться пiд час нарад
серед спецiалiстiв, особистихбесiд мiж керiвництвом та пiдлеглими. Одним з
найскладнiших моментiв такої мотивацiї є правильне розумiння ролi
керiвника та пiдлеглого. Керiвник в процесi нормативної мотивації повинний
мати квалiфiкацiйнii моральнi переваги над пiдлеглим. Вiдсутнiсть
достатньої квалiфiкацiї, низький освiтнiй рiвень, нестабiльна моральна
поведінка керiвника нiвелює нормативну мотивацiю i вкрай негативно
впливає на господарське життя компанiї.
Примусова мотивацiя грунтується на використанні влади та
погрозiзниження рiвня життя працiвника у разi невиконання ним відповідних
вимог. Ця мотивацiя вкрай необхiдна у невеликих страхових компаніях, де
керiвник має можливiсть контролювати весь процес діяльності компанії.
Незважаючи на те, що така система мотивацiї з моральної точки зору
жорстока, практика господарювання показала, що це чи не єдиний
правильний метод мотивацiї в невеликих колективах. У великих страхових
компанiях, якi мають розгалужену систему фiлiй (представництв), такий
метод може застосовуватися на рiвнi окремих структурних пiдроздiлiв або
фiлiї (представництва), в рамках же цiлої компанiї його використання
малоефективне. Тому на практицi великi страховi компанiї використовують
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комбiнований метод мотивацiї: нормативно-примусовий, коли центральний
апарат страхової компанiї через систему нарад та персональних бесiд
мотивує керiвникiв структурних пiдроздiлiв компанiї, а вже керiвники
методом примусової мотивацiї керують власними пiдлеглими.
Стимулювання − вплив не безпосереднъо на особистiсть,а на зовнішні
обставини з допомогою благ − стимулiв, якi спонукають працiвника до
певної поведiнки.
Система стимулювання персоналу страхової компанii включає в себе
сукупнiстъ iдеологiчних, органiзацiйних та економiчних стимулiв.
До
iдеологiчних,
або
морально-психологiчних
методiв
стимулювання вiдноситься:

роз’яснення необхiдностi, цiлей та змiсту тих чи iнших
бiзнеспроцесiв компанiї;

залучення спiвробiтникiв до участi у вiдкритому обговореннi
проблем, якi виникають в процесi здiйснення дiяльностi;

залучення пiдлеглих до формування цiлей та розробки рiшень;

створення у колективi атмосфери взаємоповаги, довiри, уважного
ставлення один до одного;

заохочення розумного ризику та iнновацiй.
На основі цих чинників стимулювання досить часто виникають одні з
найбільших проблем українських страхових компаній – неповне розуміння
керівництвом різниці між спільним обговоренням і створенням спільних
шляхів вирішення питань та простого нав’язування власної думки керівника.
Одним із заходів морального стимулювання працівників є система
рейтингування працівників і нагородження „символічними‖ призами
(картина, декоративний диплом, статуетка тощо).
Організаційні методи стимулювання базуються на кар’єрному
зростанні та можливість поглиблення професійних знань шляхом освоєння
суміжних функціональних обов’язків на нових напрямах діяльності страхової
компанії.
Система економiчного стимулювання (соцпакет) передбачає
додаткову грошову винагороду для окремих працiвникiв страхової компанiї з
метою стимулювання кращих працiвникiв.
До системи економiчного стимулювання висуваються такi вимоги:

поєднання патерналiзму та комерцiйного пiдходу;

залежнiсть матерiального стимулювання всiх учасникiв
бiзнеспроцесiв вiд економiчних результатiв дiяльностi компанії;

вiдповiднiсть критеріїв, що лежать в основi матерiального
стимулювання, характеровi та змiсту роботи, що виконується в рамках
певного бiзнес-процесу

забезпечення контролю за якістю та кількістю роботи, яку
виконують спiвробiтники

заохочення персоналу як за кiлькiснi, так i за якiснi показники.
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Систему економічного стимулювання кожна страхова компанія
розробляє на власний розсуд, виходячи із власних цілей та можливостей. В
залежності від методів роботи система економічного стимулювання може
включати такі елементи: надбавки та доплати до заробітної плати, премії за
конкретні результати, бонуси та участь у розподілі прибутків компанії тощо.
Соціальний пакет дає змогу компенсувати працю персоналу та
створити додаткові матеріальні стимули для роботи в компанії. Як правило,
умови соціального пакету обумовлюються в трудовому контракті між
працівником та керівництвом страхової компанії.
Мотивація як рушійна сила працівника в досягненні власних потреб
шляхом ефективної праці з реалізації ціле компанії належить до
найважливіших факторів успіху. Належним чино організована система
мотивації повинна забезпечити для працівника і умови:
1)
отримання очікуваного рівня оплати праці;
2)
можливість підвищення кваліфікації і передбачуваний кар'єрний
ріст:
3)
об'єктивну систему оцінки результатів праці;
4)
можливість впливати на залежність «результат/оплата»;
5)
умови праці, що формують соціальне визнання (компанія, посада,
відносини в колективі);
6)
6) кар'єрний ріст.
Фактично завдання зводиться до того, щоб в одній системі забезпечити
інтереси двох суб'єктів:
1.
Страхової компанії – обсяг отриманих премій, рентабельність,
витрати н ведення справи, належна якість робіт, дотримання стандартів,
постійні захо; щодо вдосконалення діяльності, лояльність, закріплення і
саморозвиток перс налу, його зацікавленість у реалізації стратегії та ін.
2.
Конкретного працівника – справедлива (об'єктивна, прозора,
зрозумілі прогнозована) та залежна від кінцевого результату система
мотивації, адеква кість чи максимальна віддача за комфортних умов
«план/можлівості», відповність функціональних вимог рівню фахової
підготовки, необхідні умови пра конкурентоспроможний соціальний пакет.
Одним із важливих напрямів створення у колективi сприятливого
клімату є управління конфліктними ситуаціями у трудовому колективі.
Пiд конфлiктом розумiють зiткнення в конкретнiй ситуацiї
протилежних тенденцiй, мотивiв, iнтересiв, потреб, норм або типiв
поведiнки. Iншими словами, це модель поведiнки групи людей з особливим
розподiлом ролей, послiдовнiстю дiй, способами вираження поглядiв i
цiннiсних орiєнтацiй, мотивацiй i формами вiдстоювання iнтересiв.
Ознаки конфлiкту:

наявнiсть хоча б двох сторiн, якi мають рiзнiiнтереси
(двостороннiй або мультистороннiй конфлiкт);

взаємозалежнiсть сторiн, яка спонукає до їх участi в конфлiктi;
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повна або часткова несумiснiсть цiлей i цiнностей сторiн. Не
сумiснiсть виникає при наявностi двох видiв дефiциту: позицiйного, коли два
суб’єкти не можуть займати одну i ту саму позицiю i дефiциту ресурсiв або
iнших благ;

нульова сума виграшу всiх сторiн конфлiктної взаємодії. Це
означає, що у двосторонньому конфлiктi виграш однiєї сторони рiвнозначний
програшу другої.

дiї, спрямованi безпосередньо одна проти одної;

використання тиску (психологiчного, економiчного, фiзичного
або сили).
Наслiдки конфлiкту для страхової компанiї:
Негативнi: Дестабiлiзацiя органiзації,вiдволiкання персоналу вiд
реальнихпроблем та цiлей органiзації; зростання плинностi кадрiв;
незадоволення спiвробiтникiв перебуванням в данiй органiзації; зростання
депресiй, стресiв; падiння продуктивностi працi; зростання недовiри до
керiвництва.
Позитивнi:
Iнiцiювання
змiн,оновлення,прогрес;оприлюднення
окремихпозицiй сторiн; мобiлiзацiя уваги для вирiшення проблеми;
формування в учасникiв конфлiкту почуття спiвучастi у прийняттi рiшення,
що полегшує його реалiзацiю; спонукання учасникiв до взаємодi та
вiдпрацювання нових ефективних рiшень; розвиток в учасникiв конфлiкту
здатностi до спiвробiтництва в майбутньому, коли конфлiкт буде
урегульовано; розвиток вiльнодумства; виявлення неформальних груп та їх
лiдерiв, що може бути використано керiвництвом для пiдвищення
ефективностi управлiння; посилення групової єдностi.
Управлiння
конфлiктами
включає
в
себе
дiяльнiстъiз
попередженняконфлiктiв та контроль над самим процесом i формами його
перебiгу, вирiшення та урегулювання конфлiкту з метою мiнiмiзацiї
спричинених ним витрат та максимізації позитивних результатiв.
До загальних принпипiв управлiння конфлiктами вiдносяться:
Iнституалiзацiя конфлiкту,тобто встановлення норм процедур
урегулюванняабо вирiшення конфлiкту. Iнституалiзацiя включає:

заборону на застосування насильницьких методiв;

обмеження кiлькостi учасникiв та сфер проявлення конфлiкту;

прийняття всiма сторонами певних правил вирiшення конфлiкту
− органiзацiйних або етичних норм, чiтких домовленостей тощо; контроль з
боку третiх осiб.
Легiтимацiя процедури вирiшення конфлiкту, тобто признання всiма
йогосторонами правомiрностi та справедливостi визначеного порядку дiй з
вирiшення спорiв. Легiтимацiя процедур потребує їх фiксації у спецiальних
документах та ознайомлення з ними всiх учасникiв конфлiкту.
Структуризацiя конфлiктуючих груп, тобто визначення складу
учасникiв конфлiкту, представникiв (лiдерiв) протилежних груп.
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Редукцiя конфлiкту, тобто його послiдовне ослаблення шляхом
переведенняна бiлъш м’який рiвень протистояння.
Попередження конфлiктiв серед працiвникiв страхової компанiї − одне
з головних завдань керiвництва компанії та керiвникiв структурних
пiдроздiлiв. Практика i досвiд свiдчать, що багатьом конфлiктам можна
запобiгти дiями превентивного характеру, коли керiвництво компанiї
своєчасно реагує на негативнi процеси, якi вiдбуваються в трудовому
колективi (особистi конфлiкти серед працiвникiв, невиконання або неякiсне
виконання працiвниками одного пiдроздiлу доручень iншого i т. iн.).
2.3 Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Рада директорів.
Ревізійна комісія. Внутрішній аудитор. Виконавчі органи управління
страховою організацією. Відповідність функцій органів управління
страхових компаній принципам корпоративного управління.
Органи управління страховою компанією визначаються залежно від
того на яких засадах створено організацію.
Схематично органи управління страховою компанією наведено на рис.
2.3

Рисунок 2.3 Органи управління страховою компанією.
Систему органів управління акціонерним товариством складають
загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління та ревізійна комісія
(рис.2.4).
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Найвищий орган управління акціонерним товариством — загальні
збори акціонерів. Наглядова рада контролює і регулює діяльність як
правління, так і в цілому ат. Правління є колегіальним виконавчим органом
управління і керує всією поточною діяльністю публічного ат. Ревізійна
комісія є контролюючим органом діяльності ат і безпосередньої участі в
управлінні ним не бере. Кожний орган управління відкритим ат володіє
певною компетенцією, тобто правом вирішувати конкретні питання в
управлінні ат.
Структура управління ат може бути трирівневою (загальні збори
акціонерів — наглядова рада — виконавчий орган) і дворівневою (загальні
збори акціонерів — виконавчий орган). В акціонерних товариствах з
кількістю акціонерів власників простих акцій 10 осіб і більше створення
наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з кількістю акціонерів власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її
повноваження здійснюються загальними зборами (дворівнева структура).

Рисунок 2.4 Функціональне призначення органів управління
акціонерним
*ЗЗА – загальні збори акціонерів
Вищим органом управління товариством є загальні збори акціонерів
(зза). Акціонери є власниками товариства і, беручи участь у зборах,
здійснюють таким чином своє право на участь в управлінні справами
товариства і контролюють його діяльність. Діяльність загальних сборів
акціонерів регулюється розділом «про акціонерні товариства».
До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать
вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.
Загальні збори акціонерів в Україні мають проводитися не пізніше 30
квітня року, наступного за звітним, що визначено у ч.2 ст.32 Закону «Про
акціонерні товариства».
Для скликання загальних зборів необхідно:
1.
Прийняти рішення про проведення зборів.
2.
Скласти перелік акціонерів, які мають право участі у загальних
зборах.
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3.
Відіслати персональні письмові повідомлення акціонерам про
проведення загальних зборів
4.
Опублікувати в одному з офіційних видань НКЦПФР
(Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) (наприклад, в
щоденній газеті «Бюлетень. Цінні папери України») повідомлення про
проведення загальних зборів.
5.
Надати акціонерам можливість ознайомиться з документами.
6.
Вирішити долю пропозицій акціонерів щодо порядку денного.
Повідомити про зміни у порядку денному, якщо такі є.
7.
Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування.
8.
Призначити реєстраційну комісію.
Розрізняють:
Річні загальні збори:
- Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори
(річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше
30 квітня наступного за звітним року. Перші збори акціонерів проводиться не
пізніше ніж через рік після державної реєстрації ат.
- Перші збори відрізняються від інших зборів переліком питань, що
виносяться на розгляд. До порядку денного таких зборів включають:
затвердження регламенту зборів; звіт голови правління про роботу
відкритого ат за звітний період; звіт голови наглядової ради про роботу за
звітний період; звіт голови ревізійної комісії про роботу за звітний період,
висновки ревізійної комісії про річний звіт і баланс; звіт головного
бухгалтера відкритого ат; затвердження річного звіту і балансу; вибори
наглядової ради; вибори голови і членів правління; вибори ревізійної комісії;
внесення змін і доповнень в статут; порядок розподілу прибутку і погашення
боргових зобов'язань ат; визначення стратегії розвитку і основних напрямів
діяльності відкритого ат; затвердження положення про порядок нарахування
і виплати дивідендів; визначення умов оплати посадовців відкритого ат;
затвердження договорів, укладених на суму, розмір якої перевищує вказану в
статуті.
- До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться
наступні питання: 1) затвердження річного звіту товариства; 2) розподіл
прибутку і збитків товариства; 3) прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії
(ревізора).
- Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного загальних зборів
обов'язково вносяться питання: 1) обрання членів наглядової ради,
затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради; 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів
наглядової ради.
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Позачергові збори акціонерів:
- Усі загальні збори акціонерів, крім річних, є позачерговими.
Позачергові загальні збори ат скликаються наглядовою радою: 1) з власної
ініціативи; 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження
про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного
правочину; 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 4) на вимогу акціонерів
(акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше %
простих акцій товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом або
статутом товариства. У випадках: неплатоспроможності товариства;
наявності обставин, зазначених у статуті; якщо цього вимагають інтереси
товариства в цілому.
- Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових
загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому
скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені
протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо ж наглядова
рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів
акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які
цього вимагають.
На перших загальних зборах формується нова наглядова рада
(спостережна рада). Наглядова рада (Спостережна рада) (в інших країнах —
рада директорів) — колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів
організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної
ради прописані в статуті організації.
Підбір кандидатів до складу спостережної ради відбувається за такими
загальними критеріями: довіра з боку інших акціонерів; здатність
враховувати інтереси всіх сторін та приймати виважені рішення; спеціальні
знання та досвід, що відповідають потребам товариства; вміння
застосовувати свої знання та досвід під час вирішення конкретних питань, що
постають перед товариством.
У світовій практиці досить поширеним явищем є обрання до складу
спостережної ради відомих фінансистів, банкірів, юристів, вчених, колишніх
директорів, посадових осіб інших товариств і компетентних фахівців у галузі
управління корпорацією, навіть якщо такі особи не є акціонерами товариства.
Таких членів спостережної ради називають «зовнішніми директорами», які
покликані захищати передусім інтереси товариства, причому іноді навіть
набагато ефективніше, ніж акціонери, оскільки особисті інтереси останніх
можуть час від часу суперечити інтересам товариства.
До складу наглядової ради в товариствах з кількістю акціонерів власників простих акцій від 100 до 1000 осіб повинні входити не менше ніж
п'ять осіб, з кількістю понад 1000 - не менше ніж сім осіб, а в товариствах з
кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 10 000 осіб - не менше
ніж дев'ять осіб.
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Член наглядової ради в Україні не може бути одночасно членом
виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього
товариства. Це положення є суттєвою розбіжністю з загально прийнятою
міжнародною практикою, яка дозволяє «внутрішнім директорам» із складу
членів правління або представникам власників великих пакетів акцій входити
до складу спостережної ради разом із «зовнішніми директорами», які
зазвичай становлять більшість у спостережній раді.
Рада директорів - колективний колегіальний орган організації (група
осіб, яку обирають з членів топ-менеджменту та акціонерів), який визначає
стратегічні напрямки діяльності цієї організації.
Нині у світовій практиці управління активно використовуються дві
моделі ради директорів – унітарна та модель подвійних рад. Залежно від
обраної моделі різняться порядок взаємовідносин між стейкхолдерами та
ступінь розкриття інформації, проте істотніші розбіжності спостерігаються в
питаннях підпорядкування, підзвітності і функціональних обов’язків
представників топ-менеджменту.
Модель подвійних рад припускає наявність у компанії одночасно
спостережної та виконавчої (правління) рад. Враховуючи специфіку роботи
правління, присутність власників можлива лише в спостережній раді, що
створює значні проблеми для клієнтів щодо отримання систематичної та
змістовної інформації про діяльність компанії. Це спричинено
інформаційною асиметрією, яка заважає координації діяльності обох рад.
За унітарної моделі ради директорів усі директори – як виконавчі, так і
не виконавчі – вирішують проблему асиметрії інформації. Всі рішення, у
тому числі стратегічні, приймаються в рамках однієї унітарної ради.
Рада директорів уповноважена вирішувати будь-які питання
діяльності організації не віднесені до виняткової компетенції Загальних
зборів акціонерів, а саме:
представляє на затвердження Загальним зборам річний звіт,
бюджет і бухгалтерський баланс організації;
рекомендує Загальним зборам входження організації в інші
підприємства й організації як засновника;
аналізує фінансовий стан організації;
по
поданню
Президента організації затверджує
розподіл
фінансових і матеріальних засобів організації по напрямках її діяльності;
розглядає скарги на адресу усього керівництва організації,
включаючи топ-менеджмент;
погоджує прийом та звільнення топ-менеджменту організації;
визначає порядок денний та дату наступних чергових Загальних
зборів організації;
інші питання, відповідно до рішень Загальних зборів організації.
Ревізійна комісія – в юридичній особі — суб'єкті господарювання —
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орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль
фінансово-господарської діяльності через проведення планових та
позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових
розслідувань за фактами виявлених порушень.
Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів і
підзвітна їм. Наявність ревізійного органу в структурі органів управління
акціонерного товариства є обов'язковою.
В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих
акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або
обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю акціонерів власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов'язково обирається
ревізійна комісія.
Мета діяльності ревізійної комісії: контроль за фінансовогосподарською діяльністю правління товариства, який здійснюється шляхом
проведення перевірок, що свідчать про дійсний фінансовий стан товариства
(його стабільність або нестабільність); надання результатів цих перевірок
відповідним органам управління товариства. Ревізійна комісія виявляє
недоліки та зловживання, які були допущені правлінням під час управління
фінансовою діяльністю товариства.
Ревізійна комісія переважно виконує такі контрольні функції: надання
акціонерам рекомендацій стосовно аудиторської організації, що виступатиме
як незалежний аудитор товариства; отримання та розгляд звіту аудиторів,
подання річного звіту на загальних зборах акціонерів, а також надання
рекомендацій загальним зборам на підставі звітів; проведення спільної
роботи з правлінням для забезпечення належного ведення бухгалтерського
обліку та звітності щодо фінансово-господарської діяльності товариства;
ініціювання скликання позачергових зборів акціонерів в разі виникнення
загрози суттєвим інтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами.
Для ефективного виконання контрольних функцій члени ревізійної
комісії мають право:
• Вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення
перевірок, та особистого пояснення посадових осіб товариства щодо питань,
які належать до компетенції ревізійної комісії;
• Брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.
Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами простою
більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. Однак членом рк не
може бути: член наглядової ради; член виконавчого органу; корпоративний
секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших
органів товариства.
Кількість членів ревізійної комісії та термін, на який вони обираються,
визначає статут товариства. Критеріями обрання членів ревізійної комісії є
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знання та досвід в області фінансів, а також поінформованість стосовно
діяльності, яку провадить товариство.
Ревізійна комісія виконує покладені на неї функції шляхом проведення
чергових та позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності
правління. Чергові перевірки ревізійна комісія проводить за підсумками
фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків щодо
річного звіту та балансу. Без висновків ревізійної комісії загальні збори
акціонерів не мають права затверджувати баланс товариства.
Позачергові перевірки ревізійна комісія проводить: за рішенням
загальних зборів акціонерів; за рішенням спостережної ради; за власною
ініціативою; на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більш ніж 10%
голосів.
Внутрішній аудитор перевіряє наявність і правильність оформлення
усіх бухгалтерських документів, виконання директив і наказів, порядку
проведення інвентаризації; бере участь i у виявленні їх результатів; аналізує
інформацію з метою розробки заходів щодо вдосконалення організаційної
структури компанії.
Внутрішні аудитори (internal auditors), які є службовцями тих
господарських систем, структурні організаційні підрозділи яких вони
ревізують, але працюють у складі адміністрації, тобто незалежно від тих
підрозділів і тих видів діяльності, які вони перевіряють і ревізують.
\Внутрішні аудитори проводять незалежну експертну оцінку
управлінських функцій фірми, компанії, в тому числі і своєї діяльності. Вони
постачають своєї головної фірмі, яка здійснює управління, результати
аналізу, оцінки, рекомендації, поради й інформацію про діяльність
перевіряється ними організації. Внутрішні аудитори працюють як у
суспільному, так і в приватному секторі. Завдання внутрішнього аудиту допомогти членам організації виконувати свої обов'язки настільки
кваліфіковано і ефективно, наскільки це можливо. Внутрішній аудит
розглядає бухгалтерську інформацію й її достовірність.
Матрична схема управління службою внутрішнього аудиту. Внутрішні
аудитори призначаються з числа працівників компанії на постійній або
тимчасовій основі. Робочими документами для їх діяльності є: організаційні
документи компанії, журнал аудиторських перевірок та акти аудиторських
перевірок, альбом аудиторської інформації.
Виконавчим органом страхової компанії є її правління, яке керує
роботою компанії згідно з повноваженнями, визначеними статутом компанії і
положенням про правління. Робота правління має будуватися з додержанням
принципу колегіальності. Спектр питань, які вирішуються правлінням, дуже
широкий. Це планування діяльності, розставляння відповідальних кадрів, у
тому числі затвердження генерального директора або головного менеджера
компанії (у переважній більшості товариств ця посада окремо не вводиться, а
її функції виконує голова правління), а також кошторису, інвестиційної
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політики компанії. Голова правління може виконувати водночас функції і
голови Ради директорів. Дозволяється також поєднувати в одній особі посади
голови правління і головного менеджера. Якщо такого поєднання немає, то
функції голови правління здебільшого обмежуються організацією
міжнародних контактів і координацією взаємодії компанії з органами влади
тощо.
Загальні збори акціонерів компанії мають право прийняти рішення про
передачу частини прав наглядової ради правлінню. Це характерно для
страхових компаній, які мають обмежену кількість акціонерів, і тому роль
наглядової ради має номінальний характер.
Кожна з цих двох моделей має свої переваги і недоліки. Перша модель
фактично розділяє функції керівника і виконавця, що дає змогу наглядовій
раді сконцентруватися на прийнятті важливих управлінських рішень, а
поточні питання доручити правлінню компанії. Проте, на практиці можуть
виникати ситуації, коли процедура прийняття рішень наглядовою радою буде
необґрунтовано гальмувати господарську діяльність страхової компанії.
Друга модель у багатьох випадках дає змогу оперативно приймати більшість
господарських рішень, але при цьому знижує їх ефективність. Надто великі
повноваження, надані правлінню страхової компанії, з часом призводять до
зловживань та нехтування стратегічними і тактичними цілями компанії.
Відповідність функцій органів управління страхових компаній
принципам корпоративного управління.
У багатьох країнах світу страховики створюють свої професійні
об’єднання (асоціації), які ставлять за мету захищати й обстоювати інтереси
своїх членів, вживати погоджених заходів у разі, коли цих інтересів
торкнуться дії або наміри органів влади, співробітничати з будь-яким іншим
об’єднанням, що має споріднений напрямок діяльності.
Результатом першої угоди між страховиками вважають утворення в
1791 році Союзу Лондонських товариств страхування від вогню.
За своїм статусом об’єднання страховиків не повинні здійснювати
комерційну діяльність.
Для країн із розвиненим страховим ринком намітилася тенденція до
злиття дрібних і середніх об’єднань страховиків.
З 1985 року ефективно працює Асоціація британських страховиків
(АБС), яка виникла внаслідок злиття кількох організацій. Близько 440
компаній, що охоплюють 95 % всього страхового бізнесу країни, активно
підтримують цю асоціацію. АБС ставить перед собою завдання підвищити
рівень суспільного усвідомлення місця страхування в економічній і
соціальній структурі Великої Британії. І це в країні, страховий бізнес якої
розвинений надзвичайно! У штаті АБС налічується понад 270 експертів,
консультантів та інших висококваліфікованих фахівців. Крім АБС, тут діє ще
багато інших об’єднань страховиків і їхніх посередників.
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Такі об’єднання успішно функціонують і в інших державах — членах
Європейського союзу. Останніми роками страхові об’єднання сформувалися і
в більшості країн СНД.
З початком формування страхового ринку в Україні постала потреба
координувати дії страховиків з багатьох питань, що становлять спільний
інтерес. Страховики можуть створювати спілки, асоціації та інші об’єднання
для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та виконання
спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству.
Найбільшим об’єднанням вітчизняних страховиків є Ліга страхових
організацій України (ЛСОУ). Вона діє на принципах добровільності і
самоуправління. Це незалежна некомерційна організація. ЛСОУ є
юридичною особою.
Ліга має у своєму складі понад 100 членів — страхових організацій, але
не є щодо них вищою організацією. Рішення Ліги мають характер
рекомендацій. Вона не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.
Головні завдання ЛСОУ такі: сприяти опрацюванню рекомендацій з
методології страхування; готувати пропозиції з питань вдосконалення
страхового законодавства; брати участь в експертному оцінюванні проектів
нормативних актів, програм та інших документів у галузі страхування. З цією
метою створено ряд комісій, які працюють над підготовкою відповідних
пропозицій. Певна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів для
членів Ліги, що сприяє формуванню розвиненої інфраструктури страхового
ринку в Україні.
Великого значення ЛСОУ надає захисту інтересів своїх членів у
державних і громадських організаціях.
Згідно зі своєю метою Ліга проводить конференції, семінари та інші
заходи науково-практичного характеру, організовує обмін досвідом серед
своїх членів, а також сприяє ознайомленню їх із практичними надбаннями
страховиків інших країн, використовуючи для цього різні засоби інформації,
у тому числі й можливості власного серверу (www.uainsur.com). При ЛСОУ
на правах юридичної особи працює Навчально-інформаційний центр.
Вищим органом управління є з’їзд членів ЛСОУ. Він скликається
правлінням Ліги не рідше як один раз на рік. З’їзд вважається повноважним,
якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Ліги. З’їзд може
розглядати будь-які питання, що стосуються діяльності Ліги. До виключної
компетенції з’їзду належать затвердження статуту Ліги і внесення до нього
змін і доповнень, обрання і відкликання членів правління, ревізійної комісії, а
також при потребі — припинення діяльності Ліги.
У період між загальними зборами керівництво роботою Ліги
покладається на правління. Воно приймає рішення з усіх питань, крім тих,
що безпосередньо належать до компетенції з’їзду. Члени правління
працюють у Лізі на громадських засадах. повсякденне керівництво роботою
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Ліги покладено на президента та виконавчу дирекцію на чолі з генеральним
директором.
Ліга утримується за рахунок внесків своїх членів, критерії визначення
яких затверджуються загальними зборами її членів. Зараз внески
диференційовано залежно від суми страхових премій, отриманих конкретним
членом ЛСОУ. Крім того, Ліга може отримувати доходи від навчальної,
консультаційної, видавничої діяльності, а також від відсотків за зберігання
коштів на рахунках у банку.
Ліга самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи
розвитку залежно від потреб страхового ринку, зростання прибутків її членів.
Зазначимо, що за останні роки ЛСОУ серйозно підвищила свій імідж.
Наслідками її роботи практично користуються всі страховики, проте серед
членів Ліги офіційно перебувають лише менш як половина. З огляду на
досвід сусідів, зокрема Польщі, варто було б законодавчо визначити
обов’язковість членства у ЛСОУ всіх страховиків і дозволити відносити
членські внески на витрати компаній з ведення страхової справи.
ЛСОУ може створювати філії, відділення, представництва.
Нещодавно
зареєстровано Асоціацію
професійних
страхових
посередників України. Її завдання — створювати нормальні умови для
розвитку брокерської та агентської діяльності у страхуванні. Без таких
посередників страхувальникам і страховикам важко реалізувати свої
інтереси. Проте кількість членів АПСПУ ще надто мала (на кінець 2001 року
— 18 членів). Заважають деякі законодавчі неузгодження, недовіра
страхувальників та страховиків до цього нового для нашого суспільства
інституту. Між тим світовий досвід показує, що належним чином
підготовлені брокери здатні суттєво сприяти комплексному управлінню
ризиками клієнта, включаючи здійснення договірного процесу щодо
страхового забезпечення ризиків, експертизи ризиків та надання допомоги в
отриманні справедливих страхових виплат.
Створено Авіаційне і Морське страхові бюро. На них покладено
функції координації зусиль компаній, які здійснюють відповідні види
страхування, спрямовані на організацію перестрахування ризиків,
опрацювання методичного забезпечення страховиків. Такі об’єднання мають
сприяти збільшенню внутрішнього ринку в цих видах страхування, більш
обґрунтованому розміщенню ризиків, зміцненню фінансової надійності
страховиків, опрацюванню разом із зацікавленими відомствами системи
заходів щодо зменшення авіаційних та морських пригод.
Згідно із законом страхові об’єднання, як уже зазначалося, не можуть
здійснювати страхову діяльність. Виняток нині становить Моторне
(транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), яке хоча безпосередньо не
продає страхові послуги, але у визначених законодавством випадках
здійснює страхові виплати за рахунок централізованих страхових фондів.
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МТСБУ створено 1994 року. Тепер членами МТСБУ є понад 70
страхових компаній.
Основні завдання об’єднання такі:
- гарантування платоспроможності страховиків — членів МТСБУ щодо
страхових зобов’язань із зазначеного виду страхування;
- укладення угод з уповноваженими організаціями інших країн про
взаємне визнання договорів на страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів та врегулювання питань щодо
відшкодування втрат і забезпечення виплат страхового відшкодування
постраждалим третім особам;
- управління централізованими страховими резервними фондами;
- забезпечення бланками полісів;
- виплата компенсацій у разі заподіяння шкоди водіями, особу яких не
з’ясовано, а також водіями-інвалідами, котрі експлуатують спеціально
обладнані автомобілі.
Істотно зросла роль МТСБУ після червня 1997 року, коли Україну було
прийнято до Міжнародної системи «Зелена картка».
При МТСБУ створені фонд страхових гарантій, що має забезпечувати
платоспроможність Моторного бюро під час взаєморозрахунків з іноземними
партнерами, та фонд захисту потерпілих, призначений для розрахунків із
третіми особами у випадках, зумовлених чинним законодавством. Кошти цих
фондів розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та
ліквідності.
Одна з форм добровільних страхових об’єднань — страхові пули (СП),
які не є юридичною особою. Вони створюються страховиками, щоб
забезпечити фінансову стабільність страхових операцій на умовах солідарної
відповідальності учасників пулу за виконання зобов’язань згідно з
договорами страхування, укладеними з учасниками пулу.
Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) спільно
із Світовим банком, Міжнародним валютним фондом та іншими
міжнародними інституціями ініціювала у 1998 р. Глобальну програму по
створенню універсальних стандартів та норм корпоративного управління,
націлену на істотне поліпшення національних систем корпоративного
управління. Ці міжнародні стандарти мали бути прийнятими урядами
економічно розвинутих країн, міжнародними організаціями, діловими колами
державного та приватного секторів економіки. У травні 1999 р. Рада ОЕСР
прийняла Загальні Принципи корпоративного управління, під якими
поставили свої підписи члени урядів усіх країн — членів ОЕСР. Цей
документ містить роз'яснення щодо того, які конкретні проблеми повинні
регулювати національні стандарти корпоративного управління і як
забезпечити значне підвищення ролі інвесторів (акціонерів) в управлінні
компаніями, у які вони вкладають свої кошти.
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Принципи мають еволюційний характер і повинні переглядатися у
світлі суттєвих змін обставин. Щоб зберегти конкурентоспроможність у
середовищі, що змінюється, корпорації повинні оновлювати та коригувати
свою практику корпоративного управління відповідно до нових вимог і
можливостей.
Принципи корпоративного управління ОЕСР:

Система корпоративного управління повинна захищати права
акціонерів;

Система корпоративного управління повинна забезпечувати
однакове ставлення до акціонерів, включаючи дрібних та іноземних
акціонерів;

Система корпоративного управління має визнавати передбачені
законом права зацікавлених осіб та заохочувати активне співробітництво між
компанією та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць
та забезпеченні фінансової стабільності підприємства;

Система корпоративного управління має забезпечувати своєчасне
й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються
Акціонерного Товариства, включаючи його фінансовий стан, продуктивність,
власність та управління;

Система корпоративного управління має забезпечувати
стратегічне керівництво компанією, ефективний нагляд за діяльністю
виконавчих директорів з боку Ради, а також звітність цієї Ради перед
компанією та акціонерами.
В Україні Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм
рішенням від 22 липня 2014 року № 955 затвердила чинні Принципи
корпоративного управління України, які серед інших зазначають положення
стосовно мети товариства – (максимізація добробуту акціонерів за рахунок
зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання
акціонерами дивідендів), дотримання та врахування прав акціонерів,
регламенту роботи наглядової ради і виконавчого органу, своєчасного та
прозорого розкриття
достовірної інформації, здійснення контролю за
фінансово-господарською діяльністю товариства та забезпечення прав та
інтересів заінтересованих осіб.
2.4 Організаційна структура страховика. Структурні підрозділи.
Посадові інструкції працівників. Дирекції, регіональні управління, філії,
центри страхових послуг, відокремлені робочі місця й представництва
страховиків. Принципи побудови структури управління страховою
організацією. Вибір раціональної структури управління.
Під структурою компанії розуміються насамперед зв’язки, що існують
між різними частинами організації для досягнення її мети. Це поділ роботи
на окремі завдання, що виконуються керівництвом, галузевими та
функціональними управліннями (департаментами), відділами, секторами й
іншими підрозділами центрального офісу та регіональної мережі компанії.
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Організаційна структура набирає таких форм, як поділ праці, створення
спеціалізованих підрозділів, ієрархія посад, внутрішньоорганізаційні
процедури.
Розрізняють територіальну (зовнішню) і управлінську (внутрішню)
структуру страхової компанії. Територіально страхові компанії складаються з
правління (дирекції), котре часто називають «центральним офісом», та
відокремлених підрозділів - філій та представництв, які можуть знаходитись
як в тому ж населеному пункті, що і центральний офіс, так і в інших
населених пунктах. Частина страховиків відокремлених підрозділів не має і в
такому випадку центральний офіс одночасно є виробничою одиницею, в
котрій укладаються договори страхування і обслуговуються застраховані
особи.
Територіальні структури можуть бути дво- , три- і чотирирівневими.
Переважно українські страховики застосовують дво- и трирівневі
територіальні структури.
При дворівневій структурі усі відокремлені підрозділи мають
однаковий статус, переважно статус філіалу і підпорядковуються відділу чи
департаменту робот з регіональною мережею центрального офісу (правління)
рис. 5.1.3

Така структура є найпростішою і при невеликій кількості
відокремлених підрозділів є достатньо ефективною. Проте з ростом кількості
відокремлених підрозділів їй важко забезпечити ефективне управління і в
таких випадках переважно переходять на трирівневу територіальну систему.
В ній існує проміжна ланка між правлінням і філіалами. В українській
термінології її найчастіше називають регіональною дирекцією, в
європейській – регіональним центром або окружним відділом. Цьому
проміжному органу підпорядковуються філіали і представництва на території
1-2-3 адміністративних одиниць, переважно областей (рис. 5.3.2)
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Така структура зменшує навантаження на правління компанії, але
вимагає передачі регіональним певних повноважень, тобто чіткого тобто
чіткого розмежування прав і обов'язків між ланками системи і налагодження
якісного обміну інформацією між ними та правлінням компанії.
Чотирирівнева система управління існує в найбільш структурованій
страховій компанії України – НАСК «Оранта», а трирівневі у великих та
середніх компаніях. Більшість українських страховиків має незначну
регіональну мережу і тому застосовує дворівневу систему управління.
В Україні досить багато компаній, котрі взагалі не мають регіональної
мережі. У них, по суті справи, існує однорівнева управлінська структура.
Внутрішні структури страхових компаній відокрелюють за такими
принципами:
- За принципом підпорядкованості (лінійну, функціональну, лінійноштабну)
- За принципом технологічності (традиційну та маркетингову) рис.
5.3.3

Принцип лінійного підпорядкування. Це означає, що вищі керівники
наділяються правом давати розпорядження підлеглим співробітникам з усіх
питань, що випливають з їхньої діяльності. Наприклад, указівки керівника
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страхової компанії є обов’язковими для всього персоналу. Такий порядок,
коли підлеглим структурам доводиться вирішувати справи виключно через
«верхи», забезпечує відповідний рівень контролю за діями структурних
підрозділів компанії. Проте в разі додержання лише функції лінійного
підпорядкування
центральний
апарат,
і
особливо
керівництво,
перевантажується розглядом порівняно дрібних питань. Внаслідок цього
управління втрачає оперативність, найкваліфікованіши працівники
відволікаються від опрацювання перспективних, глобальних проблем
розвитку компанії.
Принцип функціонального
право
давати
підпорядкування.
розпорядження надається щодо виконання конкретних функцій, незалежно
від того, хто їх виконує. Наприклад, головний бухгалтер може дати вказівки з
обліку матеріальних і грошових цінностей, що перебувають у розпорядженні
будь-якого підрозділу компанії.
Носій функцій може отримувати вказівки від кількох керівників
відділів чи інших функціональних підрозділів і має, у свою чергу, звітувати
перед ними про виконання тих чи інших видів робіт. Це не поширюється на
дисциплінарну відповідальність. Накласти стягнення або матеріально
заохотити працівника може керівник компанії або та особа, якій делеговані ці
права.
Принцип
лінійно-штабного
підпорядкування. Це,
здебільшого,
«мозкові» центри (штаби), які виконують консультаційні функції у процесі
стратегічного планування, підготовки рішень з інших найважливіших питань
роботи компанії. До них, крім штатних працівників, нерідко залучають
консультантів і експертів з вузів, наукових лабораторій та інших установ.
Такі фахівці опрацьовують ті чи інші питання та подають керівництву свої
висновки і пропозиції. Консультанти не наділяються правом давати
розпорядження працівникам компанії.
Страхові компанії, формуючи свої організаційні структури,
використовують, зазвичай, усі три принципи. Важко уявити, наприклад,
Національну акціонерну страхову компанію (НАСК) «Оранта» без
урахування можливостей раціонального поєднання лінійного та
функціонального підпорядкування підрозділів, їх співробітників. Що ж до
принципу лінійно-штабного підпорядкування, то він у багатьох компаніях
довго недооцінювався.
Найбільшою страховою організацією в Україні за низкою параметрів і
досі лишається НАСК «Оранта». Структура цього страховика доволі складна.
Вона охоплює чотири рівні управління: центральний офіс (Правління
компанії), обласні (Київську і Севастопольську міські) дирекції, міські та
районні відділення й філії. Ця компанія — наступниця колишнього
Укрдержстраху. До 1994 року вона мала свої відділення в усіх районах
України. Згодом зі складу НАСК «Оранта» виокремилися як самостійні
юридичні особи деякі обласні дирекції. Так утворилися відкриті акціонерні
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товариства «Крим-Оранта», «Оранта-Дніпро», «Оранта-Донбас», «ОрантаЛугань», «Оранта-Січ». Останніми роками НАСК «Оранта» відкрила низку
філій і відділень в областях, де функціонують названі щойно самостійні
страховики.
Одним з молодих страховиків є ЗАТ «Страхова група ―ТАС‖», яка
завдяки успішному менеджменту вже ввійшла за обсягом наданих страхових
послуг до першої п’ятірки. Організаційну структуру цього формування
наведено на рис. 4.1

Багато компаній (НАСК «Оранта», «Гарант-Авто», «АСКА», «ТАС»,
«Скайд-Вест», «Остра-Київ» та ін.) мають розгалужену мережу дирекцій,
філій, відділень та представництв.
Філія страховика — це відокремлений підрозділ, що не є юридичною
особою. Він може мати власну назву, яку дозволяється використовувати
згідно з Положенням про філію, має відокремлений баланс та здійснює
страхову діяльність за видами, на які страховик отримав ліцензії
Міністерства фінансів України (або раніше Укрстрахнагляду) і право на
здійснення яких було надано філії загальними зборами учасників страховика.
Таке право може бути надане повністю або з обмеженнями. Нині на
страховому ринку працює понад 1000 філій та відділень страхових компаній.
Зі світової практики відомі три системи організації роботи страхових
компаній з філіями. Кожна з них має свої переваги і недоліки. Вибір тієї чи
іншої системи роботи з філіями залежить від конкретних обставин.
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Централізована система. Вона передбачає прийняття всіх рішень, що
стосуються андеррайтингу та відшкодування збитків, на рівні центрального
офісу (головної контори). Тут підписуються поліси, здійснюються
розрахунки, пролонгуються поліси. На філії покладаються видача бланків,
отримання і перевірка анкет на страхування та покриття збитків. Ці
документи пересилаються до центрального офісу для прийняття рішень.
Переваги цієї системи полягають у тому, що вона вимагає менше
висококваліфікованих фахівців, скорочуються витрати на ведення справи. До
недоліків слід віднести те, що працівники філій мають малі перспективи для
кар’єри, на прийняття рішень витрачається багато часу, причому рішення не
завжди враховують місцеві умови.
Децентралізована система. За цієї системи більшість рішень, що
стосуються укладення договорів і відшкодування збитків, приймаються у
філії. Остання самостійно поновлює договори і веде облік. Звичайно, що
рішення філії мають узгоджуватися з політикою, що її проводить компанія в
цілому. Перевагою є те, що у філії працює більш кваліфікований персонал,
ніж при централізованій системі, клієнти мають можливість оперативно
отримати більше послуг. До недоліків можна віднести недостатній обсяг
роботи для кваліфікованих працівників, ускладнення щодо перестрахування
ризиків.
Регіональна система. За такої системи серед філій виокремлюються
головні для даного регіону. У них зосереджується група фахівців з
андеррайтингу, оцінювання та відшкодування збитків. Вони обслуговують
потреби кількох філій, що працюють у даному регіоні. Це компромісний
варіант, де враховуються переваги і недоліки централізованої і
децентралізованої систем.
У філіях зосереджується великий обсяг інформації про поліси, страхові
внески, відшкодування збитків, заробітну плату, комісійні винагороди. Для
опрацювання цієї інформації використовуються комп’ютери. Існує тісний
зв’язок між філіями і головним офісом. Завдяки високій швидкості роботи
факсів, комп’ютерів, принтерів, ксероксів, електронної пошти прискорилося
оформлення страхових послуг. Відпала потреба в рутинній ручній роботі, що
її виконували різні службовці.
Представництво страховика — це відокремлений підрозділ
останнього, який не є юридичною особою, діє згідно з Положенням про
представництво, не маючи права безпосередньо продавати страхові поліси, а
також здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність. Представництво
виконує функції і завдання, які сприяють організації та здійсненню статутної
діяльності страховика, виступає від імені страховика і фінансується ним.
Представництва можуть бути створені на території як України, так і
іноземних держав. Вони мають такі завдання: збір інформації, реклама,
пошук клієнтів страховика в даному регіоні або країні, виконання
репрезентативної функції, надання консультацій.
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У деяких країнах (наприклад, у Росії) існують також агентства
страхових компаній,які надають представницькі послуги, виконуючи
водночас деякі операції, пов’язані з підготовкою проектів страхових
договорів, обстеженням наслідків страхових випадків.
Про створення чи ліквідацію філій і представництв страхова компанія в
10-денний термін інформує Міністерство фінансів України. Страховик несе
повну відповідальність за діяльність його відокремлених підрозділів.
Зауважимо, що створення регіональної мережі — справа вельми
витратна. З певним розвитком посередницьких структур компаніям,
можливо, стане вигідніше користуватися послугами страхових агентів і
брокерів, щоб підтримувати необхідні зв’язки з віддаленими від
центрального офісу страхувальниками.
Зарубіжний досвід показує, що останніми роками структури управління
спрощуються. Так, у Великій Британії є чималі за нашими мірками компанії,
які мають всього два-три структурні функціональні підрозділи. Багато
компаній практикують періодичне переміщення співробітників з одного
підрозділу до іншого. Це сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, допомагає
оволодіти знаннями з ведення справи й на інших ділянках роботи компанії.
працівники сприймають такі заходи позитивно, як один із способів боротьби
із закостенінням організаційної структури.
Організаційна структура страхової компанії вдосконалюється в кілька
етапів.
Перший передбачає вивчення всіх переваг і недоліків існуючої системи
управління. Тут слід з’ясувати, на яких саме видах робіт позначається
дефіцит потужностей компанії, а на яких є зайві ресурси. Доцільно порівняти
структуру своєї компанії зі структурами аналогічних за профілем
вітчизняних і зарубіжних страховиків. При цьому порівняння має бути не
суто механічним, а враховувати можливість застосування критеріїв
мотивованої організації праці, запропонованих американським психологом та
економістом Херцбергом (докладніше див.: Ефимов С. Л. Организация
управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. —
М., 1995). Ці критерії зводяться ось до чого.
Будь-які дії мають бути усвідомленими.
Більшість людей відчувають радість від роботи, за яку вони
відповідають. Вони прагнуть бути причетними до наслідків діяльності, мати
контакти з колегами. Дії кожного працівника мають бути важливими для
когось конкретно.
Кожний на робочому місці прагне показати, на що він здатний.
Фахівець не погодиться на те, щоб з питань, з яких він найкомпетентніший у
даній організації чи підрозділі, рішення приймались без його участі.
Кожний прагне побачити себе в наслідках праці. Результати роботи
повинні мати своїх справжніх творців, а не бути знеосібленими. Нерідко
керівники присвоюють лише собі позитивні наслідки роботи компанії, а
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недоліки переадресовують своїм підлеглим. Це створює напруженість у
колективі.
Кожний має власний погляд на те, як можна поліпшити свою роботу, її
організацію. Працівник має намір реалізувати свою мету і не боїться санкцій.
Він сподівається на те, що до нього поставляться зацікавлено. Тому в
компаніях слід стимулювати приплив нових ідей.
Людям подобається відчувати свою значущість. Керівництво компанії
має постійно дбати про те, щоб кожний працівник усвідомлював, наскільки
важлива саме його праця для загального успіху.
Кожна людина прагне успіху. Успіх — це реалізована мета. Мета має
бути відпрацьована в колі співробітників так, щоб досягнення її піддавалось
вимірюванню за рівнем і термінами виконання.
Успіх без визнання призводить до розчарування.
За тим, яким способом, в якій формі і з якою швидкістю працівники
дістають інформацію, вони оцінюють, яка їхня реальна значущість в очах
безпосереднього керівництва і менеджерів взагалі.
Підлеглим не подобається, щоб рішення про зміни в їхній роботі і на
робочих місцях керівники приймали без їхнього відома, без урахування їхніх
знань і досвіду.
Кожному виконавцеві потрібна (навіть більш ніж керівникові)
інформація про якість власної праці, причому оперативна, щоб він міг
коригувати свої дії.
Для всіх нас контроль з будь-якого боку неприємний. Кожна робота
виграє від максимально можливого ступеня самоконтролю.
Більшість людей у процесі роботи прагнуть здобути нові знання.
Підвищені вимоги, що дають шанс для подальшого розвитку, сприймаються
з більшим бажанням, ніж занижені.
Будь-яка особистість реагує негативно, коли її зрослі завдяки
наполегливій праці досягнення тягнуть за собою підвищення навантаження,
особливо за відсутності відповідних змін в оплаті праці та інших формах
стимулювання.
Має бути вільний простір для ініціативи щодо поліпшення роботи та
виявлення індивідуальної відповідальності працівників протягом усього
ланцюжка «витрати—результати».
Докладний аналіз за переліченими критеріями дасть багатий ґрунт для
висновків і пропозицій щодо потреби внесення змін до організаційної
структури компанії.
На другому етапі опрацьовується проект створення (для нових
компаній) або вдосконалення організаційної структури компанії. Важливішу
інформацію для опрацювання містять матеріали, отримані на першому етапі
роботи, а також стратегічні наміри компанії щодо її подальшого розвитку.
Проект має передбачати можливість забезпечення його реалізації
фінансовими, трудовими та іншими ресурсами.
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На завершальному, третьому, етапі впроваджується нова організаційна
структура компанії. Ця робота має бути виконана з мінімальними витратами
часу на пристосування до неї як персоналу компанії, так і споживачів її
послуг. Не завжди всі структурні підрозділи починають діяти з моменту
відкриття компанії. Мають рацію ті компанії, які поступово, у міру
ресурсного забезпечення і готовності до надання відповідних послуг,
доводять фактичну структуру до проектної.

