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Стан корпоративної культури СК «Альфа 

Страхування»

Цінності компанії задекларовані у 

відкритих джерелах 

Цінності компанії, які декларують перші 

особи 

Якість надання послуг Швидкість та якість надання послуг 

Довіра клієнтів Продуктивність 

Потенціал співробітників Лідерство 

Фінансова безпека клієнтів Професіоналізм 

Інноваційність Інноваційність 

 





Результати тесту «Рівень корпоративної культури»
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Твердження 
Середній 

бал 

1. Практично всі менеджери і більшість співробітників можуть описати 

цінності компанії, її цілі, усвідомлюють важливість клієнтів 

3,8 

2. Співробітники чітко усвідомлюють свій внесок в досягнення цілей 

компанії 

4 

3. Дії менеджерів зазвичай узгоджуються з прийнятими в компанії 

цінностями 

4,1 

4. Підтримка інших співробітників, навіть з інших відділів, є нормою і 

оцінюється по достоїнству 

4 

5. Компанія і її менеджери орієнтовані швидше на довгострокові, ніж на 

короткострокові, перспективи 

4,2 

6. Лідери прагнуть розвивати своїх підлеглих 4,2 

7. До найму нових співробітників ставляться дуже серйозно, з 

кандидатами проводять кілька інтерв'ю, орієнтованих на виявлення у них рис, 

відповідних культурі компанії 

4,1 

8. Кандидатам і співробітникам на випробувальному терміні надається 

достовірна інформація про компанії (як позитивна, так і негативна), що дає їм 

можливість зробити усвідомлений вибір про доцільність для себе роботи саме 

в цій компанії 

4,2 

9. Критерій переходу співробітника на нову сходинку ієрархічної градації 

- його професіоналізм, а не інтриги і знайомства 

4,2 

10. Цінності компанії наголошують на необхідності ефективної діяльності, 

адаптації до мінливого зовнішнього середовища 

4,2 

11. Дотримання місії і цінностей компанії важливіше, ніж відповідність 

процедурам і стилю одягу 

4,2 

12. Ви чули розповіді про лідерів або героїв компанії 2,8 

13. У компанії виробляються нагородження співробітників, які зробили 

істотний внесок у справу компанії 

2,5 

Загальна сума балів 50,7 

 



Оцінка організаційної культури СК «Альфа 

Страхування» за методикою ОСАІ



УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Прийняття 
рішення щодо 
формування 
корпоративної 
культури 

2. Формування 
проектної групи 
та визначення 
цілей розвитку 
корпоративної 
культури 

3. Діагностика 

існуючої 

корпоративної 

культури 

4. Виявлення 

сильних і 

слабких сторін у 

корпоративній 

культурі 

5. Розробка 

заходів з 

коригування 

корпоративної 

культури 

6. Розробка 

стратегії, 

розрахованої на 

тривалий час 

7. Регламентація 

корпоративної 

культури 

8. Розробка 
методики 
контролю й 
ефективності 
корпоративної 
культури 

9. Розробка і 
реалізація 
проекту 
впровадження 
корпоративної 
культури 

11. Оцінка 
впровадження 
корпоративної 
культури, 
моніторинг 
коректування 

10. Адаптація, 

навчання, 

мотивація 

персоналу 

Модель формування корпоративної культури в страховій компанії



Розділ Зміст 

1.Вступ Мета Кодексу та його застосування. Місія компанії, 

девіз, лозунг.  

2. Норми ділової етики та 

поведінки 

Правила ділової етики керівників та співробітників. 

 

3. Корпоративні цінності Основні цінності компанії та загальні принципи етики в 

страховій діяльності 

4. Конфлікт інтересів Принципи поведінки у разі виникнення конфлікту 

інтересів. 

5. Захист персональних даних та 

використання службової 

інформації 

Особливості дотримання принципу захисту 

персональних даних та наслідки його невиконання. 

Принципи використання службової інформації 

6. Зовнішній вигляд працівників 

та культура одягу 

Рекомендації, щодо зовнішнього вигляду, 

корпоративний стиль. 

7. Соціально-психологічний 

клімат 

Міжособистісні конфлікти. Релігійна терпимість. 

Дискримінація та домагання 

8. Здоров’я та безпека працівників Підтримка соціально-психологічного клімату. Заборона 

вживання алкогольних та наркотичних речовин. 

Пропаганда здорового життя. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності. 

9. Якість надання послуг Вимоги до якості. Телефонне спілкування, спілкування з 

клієнтом 

10 Взаємодія із зовнішніми 

стейкхолдерами 

Принципи взаємодії з громадськими, державними 

організаціями, конкурентами та іншими зовнішніми 

організаціями. 

11 Корпоративні заходи та ділові 

подарунки. 

Принципи поведінки на корпоративних заходах. 

Принципи та обмеження ділових подарунків. 

 

Пропозиції щодо структури Кодексу ділової етики СК «Альфа Страхування»
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