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Н

ародився 4 грудня 1975 р. в м. Дніпрорудному Запорізької області. Коли юнаку виповнилося 16 років,
відбувалися важливі зміни в державному устрої та
виборі макроекономічної моделі держави. Це був час, коли
підприємницька діяльність лише починала зароджуватися
на теренах України. Тема бізнесу цікавила чи не кожного
нашого співвітчизника, бо здавалася чимось великим і важливим, здатним впливати на майбутнє як окремих людей,
так і країни загалом. Саме тоді в юного Сергія з’явилася
мрія заснувати власну компанію, яка неодмінно мала би
бути корисною, допомагала б людям вирішувати їхні проблеми та сприяла б розвитку бізнесу в Україні.
У 1992 р., після закінчення школи із золотою медаллю,
С. О. Авдєєв вступив на економічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Облік
і аудит», випускником якого став у 1997 р. Спеціальність
обирав з думкою про те, що будь-який бухгалтер зможе
стати кваліфікованим економістом, але не навпаки. Ці
знання дуже знадобилися надалі, на посаді директора балансової філії, адже, фактично, філія — це маленька компанія, тому в обов’язки директора входила і перевірка
фінансової звітності.
Уперше відчуття того, що спеціальність була обрана правильно, з’явилося на лекції з «Основ економічної теорії», яку читав декан факультету. Лекція захопила
старанного студента так, що після занять він прочитав
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майже весь підручник з предмету. В 2008 р. продовжив
здобувати освіту і в 2010 р. отримав вищу управлінську
ступінь Executive МВА у Міжнародному інституті бізнесу
(м. Київ).
Трудову діяльність Сергій Олександрович розпочав
у 1997 р. із посади спеціаліста комерційного відділу страхування страхової групи компанії «Вексель — ФінансовоСтраховий Альянс», яка надалі була перейменована на
СК «ВЕСКО». Вже через три роки наполегливої праці
молодий спеціаліст отримав підвищення і став начальником відділу страхування. У 2003 р. вкотре був підвищений і призначений на посаду директора Запорізької філії
СК «ВЕСКО».
У 2008 р., після завершення чинності угоди з придбання української страхової компанії «ВЕСКО» французькою страховою групою «AXA GROUP», прийняв
пропозицію компанії організувати й очолити в центральному офісі «АХА Страхування» напрям по роботі
з великими корпоративними клієнтами і брокерами.
В 2008–2012 рр. був заступником голови Правління
з розвитку продажів, директором Департаменту корпоративного бізнесу СК «AXA Страхування». В листопаді 2012 р., спільно з іншими членами команди (понад
150 осіб з центрального офісу та регіональної мережі),
перейшов у СК «Арсенал Страхування» на посаду голови
Правління та акціонера компанії.
Компанія увійшла в ТОП-5 лідерів по КАСКО, значно
збільшивши свою ринкову частку, придбала десятки нових
акредитацій у провідних банках країни, зокрема й іноземних, продемонструвала прорив на рівні продажів страхових послуг і якості сервісу. Страхові премії компанії за
підсумками 2016 р. склали понад 1211,3 млн грн. Із 2015 р.
С. О. Авдєєв є головою ревізійної комісії МТСБУ і відповідає за забезпечення прозорості, надійності та доцільності
витрачання грошових коштів з Фонду МТСБУ.
Запорізький державний університет — важлива
сторінка у книзі життя Сергія Олександровича. Студентські роки згадує з теплою усмішкою, адже, рухаючись до
своєї великої мети, навчався сумлінно та цілеспрямовано.
На одному із семінарів ознайомився з актуарними розрахунками і зарікся ніколи не займатися страхуванням.
Але доля вирішила інакше. Зараз не уявляє свого життя
без страхування і вважає цю сферу однією з найцікавіших. С. О. Авдєєв зазначає, що університет є осередком
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особистісних цінностей і професійних компетенцій кожного випускника. Так чи інакше, здобуття вищої освіти накладає значний відбиток на майбутнє студентів, а, своєю
чергою, успіхи колишніх вихованців надихають керівництво навчального закладу на можливі наступні кроки з удосконалення навчально-виховного процесу. В особливо
складні періоди навчання (а вони для кожного студента
свої) думка про те, що треба рухатися вперед, а також реальні приклади вдалих спроб на шляху до досягнення мети
людей, які не так давно сиділи за студентськими лавами,
мотивували здобути бажане, не зважаючи ні на що.
Сучасна вища освіта все більше інтегрується в економічне життя суспільства. Західна наукова думка вважає, що освіта має бути повноцінним учасником системи
економічних відносин, зокрема й формувати свідоме
суспільство, яке зможе на високому рівні взаємодіяти
з усіма іншими учасниками цієї системи. Сергій Олександрович гордо наголошує, що ще за часів його навчання
Запорізький державний університет почав крокувати
у зазначеному напрямі та переконаний, що завдяки такому
позиціонуванню відбувається трансфер актуальних знань
і технологій в науку, що й відображається, зокрема, на
якості виробничої практики. Таким чином, теоретичний
матеріал навчальних занять випускник, так би мовити,
бере із собою в реальний світ і починає використовувати
безпосередньо в роботі.
Усі здобуті в студентські роки знання, уміння та навички, безперечно, відіграли вирішальну роль у професійному становленні та подальшому кар’єрному зростанні
С. О. Авдєєва. Сьогодні він активно спілкується з колишніми одногрупниками цього ВНЗ, більшість із яких досягли
чималих висот і обіймають керівні посади на підприємствах міста та країни, а також є власниками свого бізнесу.
Деякі з них — клієнти СК «Арсенал Страхування». Сергій Олександрович допомагає у працевлаштуванні випускників університету.
Щасливий у шлюбі. Найдорожчим скарбом у житті
вважає сім’ю. Саме їй присвячує всі свої перемоги й
успіхи. Із чарівною дружиною Мариною виховує синів
Ігоря та Андрія: прищеплює їм любов до України, відкриває великий та незбагненний світ і вчить жити по совісті. Марина також займається бізнесом. У вільний час

подружжя віддає перевагу відпочинку в родинному колі.
Спільні відпустки завжди проводять з дітьми, часто на
природі, взимку особливо полюбляють кататися на лижах. Підтримують свого старшого сина у прагненні професійно грати в теніс. Сергій Олександрович від імені
своєї компанії допомагає іншим діткам здійснити їхні
мрії, — СК «Арсенал Страхування» є спонсором дитячої
футбольної команди, вітає зі святами дитячі будинки та
підтримує ветеранів.
Ще зі студентських років захоплюється спортом. Був
фізорганізатором економічного факультету, який постійно
перемагав у спартакіаді серед факультетів. У 2000‑х р. керував командою ФК «Вексель», яка брала участь у чемпіонаті
України з міні-футболу серед команд Першої ліги, був членом Федерації футболу Запорізької області, чим особливо
пишається. Саме ця активність дала розуміння про гру в команді і важливість роботи кожного у функціонуванні великого механізму.
Життєве кредо С. О. Авдєєва співзвучне ідеям книги
Генрі Форда «Моє життя, мої досягнення». Генрі Форд
своєю наполегливою працею, підкріпленою ентузіазмом
і розумом, фактично змінив світ, сміливо заявивши, що
все можна зробити краще, ніж робилося досі. Сергій Олександрович упевнений, що робота має приносити не лише
матеріальну користь, а й задоволення для душі, надавати
можливість особистісної самореалізації.
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