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План лекції
3.1 Основні засади стратегічного управління. Процес розроблення
стратегії: елементи стратегічного вибору, формування стратегічних цілей,
оцінювання стратегічної ситуації. Інноваційна спрямованість стратегії
розвитку. Аналіз альтернатив і вибір стратегії.
3.2 Проведення SWOT аналізу під час розроблення стратегії
страховика. Врахування економічних, соціальних і політичних передумов
розвитку страхової організації. Методи розроблення стратегічного плану.
Класифікація бізнес-процесів для планування і прогнозування. Часовий
аспект стратегії. Оцінювання необхідних ресурсів та ризиків страхової
діяльності.
3.3 Необхідність і призначення бізнес-плану страховика. Структура
бізнес-плану та характеристика його окремих розділів. Порядок
опрацювання, розгляду й затвердження бізнес-плану. Технології
опрацювання та реалізації бізнес-плану. Процес бюджетування в страховій
організації.
1. Рекомендована література:
Основна
1. Благун, І.Г. Соціальне страхування: навч. посіб./І.Г. Благун, Ю.М.
Кушнірчук.– Львів : Львів ДУВС, 2012.– 260 с.
2.
Внукова, Н.М. Соціальне страхування: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України/Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук.– Київ:
Кондор, 2006.– 348 с.
3.
Говорушко, Т.А. Страхові послуги : навч. посібник / Т.А.
Говорушко.– К. : Центр учб. літ., 2008.– 344 с.
4.
Жабинець, О.Й./Страхування : навч. посібник : Рекомендовано
МОН України / О.Й. Жабинець, І.В. Цюпко, Л.М. Томаневич.– Львів:
ЛьвДУВС, 2010.– 260 с.
5.
Мних, М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика:
підручник / М.В. Мних.– К. : Знання України, 2007.– 284 с.
6.
Роль страхування у забезпеченні економічної безпеки:
монографія/О.А. Бурбело, С.В. Єськов, С.М. Андросов, О.М. Заєць.–
Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011.– 176 с. –
7.
Семенова, К.Г.Договір перестрахування: проблеми теорії та
практики : монографія / К.Г. Семенова.– Х. : Формат Плюс, 2009.– 240 с.
8.
Страхування: підручник: Затверджено МОН України/В.Д.
Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін.– К. : Знання, 2008.– 1019 с.
9.
Страхування: практикум : навч. посіб. : Рекомендовано МОН
України/В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, К.С. Базилевич та ін.– К.: Знання, 2011.–
608 с.
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10. Чернявський, С.С. Протидія шахрайству у сфері страхування
автотранспорту: навч. посіб.: рекомендовано МОН України/С.С.
Чернявський, В.Г. Гриценко, І.В. Іщук.– Київ: Хай-Тек Прес, 2011.– 184 с.
11. Яворська, Т.В. Страхові послуги: навч. посіб.: Рекомендовано
МОН України/Т.В. Яворська.– К.: Знання, 2008.– 350 с.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
3.1 Основні засади стратегічного управління. Процес розроблення
стратегії: елементи стратегічного вибору, формування стратегічних
цілей, оцінювання стратегічної ситуації. Інноваційна спрямованість
стратегії розвитку. Аналіз альтернатив і вибір стратегії
В умовах посилення конкуренції на ринку страхових послуг успішно
можуть розвиватись лише ті страховики, для яких процес розробки і
реалізації стратегії став реальним інструментом менеджменту. Але на
сьогодні стратегічне управління в більшості вітчизняних страхових компаній
має лише формальний характер. Такими обов’язковими елементами
стратегічного менеджменту, як стратегічний аналіз, вибір перспективних
напрямів діяльності, формування системи цілей і стратегічне планування,
приділяється недостатня увага.
Значення
стратегічного
управління
страховою
компанією
обумовлюється тим, що воно дозволяє оперативно адаптуватись до змін
ринкового середовища і таким чином підвищити конкурентоспроможність
організації. На мою думку, потреба в стратегічному управлінні
обумовлюється насамперед важливістю реалізації ідей власників і топменеджерів страховика, орієнтованих на його довгостроковий розвиток.
Принципи і методи стратегічного управління ґрунтуються на значенні
даного інструменту для ефективного функціонування страхової компанії.
Практикою вироблено п'ять складових, на яких базується вся система
стратегічного управління:
- формування стратегічних напрямів розвитку компанії, тобто
визначення цілей і довгострокових перспектив її розвитку;
- перетворення спільних цілей на конкретні напрями роботи;
- вміле здійснення обраного стратегічного плану для досягнення
бажаних результатів;
- ефективна реалізація обраної стратегії;
- оцінка отриманих результатів, аналіз ситуації на ринку, внесення
відповідних коректив у довгострокові напрямки діяльності, стратегію,
враховуючи здобуті конкуренті переваги, нові ідеї або можливості.
Принципи стратегічного управління дозволяють зрозуміти структуру
процесу планування стратегії страховика, роль і методологію стратегічної
сегментації ринку, запровадити новий методичний інструментарій, що
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використовується під час аналізу стратегічних альтернатив і вибору
стратегій, спроектувати систему управління її реалізацією, а також
організаційну структуру управління.
Системний підхід передбачає розгляд сучасної страхової організації як
соціально-економічної системи, яка характеризується:
- цілісністю, коли всі елементи й окремі частини системи сприяють
досягненню спільних стратегічних цілей і завдань;
- високим рівнем надійності функціонування, яка досягається за
рахунок
взаємозамінності
компонентів
системи,
використання
альтернативних стратегій ведення бізнесу страховиків;
- паралельним розглядом якісних і кількісних параметрів
функціонування системи, що дозволяє постійно узгоджувати й оцінювати
ефективність діяльності, системи стратегічного управління та реалізації
стратегії страхової компанії.
Методи стратегічного управління – це сукупність способів і засобів
впливу на процес розробки та реалізації стратегії страховика для досягнення
встановлених стратегічних цілей. Сукупність методів стратегічного
управління страховою компанією можна поділити на дві групи :
1. Методи комплексної оцінки стратегічної позиції страховика.
2. Методи управління реалізацією стратегії.
1. Методи комплексної оцінки стратегічної позиції спираються на
основні методи стратегічного аналізу, такі як: SWOT-аналіз, PEST-аналіз;
SNW-аналіз; портфельний аналіз; сценарний та експертний аналіз. При
цьому характерною особливістю стратегічного аналізу є те, що він виступає
не лише ретроспективним, а й прогнозним інструментом, тобто дозволяє
надати оцінку системи стратегічного управління страховою компанією на
перспективу.
2. Методи управління реалізацією стратегії. У процесі реалізації
довгострокових програм страховика виникає безліч змін зовнішнього
середовища. Такі ситуації сприймаються керуючою системою страхової
компанії як стратегічні задачі, вирішення яких має відбуватися безперервно
протягом року, а їхній перелік – переглядатись і коригуватися щомісячно.
Метод ранжування стратегічних задач є ефективним лише за умови
швидкого реагування страховика на зміну тенденцій зовнішнього
середовища і передбачає виконання таких умов: обов'язки управління
стратегією приймає на себе топ-менеджмент організації; допускається
можливість діяти всупереч із звичайною ієрархічною побудовою організації.
Формулювання принципів і визначення методів стратегічного
управління мають стати невід'ємними складовими процесу стратегічного
планування і загального управління страховою компанією. Оптимальним при
цьому є багатоваріантний підхід до побудови принципів і методів
стратегічного управління. В розрізі принципів стратегічного менеджменту
слід комбінувати системний і стратегічний підходи до управління страховою
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компанією, а в контексті методів – відповідно методи комплексної оцінки
стратегічної позиції й управління реалізацією самої стратегії страховика.
Стратегія страхової компанії – це комплекс заходів управління, який
уміщує оцінку поточного стану компанії, розробку цілей та місії діяльності
компанії, спираючись на поточну ситуацію, формування бізнес-процесів
страхової компанії, стратегічне планування та управління страховою
компанією, який спрямований на забезпечення конкурентних переваг
страхової компанії, залучення та задоволення страхувальників, забезпечення
фінансової стійкості страхової компанії, а також збільшення ринкової
вартості компанії у довгостроковій перспективі.
Формування стратегії страхової компанії можна представити як
послідовність наступних кроків (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 Процес стратегічного управління

Рисунок 3.2 Аспекти діяльності компанії
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Рисунок 3.3 Модель стратегічного управління
Алгоритм розробки стратегії страхової компанії має містити у собі
наступні основні етапи: аналіз зовнішнього середовища страхової компанії,
прогноз розвитку ринку страхування, урахування світового досвіду розвитку
ринків страхування та тенденцій; аналіз конкурентів; аналіз сильних і
слабких сторін страхової компанії; визначення конкурентних переваг і
ключових компетенцій; розробка місії, бачення цінностей страхової компанії;
розробка стратегічного плану страхової компанії
Останнім часом усе більше уваги приділяється стратегічному розвитку
страхових компаній, що обумовило виникнення терміну «стратегічний
менеджмент страховика»,під яким можна визначити комплекс
довгострокових управлінських цілей та методів, побудованих на основі
наукової методології і спрямованих на досягнення кінцевої мети створення
страхової організації.
Виходячи з сучасних управлінських і облікових концепцій, при
проведенні досліджень, прийнятті рішень в діяльності компанії
застосовується принцип функціонуючого суб’єкта (тривалої діяльності,
безперервності), який означає, що компанія буде продовжувати свою
діяльність достатньо довго, у відповідності з цілями свого створення, і що
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вона не буде в найближчий перспективі ліквідована або реорганізована.
Принцип безперервності закріплено і в Законі України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні»:«безперервність –оцінка активів і
зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення,що його
діяльність триватиме надалі». Даний принцип важливий тим, що дає
теоретичне обґрунтування необхідності проведення на підприємствах і в
компаніях стратегічного управління, спрямованого на досягнення
довгострокових цілей їх діяльності.
Фінансові проблеми, які виникають у суб’єктів господарювання, досить
часто зумовлені відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей
розвитку, довгострокових фінансових планів та нерозумінням місії суб’єкта
господарювання. Управлінські рішення, які забезпечують лише тимчасову
користь і приймаються без оцінки їх наслідків для майбутнього розвитку
компанії, є, безумовно, шкідливими. Тому кожна страхова компанія повинна
мати стратегічну концепцію розвитку, яка б враховувала мету діяльності
компанії і можливості щодо досягнення даної мети.
Ініціювати розробку стратегії має топ-менеджменткомпанії, а
підтримати мають акціонери, оскільки на процеси стратегічного планування
відволікаються значні людські та фінансові ресурси. Процес розроблення
стратегії показаний на рисунку 3.4

Переважна більшість вчених розглядають стратегію як комплексний
план або програму дій на перспективу, метою виконання якої є
покращення позицій компанії або досягнення головної мети її діяльності.
Також необхідно звернути увагу на те, що стратегія повинна враховувати
чинники як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ, в яких діє
компанія.
Зважаючи на розгалуженість управлінських питань, постає потреба у
визначені і розробці стратегій за окремими напрямками діяльності
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компанії. Серед достатньо великої кількості визначень мети діяльності
суб'єкта господарювання найбільшого поширення в останні роки набрало
твердження, що метою діяльності суб’єкта господарювання є збільшення
добробуту його власників. Це твердження цілком підходить і до діяльності
страхових компаній.
Завданням стратегічного менеджменту, таким чином, є збалансування
впродовж тривалого терміну інтересів власників компанії та її клієнтів.
Тобто зрос- тання добробуту (мета власників) не повинне перешкоджати
забезпеченню своєчасних і повних виплат страхових сум і страхових
відшкодувань.
Зростання добробуту власників в тривалій перспективі є неможливим
без забезпечення стратегічних конкурентних переваг страхової компанії
перед іншими страховими компаніями.
Стратегічний фактор конкурентної переваги фірми – конкретний
компонент зовнішнього або внутрішнього середовища компанії, за
яким вона може випередити конкурентів після виконання в
перспективі конкретних умов, які визначатимуть перевагу за даним
компонентом фірми у порівнянні з фірмами-конкурентами.
Наприклад, у страхової компанії з більшим розміром активів і
капіталу є набагато більше шансів отримати великих клієнтів або
розмістити великі за обсягом ризики, або наявність великої мережі філій і
представництв збільшує можливості конкурентної боротьби (зважаючи на
регіональний розподіл страхового ринку). Значно розширює конкурентні
можливості компанії наявність відомої торгівельної марки.
Стратегічні напрямки управління страховою компанією, таким чином,
можна визначити як комплекс дій, спрямованих на забезпечення тривалого
зростання фінансових показників шляхом прийняття і втілення рішень в
фінансовій та не фінансовій сферах, досягнення за рахунок цього
конкурентних переваг на ринку і збільшення добробуту власників.
В страхових компаніях, як і в більшості інших корпорацій, що
працюють в сучасному бізнес-середовищі,складається генеральний
стратегічний план розвитку терміном не менше, ніж на 5 років (частіше
період стратегічного планування складає 10 і більше років).
Важливу роль у парадигмі стратегічного менеджменту відіграє
диференціація видів стратегій розвитку компанії за їх рівнями. У системі
цього управління виділяють звичайно три основні види стратегій –
корпоративну стратегію, функціональні стратегії і стратегії
окремих господарських одиниць. Наочно це можна відобразити в такий
спосіб (рис. 3.5).
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Рис. 3.5 Система стратегічного управління страховою компанією

Корпоративна стратегія визначає перспективи розвитку компанії в
цілому. Вона спрямована на виконання місії компанії і найбільше
комплексно забезпечує реалізацію головної мети функціонування компанії
– максимізацію добробуту його власників. На корпоративному рівні
стратегія страхової компанії охоплює такі найважливіші питання, як вибір
видів страхування, шляхи забезпечення довгострокових конкурентних
переваг компанії на відповідних сегментах страхового ринку, різні форми
конгломератної реорганізації (злиття, поглинання), принципи розподілу
всіх основних видів ресурсів між окремими стратегічними зонами
господарювання і структурними підрозділами. Серед функціональних
стратегій страховика найбільш важливими є маркетингова і фінансові
стратегії.
Стратегічні фактори конкурентної переваги фірми можна розподілити
на фактори макросередовища (країни), інфраструктури регіону та
мікросередовища
фірми.
Наприклад,
що
стосується
впливу
інфраструктури регіону на страховий ринок, то за статистичними даними
переважна більшість страхових послуг реалізується в м. Києві та обласних
центрах. Більш складним є дослідження формування факторів
конкурентної переваги на рівні компанії. Дуже часто компанії з приблизно
однаковими початковими даними розвиваються по різному. У зв’язку з
цим фактори мікросередовища страхової компанії є основними при
формуванні її конкурентних переваг.

11

Напрямки реалізації даних стратегій можна відобразити за допомогою
наступної схеми (рис. 3.6).

Рис. 3.6 Напрямки реалізації функціональних стратегій страхової
компанії
Функціональні стратегії компанії формуються, як правило, за
основними видами її діяльності в розрізі найважливіших функціональних
підрозділів компанії. До числа основних стратегій цього рівня відносяться:
маркетингова,страхових послуг, фінансова, персоналу, інноваційна.
Функціональні стратегії компанії спрямовані на деталізацію корпоративної
його стратегії (реалізацію її основних цілей) і на ресурсне забезпечення
стратегій окремих господарських одиниць.
Стратегії господарських одиниць (бізнес-стратегії)компанії спрямовані
звичайно на рішення двох основних цілей – забезпечення конкурентних
переваг конкретного виду бізнесу і підвищення його прибутковості.
Прийняті на цьому рівні стратегічні рішення зв’язані звичайно зі
створенням нових страхових послуг, розширенням або скороченням
мереж збуту, інвестиціями в нові технології просування страхових послуг,
обсягом відрахувань на рекламу.
Процес стратегічного планування розпочинається з визначення місії
страхової компанії.
Під місією компанії зазвичай розуміють кінцеву мету її діяльності.
Відповідно до цього, визначають три елементи місії:
потреби споживачів в послугах, які будуть пропонуватися компанією;
об’єкт обслуговування – сегмент ринку, на якому працюватиме
компанія;
комплекс дій, технологій та знань, за рахунок яких компанія має створювати споживчу вартість і забезпечувати потреби своїх клієнтів.
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Розглянемо місії відомих страхових компаній:
«Інгосстрах» – бути не тільки лідером ринку, а і лідером в кожному
сегменті ринку;
«Альянс» – ми докладемо усіх зусиль, щоб бути найкращими;
«Поліш Ре» – місією компанії є намагання отримати максимальну
ринкову вартість та збільшити прибуток;
«Американ Фіделіті» – постійно перевищувати очікування наших
клієнтів. Як взірець можна пропонувати визначення своєї місії
аргентинською компанією «Ла Буенос-Айрес» – бути з клієнтом завжди,
коли йому важко. За обранням такої місії, була визначена політика щодо
здійснення страхових виплат впродовж доби. При цьому службі
врегулювання збитків надається 15 хвилин на прийняття рішення після
отримання документів. Після впровадження в діяльність таких стандартів
компанія отримала найвищі рейтинги фінансової надійності і стала
компанією № 1 в Аргентині.
На базі виробленої місії розробляється генеральне бачення розвитку
компанії. Таке бачення розробляється мінімум на п’ять років і містить в
собі наступні елементи:
- зміни в сегменті страхового ринку та їх вплив на розвиток
компанії;
- зміни потреб споживачів, які компанії необхідно враховувати
при розробці нових страхових послуг;
- поява нових сегментів ринку, які компанія може освоїти;
- формування позитивного іміджу компанії в період усього її
існування.
Після формування місії і бачення розвитку компанії переходять до
встановлення більш конкретних цілей та орієнтовних термінів їх
виконання. При цьому до стратегічних цілей страховика можуть бути
віднесені:
- збільшення частки компанії в реалізації своїх послуг на ринку в
цілому або на окремому його сегменті;
- формування власної торгівельної марки;
- досягнення конкурентних переваг за витратами на реалізацію
страхових

послуг;
- формування найбільш ефективних каналів реалізації страхових
послуг;
- досягнення першості в якості кадрів і т.і.
Реалізація стратегічних цілей вимірюється зазвичай фінансовими
показниками, до яких можна віднести:
- зростання ринкової вартості компанії;
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- збільшення доходів компанії в цілому або в окремому сегменті
страхового ринку;
- зростання чистого грошового потоку компанії;
- отримання запланованої норми рентабельності.
Планування
передбачає
встановлення
загального
періоду
формування фінансової стратегії ( 1 - 5 років), на базі якого здійснюється
формування стратегічних цілей операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності. На основі наведених вище процедур формується маркетингова
та фінансова політика страховика.
Процес формування стратегії розвитку компанії проходить низку
етапів (рис. 3.7).
Більш детальний алгоритм формування стратегії розвитку страхової
компанії представлений в додатку В. В будь-якомувипадку реалізація
поставлених стратегічних цілей має забезпечити страховій компанії
стійкий фінансовий стан і високий рівень рентабельності в перспективі.

Рис. 3.7 Основні етапи процесу управління стратегічним розвитком компанії
Постановка цілей обов’язково має передбачати контроль за їх виконанням
та терміни такого контролю. Контроль за реалізацією стратегічного плану
компанії не потребує використання багатьох показників (як правило їх не
повинно бути більше десяти). В стратегічному управлінні використовується
такий термін як «кількісні ключові показники» (від англійського Кеу

Реrformance Іпdicator).
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Кеу Реrformance Іпdicator (КРІ) – це показники, за якими кількісно
можна виміряти досягнення компанією стратегічних цілей.
Для управління стратегією страхової компанії це можуть бути такі
показники як:
1) частка компанії на страховому ринку в цілому;
2) частка компанії в окремому сегменті страхування;
3) кількість працюючих філій, представництв, точок продажу;
4) кількість штатного персоналу і страхових агентів;
5) сума додатного грошового потоку;
6) рентабельність активів;
7) рентабельність власного капіталу;
8) частка власного капіталу в джерелах фінансування;
9) рівень перестрахування;
10) рівень абсолютної ліквідності.
Перші чотири показники характеризують ринкову позицію компанії, а
наступні шість показників її економічну і фінансову позиції.
В плані практичного управління власники компанії повинні
сформулювати стратегічні цілі управління, описати їх за допомогою КРІ і
вимагати у менеджерів звітності виключно у форматі цих КРІ.
Будь-якастрахова компанія представляє собою відкриту систему,
оскільки на її розвиток, реалізацію поставлених цілей значний вплив має
зовнішнє
економічне
середовище.
Висока
динаміка
основних
макроекономічних показників, зв’язаних з фінансовою діяльністю
підприємств, темпи технологічного прогресу, часті коливання кон’юнктури
фінансового ринку, мінливість державної економічної політики і форм
регулювання фінансової діяльності не дозволяють ефективно управляти
фінансами страхової компанії на основі лише раніше накопиченого досвіду і
традиційних методів фінансового менеджменту. У цих умовах відсутність
розробленої стратегії, адаптованої до можливих змін факторів зовнішнього
середовища, може привести до того, що управлінські рішення окремих
структурних підрозділів страхової компанії будуть носити різноспрямований
характер, приводити до виникнення протиріч і зниженню ефективності
фінансової діяльності загалом.
Особливого значення на формування і подальше коригування
фінансової стратегії в останні роки набуває вплив чинників
зовнішньоекономічного середовища. Ефективним елементом в управлінні
фінансовою стратегію в даному питанні є РЕSТ-аналізта експертний аналіз
(аналіз експертних оцінок). РЕSТ-аналізпоказує в якому економічному
середовищі працювала компанія в останні роки, і який вплив мало це
середовище на отримані компанією показники.
Постановка цілей обов'язково має передбачати контроль за їх
виконанням та терміни такого контролю. Контроль за реалізацією
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стратегічного плану компанії не потребує використання багатьох показників
(як правило їх не повинно бути більше десяти). В стратегічному управлінні
використовується такий термін як "кількісні ключові показники" (від
англійського Key Performance Indicator).
Key Performance Indicator (KPI) — це показники, за якими кількісно
можна виміряти досягнення компанією стратегічних цілей.
Для управління стратегією страхової компанії це можуть бути такі
показники як:
1) частка компанії на страховому ринку в цілому;
2) частка компанії в окремому сегменті страхування;
3) кількість працюючих філій, представництв, точок продажу;
4) кількість штатного персоналу і страхових агентів;
5) сума додатного грошового потоку;
6) рентабельність активів;
7) рентабельність власного капіталу;
8) частка власного капіталу в джерелах фінансування;
9) рівень перестрахування;
10) рівень абсолютної ліквідності.
Перші чотири показники характеризують ринкову позицію компанії, а
наступні шість показників її економічну і фінансову позиції.
В плані практичного управління власники компанії повинні
сформулювати стратегічні цілі управління, описати їх за допомогою КРІ і
вимагати у менеджерів звітності виключно у форматі цих КРІ.
Будь-яка страхова компанія представляє собою відкриту систему,
оскільки на її розвиток, реалізацію поставлених цілей значний вплив має
зовнішнє
економічне
середовище.
Висока
динаміка
основних
макроекономічних показників, зв'язаних з фінансовою діяльністю
підприємств, темпи технологічного прогресу, часті коливання кон'юнктури
фінансового ринку, мінливість державної економічної політики і форм
регулювання фінансової діяльності не дозволяють ефективно управляти
фінансами страхової компанії на основі лише раніше накопиченого досвіду і
традиційних методів фінансового менеджменту. У цих умовах відсутність
розробленої стратегії, адаптованої до можливих змін факторів зовнішнього
середовища, може привести до того, що управлінські рішення окремих
структурних підрозділів страхової компанії будуть носити різноспрямований
характер, приводити до виникнення протиріч і зниженню ефективності
фінансової діяльності загалом.
Особливого значення на формування і подальше коригування
фінансової стратегії в останні роки набуває вплив чинників зовнішньоекономічного середовища. Ефективним елементом в уп равлінні
фінансовою стратегію в даному питанні є PEST-аналіз та експертний аналіз
(аналіз експертних оцінок). PEST- аналіз показує в якому економічному
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середовищі працювала компанія в останні роки, і який вплив мало це
середовище на отримані компанією показники.
Складові PEST-аналізу є такими:
Р - політико-правове середовище;
Е - економічне середовище;
S - соціокультурне середовище;
Т - технологічне середовище.
РЕБТ-аналіз зовнішнього середовища, в якому діяли українські
страховики в останні роки.
Безумовно, страхові компанії мають реагувати на негативі зміни в
зовнішньому економічному середовищі і коригувати свої фінансові стратегії
з врахуванням цих змін. Визначення завдань фінансової стратегії на
майбутнє необхідно проводити за допомогою експертних методів. Завдання
фінансової стратегії страхової компанії з врахуванням економічної ситуації в
Україні можна представити так (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Завдання фінансової стратегії для страхової компанії з
врахуванням зовнішньоекономічних умов
Завдання

Обгрунтування

Управління
активами

Попри кризу компанії повинні намагатися збільшити свої активи.
Необхідність збільшення активів пов'язана з тим, що величина
активів є одним з головних показників, за якими клієнти оцінюють
фінансовий потенціал страхової компанії. Компанії з більшим
розміром активів мають більший потенціал отримання інвестиційного
прибутку. В умовах можливого зменшення попиту на страхові
послуги (як наслідок економічної кризи в країні) фінансові активи
компанії, що забезпечують інвестиційний прибуток стають однією з
головних її конкурентних перева. При цьому, зважаючи на кризову
ситуацію на фондовому ринку і зменшення надійності банків, головна
увага в управлінні активами має приділятися оцінці ризиків їх втрати
і прийняття відповідних захисних дій.

Це другий за значенням показник, що характеризує фінансовий
потенціал компанії. Від збільшення цього показника залежить
фінансова ємність компанії, здатність її приймати на страхування
ризики з великими страховими сумами. Зі зростанням показника
зростатимуть можливості компанії щодо проведення вхідного
перестрахування. В умовах зменшеного попиту на страхові послуги
Управління
величина активів і капіталізація компанії, а також співвідношення
власним капіталом
між ними будуть критеріями вибору того чи іншого страховика
корпоративними страхувальниками. А саме корпоративний сектор, як
і раніше, забезпечуватиме більші прибутки. В умовах економічної
кризи, враховуючи високий рівень еластичності попиту на страхові
послуги, не можна очікувати значного припливу клієнтів-фізичних
осіб.
Управління
маркетинговою

Попри кризу компанії мають формувати збалансовані страхові
портфелі і не відмовлятися від роботи в роздрібному страхуванні.
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діяльністю

Формування збалансованого страхового портфелю є можливим лише
за умови активних маркетингових дій страховика. Компанія, яка має в
складі свого страхового портфелю значну питому вагу надходження
страхових премій від фізичних осіб значно зменшує фінансовий
ризик своєї діяльності. Договори страхування з фізичними особами
характеризуються порівняно невеликими страховими сумами та
неможливістю кумуляції катастрофічних збитків. Отже,
збалансування портфелю такими договорами зменшує імовірність
великих страхових виплат. В умовах погіршення економічної ситуації
в країні активізувати свою роботу з фізичними особами можуть лише
декілька найбільш потужних страховиків. При цьому ця діяльність
скоріш за все буде збитковою принаймні впродовж періоду
загострення кризи.

Управління
маркетинговою
діяльністю

Попри кризу компанії мають формувати збалансовані страхові
портфелі і не відмовлятися від роботи в роздрібному страхуванні.
Формування збалансованого страхового портфелю є можливим лише
за умови активних маркетингових дій страховика. Компанія, яка має в
складі свого страхового портфелю значну питому вагу надходження
страхових премій від фізичних осіб значно зменшує фінансовий
ризик своєї діяльності. Договори страхування з фізичними особами
характеризуються порівняно невеликими страховими сумами та
неможливістю кумуляції катастрофічних збитків. Отже, збалансування портфелю такими договорами зменшує імовірність великих
страхових виплат. В умовах погіршення економічної ситуації в країні
активізувати свою роботу з фізичними особами можуть лише
декілька найбільш потужних страховиків. При цьому ця діяльність
скоріш за все буде збитковою принаймні впродовж періоду
загострення кризи.

Управління
прибутком

Попри негативні зміни в зовнішньому економічному середовищі,
кожен страховик повинен намагатися працювати прибутково. В
умовах економічної кризи менеджмент компаній має провести аналіз
витрат і знайти резерви їх зниження. Можливо вдаватися до таких
непопулярних, в принципі, дій як скорочення персоналу, зменшення
рівня оплати праці, витрат на обслуговування страхового процесу,
адміністративних витрат.

Методологія стратегічного планування має містити як визначення
послідовності виконання певних етапів розробки стратегії, так і вибір методів
досліджень, що здійснюються на кожному етапі. Це можуть бути методи
статистичного дослідження, економічного аналізу, експертних оцінок тощо.
Сфера фінансових послуг на етапі розвитку є досить динамічною з
точки зору можливостей впровадження інновацій. Поява нових видів
фінансових послуг, методів і технологій надання фінансових послуг, каналів
їх продажу, формування нової інноваційної інфраструктури є актуальною
науковою та прикладною проблемою в умовах розвитку вітчизняного
фінансового ринку. Щодо страхування сформувались переважно
консервативні погляди, але його розвиток супроводжувався постійним
впровадженням інновацій, що призвело до появи широкого асортименту

18

послуг, технологій їх продажу, різноманітності фінансових відносин у сфері
страхування.
Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
Інноваційна діяльність страхової компанії – це діяльність щодо пошуку
нових методів роботи на ринку страхових послуг; аналізу можливих варіантів
вкладення тимчасово вільних коштів інвестиційного фонду й фонду власних
коштів страхових компаній у фізичні активи, від яких страхова компанія
отримає більше доходів, ніж від вкладення у фінансові активи.
Інноваційність страхового продукту повинна проявлятися в таких напрямках
як: послуга; канали збуту; методи перестрахування; обслуговування.
Поняття інновацій у сфері страхування розглядається як будь-яка
комбінація видів діяльності та технологій, що розширює сферу їх
застосування, призводить до бажаного результату, забезпечує зростання.
Виокремлюють три типи інновацій, які мають циклічний характер:
1. Інновації, які збільшують сферу поширення – перехід від дорогих
страхових продуктів, доступних для небагатьох до продуктів масового ринку.
Ці інновації покликані екстенсивно розширити ринок.
2. Інновації, які сприяють підтриманню досягнутого рівня – це, по суті,
заміна страхових продуктів, перехід до кращої, але принципово схожої
моделі їх продажу.
3. Інновації, які підвищують ефективність – це інновації, які
дозволяють знизити витрати на ведення справи та збільшити рентабельність
страхових продуктів (наприклад, використання Інтернет).
Інші автори виділяють такі види інновацій у страхуванні:
- продуктові інновації – розробка нових страхових продуктів або
вдосконалення існуючих;
- технічні інновації – вдосконалення методів продажу у діяльності
страховика;
- технологічні інновації – зміни в організації діяльності страховика
(маркетингові дослідження, нові методи аналізу);
- управлінські інновації – удосконалення, спрямовані на оптимізацію
управлінських рішень (організаційна структура, оплата праці).
Інноваційна активність фінансових установ, у тому числі і страхових
компаній, відіграє важливу роль у становленні та розвитку вітчизняної
економіки. У зв’язку з повільним впровадженням інновацій страхування
українськими компаніями, вони не витримують конкуренції з іноземними
страховими компаніями, які дедалі більше монополізують український
ринок.
Інноваційність в обслуговуванні передбачає використання webінтерфейсу та асистанс-програм. Впровадження web-програм у страхуванні
дозволяє страховикам здійснювати дистанційне обслуговування клієнтів,
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сприяє зменшенню адміністративних витрат страховика та скороченню часу
на укладання договору. Програма інтерфейс у страхуванні, а саме – на ринку
страхування життя сприяє дистанційному доступу клієнтів до власних
накопичувальних рахунків, надає можливість відслідковувати стан власного
рахунку. Асистанс програми передбачають консультації та надання
додаткових послугу клієнтам в разі настання страхового випадку.
Програмами асистанс займаються такі компанії : «Альфа-Асистанс»,
«Гарант-Асистанс», «Дедал-Сервис», «SOS Сервіс Україна», «Всеукраїнська
сервісна компанія «УКРАССИСТ», «Юніверсал асистанс» та інші.
Інноваційним підходом у діяльності страхових компаній може стати
укладання страхових договорів через Інтернет. На сьогодні зі всіх ризикових
страхових компаній віртуальний сервіс пропонують: «Оранта», «АСКА»,
«АХА Страхування», «Інго Україна», «PZU Україна», «ТАС». Фахівці
стверджують, що існує ряд переваг та недоліків укладання договорів через
Інтернет. Такий процес є спрощеним, оперативним, передбачає економію
часу, простоту, універсальність, проте не всі види страхових продуктів
можуть бути розміщенні для продажу, клієнту самому необхідно розбиратись
у всіх нюансах і він не може бути повністю ознайомленим зі всіма умовами
договору. Однак основною проблемою, що гальмує розвиток страхування
через Інтернет, є слабке забезпечення віртуальних платіжних систем в
Україні. До найбільш інноваційних продуктів у галузі майнового
страхування в світі належать: «Pay-as-you-drive», GreenMaker, Vanishing
Coverage, No-Show Coverag, Hoosier Daddy Policy та інші. Технологія «Payas-youdrive» («плати, як їздиш») на страховому ринку дозволить знизити
вартість КАСКО.
Останнім часом на вітчизняному ринку страхування з’явилося чимало
інноваційних продуктів, серед таких продуктів найбільш цікавими є
програми «телеврегулювання», «автоматизація продажів страхових
продуктів», «Мобільна безпека», «Домашня безпека» та «Екстрім безпека»,
програма по страхуванню кібер-ризиків CyberEdge, та інші. Зокрема, такі
продукти, як «Мобільна безпека» та «Екстрім безпека», були запущені у
продаж страховою компанією «Альфа Страхування» через мережу магазинів
«MOYO». Це програми захисту техніки від різного роду ризиків, пов’язаних
з непередбачуваними обставинами, які трапляються під час експлуатації. На
сьогоднішній день дана страхова компанія співпрацює також з магазинами
«COMFY» та «Ringoo». Інноваційний продукт CyberEdge представлений
страховою компанією Chartis для страхування від кібер-ризиків.
Відмінність страхування від інших видів підприємницької діяльності
проявляється в особливостях реалізації страхових послуг, формуванні та
розміщенні фінансових ресурсів, організаційної структури, стратегії
розвитку. Саме ці відмінності потрібно удосконалювати та застосовувати
інновації для ефективного функціонування страхового ринку.
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3.2 Проведення SWOT аналізу під час розроблення стратегії
страховика. Врахування економічних, соціальних і політичних
передумов розвитку страхової організації. Методи розроблення
стратегічного плану. Класифікація бізнес-процесів для планування і
прогнозування. Часовий аспект стратегії. Оцінювання необхідних
ресурсів та ризиків страхової діяльності.
SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими
для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами
(перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути
використані для формулювання і вибору стратегій підприємства. Він
проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої системи у
певному ринковому середовищі. SWOT-аналіз — це своєрідний інструмент;
він не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень,
але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з
використанням власних думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати
загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей
— адаптації до середовища або формування впливу на нього. Широке
застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що стратегічне
управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати,
обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку,
розробки та застосування методів організації такої роботи.
SWOT – початкові літери слів Strengths (Сильні сторони), Weaknesses
(Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats (Загрози). В 1963 році в
Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики професор К.Ендрюс
вперше публічно озвучив акронім SWOT. Цей акронім був представлений
візуально у вигляді матриці SWOT. Спочатку SWOT-аналіз був заснований
на озвучуванні і структуризації знань про поточну ситуацію і тенденції,
пізніше - став використовуватися в ширшому значенні - для конструювання
стратегій. Тобто, з появою SWOT-моделі аналітики отримали інструмент для
своєї інтелектуальної праці
Для здійснення SWOT-аналізу на підприємстві необхідне відповідне
інформаційне забезпечення, яке повинно включати: базу даних; методи та
моделі, необхідні для SWOT-аналізу; набір організаційних і методичних
прийомів, необхідних для підвищення надійності інформаційного
забезпечення. Методика SWOT-аналізу ґрунтується на підході, який дає
змогу вивчати зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства разом. За
допомогою цієї методики можна встановити взаємозв’язки між силою та
слабкістю, які властиві підприємству, і зовнішніми загрозами і
можливостями. Спершу виявляють сильні і слабкі сторони, а також загрози
та можливості, після цього встановлюють взаємозв’язки між ними, що може
бути використано для розробки стратегії підприємства.

21

Методика проведення SWOT-аналізу передбачає здійснення декількох
етапів:
І. Визначення власних сильних і слабких сторін підприємства (табл.
3.2). Перший етап дозволяє визначити, які сильні сторони і недоліки
підприємства. Для цього необхідно: скласти перелік параметрів, по якому
оцінюватиметься підприємство; по кожному параметру визначити, що є
сильною стороною підприємства, а що – слабкою; зі всього переліку вибрати
найбільш важливі сильні і слабкі сторони підприємства.
Табл. 3.2 Загальні характеристики сильних і слабких сторін
підприємства, що використовуються в SWOT-аналізі
Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

-конкурентні переваги (унікальність);
-сильна позиція у специфічних ринкових
сегментах, добре знаний лідер;
-жорсткий конкурент на ринку;
-стратегія наступу чи інша важлива
стратегія;
-сприяння зростанню чисельності цільових
груп споживачів чи їхній лояльності;
-вища за середню обізнаність про стан
ринку;
- можливості захисту від конкурентів;
-диференціація виробів, обгрунтована
диверсифікація;
-достатні фінансові ресурси;
-вищі за середні технологічні та
інноваційні навички; творчий
менеджмент;
-добре вивчений ринок, потреби покупців;
-вища за середню рентабельність і
прибутковість та маркетингові навички.

-відсутність реальних конкурентних переваг;
-постійні атаки з боку ключових конкурентів;
-нижчі за середні темпи зростання;
-брак фінансових ресурсів, недостатній
прибуток;
-втрата репутації у споживачів;
-«пасти задніх» у розвитку продукції, вузька
спеціалізація;
-недоліки в стратегічній діяльності;
-брак дій для пом’якшення конкурентного
тиску;
-виробництво з високими витратами, старіння
потужностей;
-відсутність реальних особливих навичок у
галузі менеджменту, брак талантів;
-«новачок» у бізнесі, чию репутацію ще не
доведено;
-відсутність міцної позиції, щоб боротися із
загрозами;

ІІ. Визначення ринкових можливостей і погроз (табл. 3.3). Це своєрідна
«розвідка місцевості» - оцінка ринку. Цей етап дозволяє оцінити ситуацію
поза вашим підприємством і зрозуміти, які у вас є можливості, а також, яких
погроз слід побоюватися.
Табл. 3.3 Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства,
що використовуються в SWOT-аналізі
Потенційні зовнішні можливості
-споріднена диверсифікація, товари з
доповненнями;
-вертикальна інтеграція;
-можливість руху в бік більш привабливих
стратегічних груп;
-самозаспокоєність ключових конкурентів;
-швидке зростання ринку.

Потенційні зовнішні загрози
-інфляція;
-велика ймовірність виникнення нових
конкурентів (в т. ч. іноземних);
-зростання збуту товарів-замінників;
-уповільнений темп зростання ринку;
-«ворожі дії» з боку держави;
-тенденції до рецесії та скорочення ділового

22

циклу;
-виникнення труднощів при укладанні договорів
із постачальниками та споживачами;
-зміни в потребах і смаках споживачів;
-негативні демографічні зміни;
-негативна екологічна ситуація;
-соціально-політична нестабільність.

ІІІ. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями
і погрозами ринку. Для зіставлення можливостей підприємства умовам ринку
і узагальнення результатів SWOT-аналізу застосовується матриця SWOT, яка
має наступний вигляд (рис. 3.8).

Рис. 3.8 Матриця SWOT
На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для
яких характерні певні сполучення, що їх треба враховувати надалі в ході
розробки стратегій певного типу: поле СіМ — передбачає розробку стратегій
підтримки та розвитку сильних сторін підприємства щодо реалізації
можливостей зовнішнього середовища; поле СіЗ — орієнтує стратегію на
боротьбу із загрозами за допомогою використання внутрішніх резервів; поле
СлМ — спрямовує дії підприємства на використання можливостей для
подолання слабких сторін його внутрішнього потенціалу; поле СлЗ —
передбачає розробку такої стратегії, яка б дала змогу підприємству не тільки
зміцнити свій потенціал, а й відвернути можливі загрози у зовнішньому
середовищі. З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій як
подолання загроз, так і усунення слабкості підприємства, що завжди є
важким завданням.
SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має як переваги, так і
недоліки. Основною його перевагою є простота і можливість витрачати
невеликі кошти на його проведення, а також гнучкість і наявність безлічі
варіантів. Також, це систематизація знань про внутрішні та зовнішні
фактори, що впливають на процес стратегічного планування; можливість
визначити конкурентні переваги підприємства та сформувати стратегічні
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пріоритети, періодично проводити діагностику ринку та ресурсів
підприємства. Недоліками SWOT-аналізу, які потрібно враховувати є:
неможливість врахування всіх сил і слабкостей, можливостей і загроз;
суб'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища; погана адаптація до середовища, що постійно змінюється.
Отже, проведення SWOT-аналізу має важливе значення для здійснення
стратегічного планування, оскільки його методика - ефективний, доступний,
дешевий засіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації в установі.
Він дозволяє систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти структуру
ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку
компанії на перспективу; відстежувати загальний стан зовнішнього бізнессередовища; виділяти і використовувати нові потенційні можливості
швидше, ніж конкуренти; вибрати оптимальну дорогу розвитку і уникнути
небезпек; приймати зважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу.
Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення грають сьогодні ключову
роль в успішній діяльності організації. Саме вони роблять вирішальний
вплив на конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому.
3.3 Необхідність і призначення бізнес-плану страховика.
Структура бізнес-плану та характеристика його окремих розділів.
Порядок опрацювання, розгляду й затвердження бізнес-плану.
Технології
опрацювання
та
реалізації
бізнес-плану.
Процес
бюджетування в страховій організації.
Бізнес-план – це ретельно підготовлений плановий документ, який
розкриває усі сторони будь-якого започатковуваного комерційного проекту.
Він дозволяє передбачати заходи щодо реалізації нової ідеї, визначати
необхідне фінансове забезпечення і отримання певного зиску. Практично
його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності
здійснення тієї або іншої підприємницької ідеї.
Бізнес-план – це документ, який містить систему ув’язаних в часі та в
просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на
отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького
проекту (угоди).
Бізнес-планування включає в себе три етапи:
підготовчий період – підбір виконавців, консультантів та експертів,
постановка завдання і розподіл обов’язків між виконавцями, розробка
календарного плану (графіка) виконання робіт, збір вихідної інформації;
розробка бізнес-плану;
презентація бізнес-плану – доведення основних положень бізнес плану
до потенційних інвесторів.
Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу в
загалі і бізнес-плану зокрема.
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Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі [8]. Основна
зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і
кредиторів в успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану – бути
основою управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі
розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості самого
підприємства, специфіку його діяльності.
Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед
яких є:
1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку
підприємства;
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності
підприємства, насамперед обсягів продажу та прибутку;
3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів
концентрації фінансових ресурсів;
4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.
Кожне завдання плану може бути розв'язане лише у взаємозв’язку з
іншими. Центром бізнес-плану є концентрація фінансових ресурсів. Саме
бізнес-план виступає важливим засобом збільшення капіталу підприємства.
Процес складання плану дає змогу глибоко проаналізувати розпочату справу
у всіх деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції у переговорах з
майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при комплектуванні
основного персоналу підприємства.
Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний для
розробки концепції бізнесу, для детального відпрацювання стратегії, для
попередження помилок шляхом детального аналізу маркетингу, фінансів,
виробничої діяльності підприємства.
По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого суб’єкт
господарювання може оцінити фактичні результати своєї діяльності за
певний період.
По-третє, бізнес-план є засобом залучення коштів.
Підприємства, що вже сформувались, при розробці бізнес-плану мають
певні переваги порівняно з підприємствами-початківцями. Цифри, які вони
використовують для розрахунків, надійно обґрунтовані результатами їх
діяльності, їх задуми на майбутнє випливають з їх колишньої стратегії,
спираючись на успіхи підприємства, досвід, набутий на своїх помилках.
На шляху створення будь-якої справи постає ряд суттєвих перешкод,
кожна з яких за відсутності необхідного підходу може стати причиною
виникнення проблемної ситуації. До них відносяться організація управління,
накопичення капіталу, розробка та маркетинг продукту, підтримання на
необхідному рівні валового прибутку та захист бізнесу від небажаного
впливу. Статистика свідчить, що 75% усіх нових починань у бізнесі є
невдалими в перші роки.
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При виникненні будь-яких труднощів суб’єкт підприємницької
діяльності повинен дослідити стан бізнесу та виявити можливі перешкоди.
Кожного разу, з'ясувавши та вирішивши певну проблему, підприємство тим
самим звільняється ще від однієї перешкоди, яка може призвести до невдачі,
і, таким чином, підвищує свої шанси на успіх.
Багато з проблем можуть бути вирішені шляхом постійного уточнення
бізнес-плану з метою приведення його у відповідність до умов, що
змінюються. Це дасть можливість використовувати бізнес-план як реальний
критерій оцінки фактичних результатів діяльності підприємства.
Бізнес-план минулого року може показати, яка із стратегій компанії
виявилась ефективною, а яка ні, і наскільки результативним був той чи інший
спосіб його реалізації.
При вивченні фактичних результатів роботи порівняно з бізнес-планом
виявляються позитивні та негативні сторони організації, які можна
використати для усунення відхилень між плановими і фактичними
показниками.
Фінансовий розділ попереднього бізнес-плану може використовуватись
як засіб об'єктивного спостереження за розвитком бізнесу. Фінансові
прогнози, закладені у плані, становлять основу бюджету підприємства.
Відхилення від розрахунків виявляються у статтях, де або думки про
необхідні ресурси були хибними, або контроль в період виконання плану був
недостатнім. Отже, крім управлінської функції бізнес-плану, його можна
використовувати як засіб моніторингу.
Бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів. Перед
тим, як ризикувати своїм капіталом, інвестори мають впевнитись у
надійності розробки проекту та мати уявлення про його ефективність. Вони
мають вивчити бізнес-план перед розглядом можливості капіталовкладень.
Зміст та структура бізнес-плану не має жорсткої регламентованої
форми, але, як правило, у ньому передбачаються розділи, в яких
розкривається концепція і мета бізнесу, характеризується специфіка
продукту підприємства та задоволення ним потреб ринку; оцінюється ємність
ринку та встановлюється стратегія поведінки підприємства на певних
ринкових сегментах, визначається організаційна і виробнича структура,
формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування
та пропозиції по інвестиціях, описуються перспективи зростання
підприємства.
У загальному вигляді бізнес-план складається з таких розділів:
- резюме (короткий опис проекту);
- опис підприємства та галузі;
- опис продукту (послуги);
- маркетинг і збут продукції;
- план виробництва продукції;
- організаційний план;

26

- фінансовий план;
- ризики та гарантії;
- додатки.
Резюме фактично є стислою версією плану, своєрідним
―повідомленням про наміри‖. Хоч резюме наводиться на самому початку
бізнес-плану, складати його слід після закінчення роботи. Лише після того,
як план повністю продуманий та написаний, можна в короткій формі
викласти його зміст.
Резюме – це добре сконструйована система даних про комерційні
перспективи підприємницького проекту, про виробниче, організаційне і
фінансове забезпечення програми його реалізації. Це визначений стандарт
ділових пропозицій потенційним партнерам та інвесторам.
В цьому розділі подається наступна інформація:
1) повна назва, адреса підприємства, форма власності, власники
(засновники);
2) опис суті запропонованого проекту (наприклад, стати лідером у
забезпеченні якості, або стати лідером по ціні тощо);
3) опис можливостей і стратегії (аналізується якими можливостями
володіє підприємство, як вони впливають на бізнес, продумується стратегія
для того, як скористатись сприятливою ситуацією);
4) короткий опис ринку (опис ринкових можливостей, які буде
використовувати проект, і опис головного аргументу – чому проект буде
успішним, незважаючи на те, що існують товари і послуги, які вже
задовольняють потреби вибраного сегменту ринку);
5) визначення цільового ринку, обсягу продажів (в грошовому та
кількісному виразі);
6) команда (опис знань, досвіду, уміння менеджерів підприємства);
7) прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості проекту,
очікуваних результатів проекту і термінів погашення позик).
Основна мета цього розділу бізнес-плану – представити у максимально
вигідній формі найважливішу інформацію для потенційних партнерів і осіб,
на фінансову підтримку яких розраховує підприємство.
Якщо йдеться про нові товари чи послуги, слід чітко сформулювати
прогресивну продуктову та виробничо-комерційну ідею.
Виконавче резюме – це визначений стандарт ділових пропозицій
потенційним партнерам та інвесторам.
В розділі ―Опис підприємства та галузі‖ необхідно детально описати
підприємство, щоб переконати інвестора або потенційного партнера в тому,
що підприємство має налагоджене виробництво і можливості працювати
прибутково. Важливо також показати інвестору (потенційному партнеру), що
керівництво контролює діяльність свого підприємства.
У загальній характеристиці підприємства слід відобразити основні
види та характер його діяльності: підприємство виробничого, торгівельного
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характеру, чи підприємство, що діє у сфері послуг; що і як воно може
запропонувати своїм клієнтам; де воно розташоване; запланована географія
розвитку бізнесу тощо. Слід також надати інформацію про ступінь розвитку
підприємства, дуже важливо сформулювати основну його мету.
У цьому розділі бізнес-плану має бути викладена коротка інформація
про підприємство, включаючи його назву, юридичний статус і форму
власності, дату реєстрації, адресу, короткий аналіз основних показників
господарської діяльності (для діючого підприємства). Враховуючи, що
входження в ринок з конкретним видом товарів і послуг – це насамперед
готовність вступити в конкурентну боротьбу, яка передбачає ризик, важливе
місце при прийнятті рішення про надання конкретних послуг чи розробку
нового продукту посідає попередній аналіз привабливості вибраної сфери
бізнесу.
В цей розділ входить також характеристика галузі і можливостей для
розвитку її бізнесу. При складанні бізнес-плану вивчаються та аналізуються
особливості галузі.
Виділення в результаті проведеного аналізу ключових чинників успіху
в галузі та обґрунтування заходів оволодіння ними дасть змогу уточнити
концепцію бізнесу, дати об’єктивну характеристику продукту і визначити
основних споживачів, оцінити конкурентів.
Розробка розділу бізнес-плану, присвяченого опису продукту
(послуги), для виробництва якого власне задумувався проект, потребує
особливої чіткості. Він повинен включати такі основні показники:
характеристику продукції, що випускається (послуг, що надаються), в
тому числі характеристику принципово нового продукту (послуги);
тривалість життєвого циклу продукції;
технологічні особливості випуску продукції (надання послуг);
визначення продукції (послуг), призначеної для продажу на
зовнішньому ринку.
При характеристиці запланованої продукції (послуг) дуже важливо
чітко визначити:
перелік (асортимент) основних видів продуктів, напівфабрикатів, які
планується виробляти, а також види послуг, що передбачається надавати
споживачам;
призначення вироблених продуктів (наданих послуг);
споживчі характеристики продуктів (послуг);
унікальність (цінність) продуктів (послуг);
конкурентоспроможність продукції (послуг) на споживчому ринку.
В характеристиці про призначення вироблених продуктів (наданих
послуг) необхідно визначити мету виробництва конкретних їх видів з точки
зору задоволення конкретних потреб споживачів.
Споживчі якості продукції доцільно характеризувати за такими
параметрами:
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- основні види сировини, з якої виготовляється продукція;
- вага ―нетто‖ одиниці продукції;
- термін зберігання за певних умов;
- смакові властивості (для харчових продуктів);
- естетика зовнішнього вигляду;
- показники якості продукції;
- хімічний склад;
- рівень цін;
- можливість надання знижок;
- інші відомості.
Унікальність (цінність) продукції (послуг) визначається будь-якою із її
споживчих властивостей або їх комплексом порівняно з продукцією
(послугами), що реалізується іншими підприємствами в межах регіону, або за
рахунок надання додаткових послуг і застосування різних форм
обслуговування. Необхідно визначити також слабкі сторони запропонованого
продукту та тривалість його життєвого циклу.
Тривалість життєвого циклу будь-якого товару (будь-якої послуги)
залежить від динаміки науково-технічного прогресу, рівня доходів
населення, технології виробництва, умов зберігання, культури реалізації і
споживання. Тому при складанні бізнес-плану потрібно передбачити:
час, необхідний для доведення нового чи вдосконаленого продукту
(послуг):
- до перших продажів;
- до піку (максимально можливого) обсягу продажів;
- до закінчення продажів;
- час, необхідний на модифікацію продуктів, що випускаються, і
можливість їх адаптації в нових ринкових умовах.
Дослідження привабливості продукції (послуг), призначеної для
випуску і реалізації, нерозривно пов’язане з маркетинговими дослідженнями
ринку. Тому в бізнес-плані виділено розділ ―Маркетинг і збут продукції‖, в
якому необхідно спланувати комплекс маркетингу, до якого входить все, що
підприємство може впровадити для підвищення попиту на свої товари і
послуги, а саме:
- схема розповсюдження товарів і послуг;
- принципи ціноутворення;
- методи стимулювання обсягів продажу;
- рекламна діяльність підприємства;
- сервісні послуги підприємства (гарантійне обслуговування тощо);
- формування суспільної думки про впроваджувані товари і послуги.
Актуальним питанням для підприємств є вибір каналів
розповсюдження товарів і послуг, адже кожний канал розповсюдження має
специфічні рівні збуту і витрат. Вибір каналів суттєво впливає на інші
складові комплексу маркетингу.
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Не менш важливо висвітлити якомога повніше питання про визначення
цін на нові товари і послуги та рівень рентабельності на вкладені кошти.
Залежно від поставленої мети на споживчому ринку можуть бути
використані різні стратегії ціноутворення:
1) укорінення на ринку з високим ступенем конкуренції;
2) максимізація прибутку в поточному періоді;
3) завоювання більшої питомої ваги ринку за показником якості
товарів;
4) завоювання ринку нового товару;
5) виживання на ринку.
Для оцінки можливостей реалізації тієї чи іншої стратегії
розглядаються умови діяльності підприємств з трьох позицій:
1) орієнтація на витрати;
2) орієнтація та можливості ринку (на конкуренцію);
3) орієнтація на попит.
Попит обумовлює максимальну ціну, яку підприємство може запросити
за свою продукцію чи послуги, а мінімальна ціна визначається витратами
підприємства. Кожне підприємство на ринку прагне встановити таку ціну на
свій товар, яка б повністю покривала всі витрати на його виробництво і збут,
включаючи певний розмір прибутку. Але ринкова вартість товару на
конкурентному ринку включає не індивідуальні, а суспільно необхідні
витрати і середню норму прибутку, яка складається за середніх умов
виробництва даного товару, що обумовлює прагнення кожного підприємства
до скорочення витрат і одержання більшого прибутку. Якщо витрати
підприємства будуть вищі за середні, то таке підприємство збанкрутує, і
навпаки, якщо витрати будуть нижчими, то його фінансовий стан буде
надійним. Верхня точка відхилення ціни, або максимальна ціна, а отже, і
величина прибутку залежатиме насамперед від конкурентного стану самого
ринку.
На першому етапі переходу до ринкових відносин найвірогіднішим є
ринок чистої конкуренції, який характеризується великою кількістю цілком
самостійних продавців і великою кількістю покупців. Ціна на такому ринку
встановлюється стихійно за співвідношенням попиту і пропозиції, і їх
коливання навколо ринкової вартості товару незначні.
Може існувати також ринок монополістичної конкуренції, коли окремі
виробники прагнуть завоювати більшу частку ринку, модифікуючи свій
товар, надаючи йому нових споживчих якостей. Прикладом може служити
ринок фірмових товарів, коли окремий виробник стає монополістом у
виробництві нових нестандартних товарів і деякий час вони користуються
підвищеним попитом населення, а виробник може підтримувати відносно
високу ціну. Проте в умовах конкурентного ринку монопольне становище
одного із виробників аналогічного товару, як правило, зберігається не довго,
тому що конкуренти запропонують свій товар не нижчої якості і з допомогою
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реклами та інших методів конкурентної боротьби відвоюють частину
клієнтів.
В даний час помічається тенденція до концентрації капіталу, до
об’єднання невеликих підприємств у комерційні фірми, що приведе до появи
так званого ―олігопольного ринку‖, для якого характерна порівняно невелика
кількість продавців, що провадять єдину цінову політику.
І нарешті, так званий ринок ―чистої монополії‖, вірогідно посяде чільне
місце в умовах розвитку ринкових відносин, на якому функціонує лише один
продавець, тобто окреме підприємство або їх об’єднання, яке займеться
організацією виробництва конкретного товару чи наданням конкретних
послуг специфічним споживачам. До них належать закриті підприємства і
природні або штучні монополісти.
В сучасних умовах України існує ринок ―чистої монополії‖ на
комунальні, поштово-телеграфні, транспортні та інші послуги у межах
місцевого ринку.
На кожному із розглянутих ринків підприємство повинно виробити
свою стратегію ціноутворення.
Цінова політика підприємства повинна ув’язуватися з загальними
цілями його діяльності.
Найпоширеніші такі основні цілі ціноутворення:
1) ті, що ґрунтуються на збуті;
2) орієнтовані на прибуток;
3) обумовлені існуючим становищем.
Підприємство з цілями, що ґрунтуються на збуті, орієнтується на
високий обсяг реалізації використовуючи стратегію проникнення на ринок
шляхом застосування ціни проникнення, тобто низької ціни, яка
підпорядкована меті завоювання масового ринку конкретного товару чи
послуги. Ця стратегія виправдана у тих випадках, коли споживачі чутливі до
ціни, низькі ціни витісняють існуючих або потенційних конкурентів і
завойовують значний споживчий ринок, що забезпечує ефект масштабності.
Підприємство з цілями, орієнтованими на прибуток, визначає за мету
високий рівень прибутку і стабільне його одержання протягом кількох років.
Стратегія ціноутворення підприємств з цілями, обумовленими
існуючим становищем, зорієнтована на недопущення спаду виробництва і
збуту, мінімізацію впливу таких зовнішніх факторів, як несприятлива
політика уряду, розвиток конкуренції, на підтримку добрих стосунків з
учасниками товарообігу.
Підприємство визначає загальну цінову політику, пов’язуючи в
інтегровану систему окремі рішення: взаємозв’язок цін на товари в межах
асортиментної структури, частоту використання спеціальних знижок і зміни
цін, співвідношення цін із цінами конкурентів.
В основі цінової політики на всі існуючі на ринку товари лежить
вирішення двох проблем:
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1) постійне підвищення якості споживчих характеристик виробленої
продукції, товарів і послуг;
2) постійне зниження рівня цін на товари і послуги.
В Україні діє ринкова модель гуртово-відпускної ціни промисловості
на окремі види продукції, товарів чи послуг (Цгв):
Цгв=В+П+АЗ+ПДВ,
де В – витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
(послуг);
П – запланований прибуток;
АЗ – акцизний збір;
ПДВ – податок на додану вартість.
До складу роздрібної ціни (Цр), за якою товари реалізуються
населенню, входить торгівельна надбавка (ТН), яка повинна покривати
витрати обігу, прибуток торгівельного підприємства і податок на додану
вартість, який воно сплачує до бюджету:
Цр=Цгв+ТН.
Якщо крім торгівельної надбавки буде застосовуватися і націнка (Н) на
покриття додаткових витрат (наприклад, у підприємствах громадського
харчування), то остання визначається за формулою:
Н=В+П+ПДВ-ТН,
де В – витрати підприємства;
П – прибуток підприємства;
ПДВ – податок на додану вартість у складі торгівельної надбавки і
націнки.
Роздрібна ціна (Ц) складатиме:
Цр=Цгв+ТН+Н.
Суттєво пов’язаними з ціновою стратегією є стратегія щодо якості
товару і дизайнова стратегія, де вирішуються такі основні питання:
1) які характеристики якості товару є найпривабливішими для
покупців;
2) чи є тенденції до змін привабливості товару;
3) як організоване дизайнове обслуговування нового товару;
4) чи передбачені спеціальні статті витрат на таке обслуговування.
Наступний етап у стратегії маркетингу – розробка просування товару і,
зокрема, реклама нових товарів і послуг, яка передбачає:
1) організацію реклами та розрахунок вартості цього заходу;
2) визначення виду реклами, якому слід віддати перевагу
(інформаційний, спонукальний, нагадувальний).
При інформаційній рекламі інформується ринок про переваги товару чи
послуги, принципи їх дії та ціну.
Завдання спонукальної реклами – переконати споживача у
невідкладності купівлі, формувати смак, рекламувати переваги споживання
конкретного товару.
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Нагадувальна реклама повинна підказати споживачеві, що товар
(послуга) можуть знадобитися йому у найближчому майбутньому, і вказати,
де його можна придбати.
Наступним кроком стратегії маркетингу є реалізація стратегії
стимулювання збуту і сервісного обслуговування, визначення додаткових
вимог до обслуговування.
Суб’єкт підприємницької діяльності повинен вирішити, які спеціальні
послуги клієнтам він зможе надати, які спеціальні знижки з цін він готовий
застосувати, як буде організована служба сервісу і скільки коштів на це буде
витрачено.
Важливу роль у стратегії маркетингу відіграють формування суспільної
думки про впроваджувані товари і послуги, визначення життєвого циклу
нових товарів і послуг, можливостей його продовження за допомогою нових
модифікацій товару, пошуку нових сфер використання товару та залучення
нових споживачів.
Мета розділу ―Маркетинг і збут продукції‖ – спланувати вплив і
реакцію фірми на ринок за тих чи інших обставин, щоб забезпечити збут
товару. Тому в бізнес-плані мають бути розкриті наступні питання:
загальна характеристика регіонального ринку продукції (послуг);
сегментація ринку продукції (послуг), що випускає підприємство в
регіоні;
визначення розміру і складу продукції (послуг), що випускатиме
підприємство у прогнозованому періоді;
організація збуту продукції (послуг) підприємства в умовах
конкуренції.
Відповідальним питанням для підприємства є визначення загального
обсягу реалізації продукції, його складу на кожному із вибраних ринків.
Визначення обсягу збуту продукції необхідно тісно ув’язати з дослідженням
попиту і виробничих можливостей підприємства.
На заключному етапі ринкових досліджень необхідно з’ясувати і
відобразити у бізнес-плані [8]:
перелік конкурентів на вибраному ринку;
організацію, яка надаватиме потрібну підприємству інформацію з
маркетингових питань;
наявність спеціальних агентів і дистриб’юторів на вибраному ринку,
сферу їх діяльності та фінансові відносини з ними;
перелік клієнтів, з якими співпрацюватиме підприємство.
Оцінка факторів конкуренції є системним процесом, який складається з
ряду етапів:
1) виявлення діючих і потенційних конкурентів;
2) аналіз показників діяльності, цілей і стратегій конкурентів;
3) виявлення слабких і сильних сторін діяльності конкурентів.
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Таким чином, складання бізнес-плану підприємства починається з
вивчення регіонального ринку продукції і послуг та позиції підприємства на
конкретному видовому регіональному ринку. Зміст розділу ―Маркетинг і
збут продукції‖ має дати відповідь на запитання:
1) яку частку ринку займатиме підприємство;
2) скільки і яку продукцію (послуги) йому виробляти, в тому числі на
найближчий період, у вартісному і натуральному виразі;
3) хто і скільки купуватиме цієї продукції при певних якісних і цінових
характеристиках.
У даному розділі суб’єкт підприємницької діяльності повинен не лише
представити концепцію, а й подати бізнес як привабливу можливість для
інвестицій, як кредитний ризик з великими перспективами або як пропозицію
вигідного продажу продукту чи послуги.
Розділ ―План виробництва продукції‖ включає наступні дані:
- обсяг виробництва продукції (послуг) та обсяг її реалізації (у
кількісних показниках);
- характеристика виробничих цехів;
- виробнича програма цехів;
- загальна характеристика технологічних ліній та обладнання робочих
місць у цехах;
- розрахунок устаткування;
- розрахунок площі цехів;
- характеристика джерел постачання сировини, напівфабрикатів тощо;
- розрахунок чисельності робітників виробництва;
- прогноз сумарних витрат на виробництво, у тому числі їх розподіл на
постійні та змінні.
В бізнес-плані необхідно розглянути сам процес виробництва
продукції: описати будівлі, обладнання, потереби в сировині та трудових
ресурсах, технологічні процеси, а також можливості бізнесу, використання
виробничих потужностей та програми контролю якості.
В цьому розділі слід також розглянути рівень сервісу, який фірма
зможе забезпечити споживачам товару чи послуги.
Інформація про джерела постачання сировини та напівфабрикатів
заноситься у таблицю, де зазначаються основні умови для укладання угод з
постачальником на окремі види сировини, продукції, напівфабрикатів, форма
оплати, види поставок, методи завозу тощо.
Таблиця 3.4 Форма плану постачання
№

Постачальник

1

2

Характеристика
сировини,
продукції,
напівфабрикатів
3

Основні умови постачання
види поставок

методи
завозу

форма
оплати

інші
умови

4

5

6

7
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Розрахунок планової чисельності працівників виробництва зводиться
до визначення явочної та спискової чисельності по кожній категорії
персоналу.
В даному розділі необхідно вибрати оптимальний спосіб виробництва
продукції. Фактори виробництва можуть поєднуватися різними способами,
забезпечуючи однаковий обсяг випуску продукції. Наприклад, можна
виробляти певну кількість продукції, використовуючи більші трудовитрати і
малий капітал, або більшу кількість капіталу і невеликі витрати праці, або ж
обрати будь-яке інше поєднання обох факторів, що знаходить відображення у
кошторисі окремих статей витрат підприємства.
Необхідно також показати, як витрати залежать від обсягу діяльності
підприємства і як вони можуть змінюватися за певний проміжок часу.
Виходячи із оцінки реалізованого і потенційного попиту на товар та
власних витрат на виробництво, підприємство вирішує, що виробляти,
скільки виробляти і з якими витратами, аби максимізувати свій прибуток.
В заключній частині виробничого плану характеризуються фактори, які
знаходяться поза межами контролю підприємства, але впливають на характер
його діяльності (наприклад, вимоги щодо охорони навколишнього
середовища), а також засоби правового захисту нової продукції чи послуг
(патенти, ліцензії, товарні знаки або авторські права, які будуть одержані
підприємством).
Основна мета розділу «Організаційний план» – представити
інформацію про забезпеченість випуску продукції і розвитку виробництва.
В цьому розділі бізнес-плану розглядають дві проблеми: організаційну
структуру та юридичну форму підприємства.
Організаційна структура повинна передбачати:
- організаційну схему підприємства – перелік всіх служб та посадових
осіб, їх функціональні обов’язки, посадові оклади, підпорядкування та
організаційні зв’язки між працівниками, шляхи реформування організаційної
схеми на різних стадіях розвитку підприємства;
- керівний склад підприємства, його обов’язки, оплата праці та умови
преміювання;
- критерії відбору кадрів – вимоги до претендентів на ту чи іншу
посаду, що передбачається організаційною схемою;
- оцінку результатів роботи та форми заохочення – перелік показників,
за якими оцінюється робота посадових осіб, методика оцінки результатів
роботи, форми матеріального та морального заохочення;
- форми та шляхи підвищення кваліфікації працівників підприємства.
Функціональні обов’язки кожного працівника повинні бути викладені в
посадових інструкціях.
Розкриваючи юридичні аспекти створення підприємства, необхідно
визначити організаційно-правовий статус та форму власності.
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В цьому розділі необхідно також зазначити, якого роду фінансові
ресурси потрібні підприємству для успішного розвитку з самого початку
його діяльності, визначити способи фінансової участі його учасників та
сформулювати вимоги до капіталу.
Необхідно вказати джерела фінансових засобів, які є на даний час, а
також ті, які передбачається залучити в майбутньому, для того, щоб
потенціальний інвестор зміг визначитись стосовно того, як його позики та
інвестиції впишуться в загальну фінансову картину.
Надзвичайно важливим є питання організації фінансування
підприємницького проекту, що розглядається у розділі бізнес-плану
―Фінансовий план‖. В ньому узагальнюються матеріали попередніх розділів,
обґрунтовується сума коштів, необхідних для реалізації проекту та
визначаються джерела отримання цих коштів.
В його розробці мають бути враховані характеристики й умови бізнессередовища, а саме:
- існуючі податки та тенденції їх зміни;
- зміни валютних курсів, за якими ведуться обчислення (інвестиційний
проект);
- інфляційна характеристика середовища;
- горизонт розрахунків.
До цього розділу мають бути підготовлені такі основні документи:
- прогноз обсягу продажу;
- план грошових надходжень і витрат;
- зведений баланс активів і пасивів;
- графік досягнення беззбитковості;
- баланс прибутку та його розподіл.
Прогноз обсягів продажу повинен дати уявлення про частку ринку, яку
передбачається завоювати під свою продукцію.
За допомогою балансу грошових доходів і витрат перевіряється
синхронність надходження і витрачання грошових коштів, тобто
перевіряється майбутня ліквідність підприємства.
Дані балансу активів і пасивів підприємства використовуються для
оцінки його фінансового стану, виявлення власних обігових засобів,
перевірки відповідності банківських позик об’єктам кредитування,
розрахункових стосунків і використання ресурсів за цільовим призначенням.
Аналіз балансу підприємства дозволяє визначити: банкам та інвесторам
– платоспроможність і забезпеченість кредитів; акціонерам – надійність
вкладів та їх прибутків; керівникам підприємства – стратегію розвитку і
можливості самофінансування.
Важливим є також складання балансу прибутку та його розподілу. До
цього розділу доцільно скласти графік досягнення беззбитковості, що
ілюструє вплив на величину прибутку обсягу виробництва, доходів і
собівартості продукції.
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На підставі вказаних документів можна не лише спрогнозувати
майбутній фінансовий стан підприємства, але й оцінити його за допомогою
очікуваних фінансових коефіцієнтів: ліквідності, платоспроможності та
рентабельності.
Для фінансового обґрунтування інвестиційного проекту у бізнес-плані
розраховуються дві групи показників: показники фінансового стану та
показники ефективності інвестицій, розраховані за вибраною ставкою
дисконтування.
Перша група характеризує ефективність оперативної діяльності
підприємства в ході реалізації інвестиційного проекту, а друга – ефективність
залучення інвестицій у проект. Всі показники розраховуються, як правило, за
загальноприйнятою методикою.
Отже, мета фінансового розділу бізнес-плану – сформулювати та
представити загальну всебічну та достовірну систему проектів щодо
очікуваних фінансових результатів діяльності фірми. Якщо ці дані добре
підготовлені та докладно викладені, вони стають найважливішими
критеріями оцінки привабливості бізнесу.
Досягнення бажаних фінансових результатів завжди пов’язане з
певними ризиками, що виникають у результаті настання небажаних
негативних змін. Тому у бізнес-плані передбачено розділ ―Ризики та
гарантії‖.
Під підприємницьким (господарським) ризиком розуміють можливість
невдачі та непередбачених втрат, що виникають при будь-яких видах
діяльності, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції, робіт,
наданням послуг, товарно-грошовими і фінансовими операціями,
здійсненням соціально-економічних та науково-технічних проектів. Ризик –
це загроза того, що суб’єкт підприємницької діяльності понесе додаткові
витрати в порівнянні з тими, що передбачалися проектом або програмою
його дій, чи отримає доходи нижчі за ті, на які він розраховував. Особливо
великим є ризик у новому підприємництві.
Ризики класифікуються за джерелами виникнення:
- політичні;
- господарські;
- форс-мажорні.
Політичні ризики обумовлені:
- ризиком зміни державного устрою, частими змінами уряду;
- нестабільністю політичної влади;
- неадекватністю політичних рішень;
Господарські ризики можуть включати:
- ризик зміни податкового законодавства;
- ринковий ризик (відсутність споживачів товарів та послуг);
- ризик капітальних вкладень (інфляція);
- ризик зміни цін постачальників;
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- ризик затримки платежів за реалізовану продукцію;
- ризик неадекватного менеджменту тощо.
Форс-мажорні обставини включають:
- ризики землетрусу, повені, бурі, урагану, інших стихійних лих;
- ризики виникнення міжнаціональних конфліктів;
- ризик втрати майна при пожежі.
Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій,
необхідно побудувати діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і
пов’язані з ним втрати в майбутньому.
Необхідно також провести аналіз чутливості проекту. Він полягає в
тому, що крім прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для
базового варіанту, виконується розрахунок ще для декількох екстремальних
випадків:
розрахунок за найгіршим сценарієм – коли зовнішні фактори
максимально заважають здійсненню проекту;
розрахунок за найкращим сценарієм – коли зовнішні фактори
максимально сприяють здійсненню проекту.
За найгіршого сценарію реалізації проекту повинна бути забезпечена
прибутковість, яка гарантує виконання зобов’язань перед кредиторами або
партнерами.
Аналіз чутливості проекту може бути замінений ризик-аналізом
проекту, при проведенні якого розглядають не сценарій ймовірного
погіршення всіх параметрів проекту, а вибірково одного з параметрів
(наприклад, підвищення цін на сировину на 20%, на 40%, зменшення обсягів
реалізації на 20% і т.п.).
В цьому розділі бізнес-плану необхідно дати рекомендації по
запобіганню ризику, а також викласти свою програму страхування від
ризику. Слід передбачити, до яких страхових установ варто звернутися, на
які суми планувати страхові внески.
В Додатки до бізнес-плану включають всю важливу інформацію, яка не
увійшла до його основної частини: повні резюме менеджменту компанії;
копії балансів і звітів про фінансову діяльність підприємства (як правило, за 3
попередні роки); детальні розрахунки економічної ефективності
інвестиційних
проектів;
аналіз
фінансово-економічної
діяльності
підприємства; рекомендаційні відгуки кредиторів, у яких компанія раніше
отримувала кредити; копії договорів, пов’язаних з реалізацією проекту; угоди
про наміри з закупівель обладнання, сировини, матеріалів і реалізації готової
продукції; схеми технологічних процесів і фотографії; опис виробничих
процесів; копії ліцензій, авторських свідоцтв і т.д.
Опрацювання бізнес-плану страховика залежить від того чи мова йде
про створення нової компанії, чи її розширення, або запровадження продажу
нової послуги.
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Бізнес-план може бути опрацьований фахівцями страхової компанії або
зовнішнім виконавцем (консалтинговою фірмою, науково-дослідною
установою тощо). У другому випадку відповідальні працівники компанії
вивільняються від складної і трудомісткої роботи ( за складання бізнес-плану
потрібно витратити до 400 годин висококваліфікованої праці), але при цьому
компанія несе й певні втрати. По-перше, менеджери компанії усуваються від
можливості глибоко усвідомити всі фактори, які визначають ті чи інші
показники, що необхідно знати для подальшої оцінки відхилень від плану.
По-друге, опрацювання бізнес-плану зовнішнім виконавцем веде до
можливості розголошення цінної інформації, можливої її використання
конкурентами.
Опрацювання бізнес-плану варто здійснювати в послідовності
визначеній структурою цього документу. Але це не є правилом. Так чи ішачи
потрібно опрацьовувати усі розділи плану.
Мета і задачі бізнес-плану. Тут потрібно навести аналіз ідеї. Слід
пам’ятати про ієрархію планування. План повинен розкривати заявлені цілі і
задачі страхової компанії.
Аналіз перспективності ідеї ( swot-аналіз). Цей аналіз також називають
ситуаційним аналізом. Сильні і слабкі сторони ідеї - це ті характеристики
ідеї, що можуть бути проконтрольовані страховиком і на які він може
зробити вплив. Вони звичайно відносяться до дійсного часу. Тут необхідно
розглянути наступні чинники:
організаційні (організаційно-правова форма, наявність приміщень
власних чи орендованих);
маркетингові (місце розташування, маркетинговий комплекс, ринок,
його сегмент; конкуренти: чим послуги будуть відрізнятися від
запропонованих конкурентами);
технічні (основні засоби, інформаційні ресурси);
фінансові (наявність власних коштів і страхових резервів, можливості
нарощування фінансових ресурсів);
кадрові (навички і професійні недоліки, наскільки ідея відповідає
знанням і умінням, можливостям пристосування персоналу компанії до
нових завдань).
Можливості і ризики - це ті характеристики, що знаходяться поза
контролем страховика і можуть уплинути на результат у майбутньому. Тут
необхідно врахувати такі чинники:
економічне середовище (державна підтримка розвитку страхування,
податкове законодавство, динаміка платоспроможності населення, рівень
інфляції);
політичне середовище;
соціально-культурне середовище;
технологічне середовище ( наприклад, стан засобів отримання,
опрацювання і передачі інформації );
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демографічне середовище ( наприклад, вплив збільшення питомої ваги
населення пенсійного віку, питомої ваги працівників з заробітком менше
прожиткового мінімуму).
Необхідно проаналізувати чинники, що зумовили появу ідеї і її
привабливість. Варто також з’ясувати як ці чинники будуть впливати надалі?
Успіх у бізнесі у значній мірі залежить від наступного:
- розуміння стану справ на даний момент;
-чіткої уяви того рівня, якого компанія збираєтеся досягти;
- якісного планування процесу переходу з одного стану в інший.
Проаналізувавши й оцінивши ідею страховик визначає свій стан
(сильні і слабкі сторони, можливості і небезпеки) на даний момент.
Аналіз ринку. Найбільш геніальні технології виявляються марними,
якщо на них немає споживачів. Вивчення ринку - одна з головних проблем
особливо продажу нових страхових продуктів. Цей підрозділ бізнес-плану
часто є найбільш важким для написання.
Управлінський персонал . Варто ще раз нагадати, що , бізнес-план є
одним з вирішальних документів на підставі якого визначаються можливості
отримання інвестицій для створення або подальшого розвитку страховика.
Інвесторів цікавлять конкретні керівні особи, які здатні перетворити бізнесплан в реальність. Тому цей розділ є одним з найважливіших. Він повинен
пояснити, яким чином організований „мозок‖ страховика і дати
характеристику ключовим посадовим особам. Тут повинні бути представлені
дані про партнерів, їхні можливості і досвід.
Фінансовий план (бюджет). Він повинний містити в собі: прогноз
обсягів продажів; обсяг можливих витрат; результат від інвестування
тимчасово вільних коштів; оцінки прибутку і збитків; напрямок витрачання
прибутку.
Резюме. Як зазначалося готовий бізнес-план повинен читатися
починаючи з висновків. Вони повинні бути підготовлені як наслідок
опрацювання всіх попередніх розділів. Висновки повинні бути короткими не більш 1-2 сторінок. Резюме - це самостійний рекламний документ, тому
що в ньому містяться основні положення усього бізнес - плану. Це буде
єдина частина, яку будуть читати більшість потенційних інвесторів чи інших
зацікавлених осіб. Опрацьований бізнес-план розглядається керівництвом
компанії і затверджується правлінням або іншим уповноваженим органом.
Етап реалізації бізнес-плану охоплює період від ухвалення рішення про
інвестування проекту до початку комерційної діяльності фірми. Реалізація
плану означає виконання проектних пропозицій і досягнення позитивних
економічних результатів. Це передбачає використання лінійних і мережених
моделей, що з'єднують у єдину систему різні види й етапи виконуваних
робіт, які мають певну тривалість і вартість. Основні роботи, що
передбачають реалізацію конкретного бізнес-плану на підприємствах,
полягають у такому:
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- набір і комплектування команди впровадження;
- створення й реєстрація в установленому законом порядку суб'єкта
господарювання;
- придбання або розроблення прогресивної технології;
- вибір підрядників, консультантів і постачальників;
- підготовка замовлень на постачання;
- формування пропозицій;
- обгрунтування ринкової ціни товару;
- проведення переговорів і укладання контрактів;
- придбання або оформлення оренди землі;
- проведення будівельно-монтажних робіт;
- закупівля й установлення технологічного устаткування;
- укладення договорів про закупівлю матеріальних ресурсів;
- здійснення маркетингових досліджень;
- навчання персоналу;
- завершення бізнес-проекту;
- освоєння виробництва продукції;
- організація ринку збуту товарів.
У процесі реалізації бізнес-проекту розробляється план-графік
виконання основних етапів робіт і складається уточнений кошторис витрат.
Планування й управління операціями з реалізації розробленого бізнесплану передбачає створення системи поточного контролю й аналізу усіх
витрат ресурсів. Для цього необхідно насамперед установити контрольні
значення витрат ресурсів і строки виконання робіт – предметів контролю.
Варто перевіряти з певною періодичністю співвідношення доходів і витрат
підприємства, стан готівки, рівень складських запасів, якість робіт та інше.
Коригування бізнес-плану здійснюється на основі отриманих
контрольних показників і дає можливість, не змінюючи загальної
стратегічної мети бізнес-проекту, забезпечити в нових умовах оперативне
планування й управління виробництвом і досягнення запланованих кінцевих
результатів.
Як на підприємстві, яке займається виробничою діяльністю, так і на
підприємстві, яке надає послуги, необхідність впровадження процесу
бюджетування не викликає сумнівів. Інша справа, яким має бути цей процес і
які вхідні методичні принципи покладено у його основу.
На сьогоднішній день у сучасній українській економічній літературі
відсутні фундаментальні розробки, що розкривають природу, функції,
методи, зміст бюджетування, що показують можливості застосування цього
інструменту економічного управління в компаніях з урахуванням специфіки
їхньої діяльності. Технології бюджетування в нашій країні, дотепер ще не
сформувалися у виді стійких і широко поширених методологій.
У той же час, керівники вітчизняних компаній часто відчувають
складнощі, пов'язані з підвищенням рівня витрат, поганою дисципліною
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виконання завдань, втратою прозорості і ясності в системі управління
організацією, зниженням ефективності діяльності і погіршенням фінансових
показників. У результаті - недофінансуються дійсно важливі завдання,
невірно розставляються пріоритети, компанія діє неефективно по цілому
ряду напрямків, причому неможливо установити відповідальних за це осіб.
Бюджетування ж пов'язує всі задачі з конкретними цілями фірми, чітко
визначає відповідальних осіб по кожній сфері і завданню, дозволяє
ефективно управляти фінансовими ресурсами компанії, стимулює керівників
відділів до максимально ефективної роботи, робить усю діяльність прозорою
і ясною для вищого керівництва.
Тому, бюджетування останнім часом стало актуальним завданням в
організації роботи страхових компаній, як, утім, і в будь-якій іншій
комерційній організації, особливо в великих компаніях із матричною
структурою управління.
Актуальність проблеми постановки системи бюджетування для
компаній можна визначити такими головними факторами:
1. У сучасних умовах в компаніях виникла необхідність вишукувати
внутрішні резерви зниження витрат, обґрунтування оптимальних рівнів
витрат фінансових коштів, оптимізації податкової політики й інших завдань,
зв'язаних з удосконалюванням системи управління компанії.
2. Підвищення конкурентної боротьби між компаніями призводить до
необхідності одержання додаткових конкурентних переваг, наприклад, за
рахунок більш ефективної системи управління фінансами.
3. При створенні систем бюджетування виникає можливість органічної
інтеграції сучасних управлінських і інформаційних технологій, що якісно
підвищує ефективність управління.
Комплексне вирішення цих завдань дозволяє поліпшити управління
компанією
в
цілому,
підвищити
ефективність
її
діяльності,
конкурентноздатності, продуктивності праці, зниження витрат, поліпшення
фінансово - економічних результатів діяльності тощо.
В цьому руслі, найважливішим елементом забезпечення ефективної
діяльності компанії є система фінансового планування, що заснована на
розробці і контролі виконання ієрархічної системи бюджетів відісоблених
підрозділів і складається з:
- систем бюджетного планування діяльності структурних підрозділів
компанії;
- системи зведеного (комплексного) бюджетного планування діяльності
компанії.
При цьому, впровадження принципів бюджетного планування в
компанії дозволить:
- складати реальні прогнози фінансово-господарської діяльності;
- вчасно виявляти найбільш вузькі місця в управлінні компанією,
використовуючи інструменти різноманітного аналізу;
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- швидко підрахувати економічні наслідки при можливих відхиленнях
від наміченого плану за допомогою фінансових моделей і прийняти
ефективне управлінське рішення;
- скоординувати роботу структурних підрозділів і служб на досягнення
поставленої цілі;
- підвищити керованість компанії за рахунок оперативного
відслідковування відхилень факту від плану і своєчасного прийняття рішень;
- здійснити режим строгої економії фінансових ресурсів компанії, що
особливо важливо для забезпечення фінансової стабільності.
В страхових компаніях, механізм бюджетування, у загальному виді є
комплексним процесом, що включає планування, облік і контроль
фінансових потоків і результатів, фінансову й управлінську звітність як
результат виконання бюджету, послідовний ланцюжок управлінських дій,
спрямованих на інтеграцію різних управлінських підсистем у єдиний контур
бюджетного управління. При цьому, головною метою є формування
вихідного бюджету, що представляє собою розгорнутий прогноз майбутніх
фінансових операцій.
Особливо важливу роль відіграє бюджетування у великих компаніях з
матричною структурою управління, де цей ефективний інструмент відіграє
засіб координації діяльності різних підрозділів з метою досягнення кінцевого
позитивного фінансового результату від діяльності в цілому компанії. Тобто,
він спонукує керівників окремих структурних підрозділів будувати свою
діяльність, приймаючи до уваги інтереси компанії в цілому. В цьому випадку
його головна ціль - об'єднати і підсумовувати бюджети різних структурних
підрозділів компанії. Консолідований бюджет (по усіх структурних
підрозділах) страхової компанії рекомендується складати у виді сукупності
двох агрегованих частин:
- операційного бюджету, що включає план прибутків і збитків, що
деталізується через відповідні статті доходів і витрат компанії, пов’язаних з
основною діяльністю компанії;
- фінансового бюджету.
Оскільки кожен структурний підрозділ в рамках фінансової структури
компанії розглядається як відособлений підрозділ, бюджет структурного
підрозділу формується як відповідна зовнішня ―зароблена‖ ціна страхової
послуги мінус витрати на ведення справи, страхові виплати, трансферти
органам вищого рівня та нормативний рівень рентабельності.
Відправною крапкою при складанні бюджету в страховій компанії - є
формування плану або прогнозованого обсягу надходжень страхових
платежів, рівня виплат та витрат на ведення справи та іншими
прогнозованими, у ряді випадків – нормативно доведеними до структурних
підрозділів показниками, що визначається не тільки їх виробничими
можливостями, але і можливостями збуту страхових продуктів на ринку. При
цьому звичайно враховується вплив таких факторів, як діяльність
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результативність реклами, сезонні й інші коливання попиту, політика
ціноутворення (тарифна політика). При плануванні обсягу продажів можуть
використовуватися різні методи: статистичні прогнози з застосуванням
математичних методів (актуарні розрахунки), експертні оцінки відділу збуту
та ін.
Хоча сучасна система управління фінансами в більшості страхових
компаній значною мірою орієнтована на рішення короткострокових і
поточних задач, розробка системи бюджетування дозволяє не тільки
визначити орієнтири цього розвитку, домогтися розуміння спільності задач
структурними підрозділами компанії, але і створити надійну і гнучку систему
управління фінансами, спрямовану на рішення питань бюджетної, кредитної,
інвестиційної політики, управління фінансовими потоками, доходами,
витратами, оцінки результатів своєї діяльності, вартості свого бізнесу. Така
система просто повинна функціонувати, при цьому, спираючись на
розгорнуту технологію бюджетування, що дозволить оцінити ефективність
діяльності компанії.
А це можливо лише коли у ході створення системи бюджетування
вирішуються такі завдання як:
- Розробка форм бюджетів для підрозділів компанії, виконавчої
дирекції і консолідованого бюджету, що включають у себе бюджет руху
коштів, бюджет доходів і витрат, а також прогнозний балансовий звіт;
- Приведення структури статей доходів і витрат бюджетів у
відповідність з економічним змістом проводимих операцій і особливостями
діяльності компанії;
- Розробка процедур ранжування витрат по ступеню терміновості з
урахуванням специфіки компанії;
- Вирішення багатокритеріального завдання розподілу вільних коштів,
з метою поліпшення структури активів і пасивів компанії а також
поліпшення показників її фінансового стану;
- Розробка процедури коригування бюджетів (виділення умовнопостійних і умовно-перемінних витрат, кредитування недоліку грошових
засобів та ін);
- Запровадження зручного сервісу при роботі з вибірками управлінської
інформації (сортування, фільтрація, статистика, структури і т.п.).
Таким чином, процеси планування, аналізу і складання бюджетів в
страховій компанії зливаються в єдиний оперативний комплексний процес
управлінських дій, а, відповідно, консолідований бюджет компанії - в
оперативну фінансову модель діяльності на поточний рік.
Роблячи деякі підсумки вищенаведеному, можна відмітити, що
визначення будь-яких заходів для підвищення конкурентноздатності компанії
(будь те підвищення чи якості продуктивності) вимагає формування певної
системи координат, у якій можна буде відслідковувати зміни, що

44

відбуваються. Бюджетування допомагає установити ліміти витрат ресурсів і
нормативи чи рентабельності ефективності по окремих видах послуг, видах
бізнесу і структурних підрозділів компанії. Перевищення встановлених
лімітів - сигнал небезпеки, привід розібратися в положенні справ на
конкретній ділянці і визначити шлях його вирішення. Усі показники якості і
продуктивності, моніторинг процесів їхнього підвищення так чи інакше
зв'язані із системою бюджетів.
Тобто, процедури бюджетного планування дозволяють визначити які з
видів страхових послуг найбільш рентабельні, і які відособлені підрозділи
приносять основний прибуток (хто є реціпієнтом, а хто донором), чи ж
необхідно позбавлятися від збиткових видів чи бізнесу підрозділів. На
підставі бюджетів можна побудувати фінансову модель функціонування
страхової компанії з метою визначення оптимального асортименту й обсягів
страхових послуг з погляду можливостей компанії, наявності ресурсної бази і
споживчого попиту страхувальників.
Крім того, правильно поставлене, повноцінне бюджетування дозволяє
вирішити проблеми оптимізації фінансових потоків, збалансованості джерел
надходження коштів і їх використання, визначити обсяги і форми, умови і
терміни зовнішнього фінансування і багато інших управлінських завдань.
Управління діяльністю страхової компанії з застосуванням системи
бюджетування є необхідним кроком до підвищення ефективності її
діяльності на сучасному етапі.
І найголовніше, система бюджетування дозволяє упорядкувати потік
інформації, розподілити відповідальність за прийняття рішень, здійснювати
контроль за діяльністю окремих господарських одиниць, вирішувати та
контролювати стратегічні, тактичні кроки страхової компанії.

