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Кривицька О. Р., Новоселецька А. О. Теоретико-методичні аспекти оцінки управління конкурентоспроможністю 
страхових компаній

Стаття присвячена розгляду теоретико-методичних аспектів управління конкурентоспроможністю страхових компаній. Відзначено, що стра-
хова діяльність належить до найбільш прибуткових і ризикових видів бізнесу. Останні кілька років спостерігається тенденція до скорочення кіль-
кості страхових компаній на страховому ринку, що посилюватиме процеси концентрації, монополізації та конкуренції між потужними гравцями 
на ринку страхових послуг. За таких умов особливої актуальності та гостроти набуває питання визначення рівня управління конкурентоспро-
можністю страховиків, а також їх конкурентних переваг і факторів, що формують конкурентну позицію на ринку. Багатогранність поняття й 
актуалізація дослідження конкурентоспроможності страхових компаній на ринку страхових послуг України, а також значні надбання українських 
учених у даній сфері визначають необхідність застосування комплексної методики оцінки вказаних процесів. Для аналізу стану конкуренції в пев-
ному сегменті ринку запропоновано зосереджуватися на коефіцієнтах концентрації та індексі Герфіндаля – Гіршмана. Наступним етапом оцінки 
є дослідження факторів впливу та їх ранжування за вагомістю впливу на кінцевий результат. Здійснено характеристику кількісних, якісних, ма-
тричних і графічних методів, що можуть бути використані в ході оцінки конкурентної позиції, конкурентних переваг і конкурентоспроможності 
страхової компанії. Як завершальний етап запропоновано аналіз ефективності процесу управління конкурентоспроможністю страховика на 
основі концепції SIX SIGMA. Зроблено висновок, що управління конкурентоспроможністю страхової компанії є складним процесом, який формуєть-
ся під впливом низки змінюваних і динамічних факторів і компонентів, а також має безліч форм проявів. Саме тому оцінка рівня управління кон-
курентоспроможністю страхових компаній повинна базуватися як на використанні вже існуючих методик, так і на запровадженні інноваційних 
підходів до аналізу рівня конкурентних переваг суб’єктів господарювання на страховому ринку України.
Ключові слова: страхова компанія, конкурентоспроможність, концентрація страхового ринку, монополізація страхового ринку, управління кон-
курентоспроможністю.
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The article is concerned with consideration of the theoretical and methodological aspects of the management of competitiveness of insurance companies. It 
is specified that insurance activity belongs to the most profitable and risky types of business. Over the past few years, there has been a tendency to reduce 
the number of insurance companies in the insurance market, which will strengthen the processes of concentration, monopolization and competition between 
powerful players in the insurance market. Under such conditions, the issue of determining the level of competitiveness management of insurers, as well as their 
competitive advantages and factors that form a competitive position in the market, acquires special relevance and urgency. The versatility of the concept and 
the actualization of the study of the competitiveness of insurance companies in the insurance market of Ukraine, along with the significant achievements of 
Ukrainian scholars in this area, determine the need to apply a comprehensive methodology for assessing these processes. To analyze the state of competition in 
a certain segment of the market, it is proposed to focus on the concentration coefficients and on the Herfindahl-Hirschman Index. The next stage of the assess-
ment is the study of the factors of influence and their ranking by the weight of the impact on the final result. A characterization of the quantitative, qualitative, 
matrix and graphic methods that can be used in the course of assessing the competitive position, competitive advantages and competitiveness of the insurance 
company are carried out. As the final stage, an analysis of the efficiency of the insurer’s competitiveness management process based on the SIX SIGMA concept 
is proposed. It is concluded that managing the competitiveness of an insurance company is a complex process that is formed under the influence of a number of 
changing and dynamic factors and components, and also has immense number of manifestation forms. That is why the assessment of the level of competitive-
ness management of insurance companies should be based both on the use of existing methodologies and on the introduction of innovative approaches to the 
analysis of the level of competitive advantages of business entities in the insurance market of Ukraine.
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Страхова діяльність належить до найбільш при-
буткових і ризикових видів бізнесу. Останні 
кілька років спостерігається тенденція до ско-

рочення кількості страхових компаній на страховому 
ринку, що посилюватиме процеси концентрації, мо-
нополізації та конкуренції між потужними гравцями 
на ринку страхових послуг. За таких умов особливої 
актуальності та гостроти набуває питання визначен-
ня рівня управління конкурентоспроможності стра-
ховиків, а також їх конкурентних переваг і факторів, 
що формують конкурентну позицію на ринку. 

Питанням управління конкурентоспромож-
ністю страхових компаній приділялося багато уваги 
як науковців, так і практиків. Вагомий внесок у до-
слідження аспектів управління конкурентоспро-
можністю страхових компаній внесли: М. Арич [1],  
Ю. Баглюк [2], Л. Временко [3], К. Гриценко [4], С. За-
любовська [5] та ін.

Метою дослідження є огляд теоретико-мето-
дичних аспектів оцінки конкурентоспроможності 
страхових компаній.

Багатогранність поняття й актуалізація дослі-
дження конкурентоспроможності страхових 
компаній на ринку страхових послуг України, 

а також значні надбання українських вчених у даній 
сфері визначають необхідність застосування комп-
лексної методики оцінки вказаних процесів. 

Детальний аналіз наукових праць дає можли-
вість визначити такі етапи проведення оцінки конку-
рентоспроможності страхової компанії на страхово-
му ринку України:

1) оцінка стану конкуренції в даному сегменті 
страхового ринку чи регіоні (конкурентного 
поля, конкурентної ситуації);

2) ідентифікація факторів впливу на конкурен-
тоспроможність страхової компанії та їх ран-
жування;

3) оцінка конкурентних переваг, конкурентної 
позиції та конкурентоспроможності страхо-
вика з використанням різного роду інстру-
ментарію;

4) діагностика ефективності управління конку-
рентоспроможністю страхової компанії.

Для страхового ринку, як і для будь-якого іншо-
го, рушійною силою розвитку є наявність конкуренції 
між його суб’єктами, адже лише в конкурентній бо-
ротьбі відбувається вдосконалення продукції та по-
слуг, чим і забезпечується якісно вищий рівень задо-
волення потреб споживачів і функціонування ринку 
в цілому.

У ході оцінки рівня конкуренції на страховому 
ринку прийнято використовувати коефіцієнти кон-
центрації та індекс монополізації або ж індекс Гер-
фіндаля – Гіршмана. Як додаткові показники можна 
застосовувати індекс Лінда, коефіцієнт відносної ен-
тропії, коефіцієнт Джині та інші [6, с. 29]. Національ-

ні регулятори ринку страхових послуг України про-
тягом тривалого часу для оцінки рівня конкуренції 
використовували саме коефіцієнти концентрації й 
індекс монополізації. 

Коефіцієнт концентрації відображає сукупну 
частку визначеної кількості страховиків на ринку: 
топ-3, топ-5, топ-10, топ-20, топ-50, топ-100 та топ-
200. Для ринку страхових послуг його визначають 
на базі показника валових страхових премій. Даний 
індекс служить індикатором для органів державно-
го регулювання щодо концентрації ринкової влади в 
найбільш впливових гравців ринку. Так, наприклад, у 
США не припускається зосередження в руках однієї 
компанії більше 31% страхового ринку, двох – 44%, 
трьох – 54% [6, с. 29]. Але варто звернути увагу на те, 
що коефіцієнт концентрації відображає саме сукупну 
частку певної кількості страхових компаній, «погли-
наючи» інформацію щодо розподілу індивідуально-
го впливу конкретних страховиків, тобто для різних 
структур ринкової влади його значення будуть то-
тожними.

Національна офіційна статистика паралельно 
із коефіцієнтами концентрації відображає ди-
наміку індексу Герфіндаля – Гіршмана (IHH), 

що має більш загальний характер і розраховується як 
сума квадратів часток усіх страховиків на ринку. На 
відміну від вищезгаданих коефіцієнтів, даний індекс 
враховує коливання структури ринкової влади. Для 
оцінки рівня монополізації в різних країнах викорис-
товуються різні градації (табл. 1). 

Таблиця 1

Розмежування рівня монополізації ринку на основі 
індексу Герфіндаля – Гіршмана (IHH)

Вид ринку США Європа Україна

Низькокон-
центрований До 1500 До 1000 До 1000

Помірнокон-
центрований 1500–2500 1000–2000 1000–1800

Висококон-
центрований 2500 і вище 2000 і вище 1800 і вище

Заслуговує на увагу методика градуювання да-
ного індексу, запропонована науковою групою на 
чолі з Л. В. Шірінян. Досконало конкурентним вва-
жається ринок при значенні індексу 100 і вище; висо-
коконкурентним (з пропорційно розподіленим рин-
ком) – за умови потрапляння в інтервал від 100 до 
1000; слабоконкурентним (монополістичним) – у разі 
перебування показника в межах від 1000 до 2000; з не-
розвиненою конкуренцією (олігополістичним) – при 
2000 < IHH ≤ 5000, відповідно у випадку IHH > 5000 
ринок слід вважати неконкурентним [7, с. 61]. Також 
науковці пропонують використовувати в ролі базису 
для розрахунку індексу монополізації показник вало-
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вих страхових виплат. У такому разі індекс Герфінда-
ля – Гіршмана відображатиме надійність страхового 
ринку та служитиме додатковою характеристикою 
ефективності його функціонування. 

Окрім того, згаданими авторами було запропо-
новано визначати ступінь нерівномірного розподілу 
ринку за показником конкуренції:

   (IHH) ε HHI = [HHI – HHImin] / HHImin,         (1)
де ННІmіn – мінімальне значення, яке розраховується 
за формулою: ННІmіn = 10000 / N і відповідає рівно-
мірному розподілу (для фактичної кількості банків 
чи страхових компаній N), а ННІ є фактичним зна-
ченням на ринку. 

Також, на їхню думку, можна деталізувати сту-
пінь нерівномірного розподілу за кількістю банків 
(страхових компаній) на ринку: 

	 	 εHHI = (N – Nopt) / Nopt,  (2)
де Nоpt, яке відповідає рівномірному розподілу грав-
ців на ринку (для фактичного значення показника 
ННІ), визначається як [7, с. 66–67]: 

  Nоpt = 10000 / ННI. (3)
Вартою уваги є і методика Временко Л. В. і Дер-

кач К. І. щодо групування страхових компаній відпо-
відно до розміру зібраних валових страхових премій 
(за даними порталу «Форіншурер: страхування»). Усі 
компанії за сумою отриманих валових страхових пре-
мій необхідно розмежувати на 4 групи: 1) більше 100 
млн грн – великі; 2) 50–100 млн грн – середні; 3) мен-
ше 50 млн грн – малі; 4) інші (компанії, які не надають 
даних «Форіншурер: страхування») [3, с. 360].

Світовий досвід оцінки конкурентного поля 
страхової компанії та її впливу передбачає 
проведення незалежного рейтингового оці-

нювання. Всесвітньовідомими рейтинговими агент-
ствами є Standard&Poor`s, Moody`s, Duff&Phelps та 
інші. В Україні існує лише портал «Форіншурер: стра-
хування», який формує рейтинги страхових компаній 
у розрізі секторів на основі таких показників, як об-
сяг валових страхових платежів і страхових виплат, 
обсяг активів, власного капіталу, страхових резервів, 
рівень виплат тощо. Однак не всі страховики подають 
свої дані до даного порталу, що обмежує його інфор-
маційні й аналітичні можливості.

Наступним етапом оцінки конкурентоспро-
можності страховика на страховому ринку є визна-
чення факторів впливу та їх ранжування. Чинники 
формування та впливу на конкурентоспроможність і 
конкурентну позицію страхової компанії характери-
зує Білецький Н. А., виділяючи конкурентоспромож-
ність страхових продуктів, фінансовий стан страхо-
вика, ефективність діяльності зі збуту та супроводу 
страхових продуктів, операційної, інвестиційної ді-
яльності, якість управління, соціальну ефективність, 
а також імідж страхової компанії [8]. 

Приступа Л. А. та Харчук О. Б. розподіляють 
фактори на внутрішні та зовнішні (фактори мікро- та 
макросередовища). Внутрішні фактори належать до 
сфери управління страхової компанії: наявність іно-
земного капіталу, фінансовий стан страховика, ефек-
тивність і диверсифікованість страхового портфе-
ля, цінова та «товарна» політика, якість управління, 
імідж, використання людського й інтелектуального 
капіталу, інновацій і сучасних технологій. Зовнішнє 
мікросередовище формують такі чинники: маркетин-
гова діяльність і комунікація зі споживачами, спів-
праця зі страховими посередниками, відносини з кон-
курентами, політика держави. На рівні зовнішнього 
макросередовища на конкурентоспроможність стра-
ховика впливатимуть соціально-демографічні, еконо-
мічні, культурні, політичні та інші фактори [9, с. 1203].

Опешко Н. С. на основі факторного аналізу 
визначає такі найважливіші фактори забезпечення 
конкурентної позиції та конкурентоспроможності 
страховика: привабливість страхових послуг, зруч-
ність користування послугами, показники входження 
компанії до міжнародної фінансової групи, кількість 
скарг, надійність і позиція страховика на ринку, ефек-
тивність менеджменту та якість маркетингу страхо-
вика [10]. 

На думку Временко Л. В. і Деркач К. І., важли-
вим фактором забезпечення конкурентоспромож-
ності та конкурентною перевагою страхової компанії 
є наявність інтелектуального капіталу, який харак-
теризує знання й інтелектуальний потенціал органі-
зації, і ключових компетенцій, що є визначальними 
факторами при формуванні унікальності чи то стра-
хової послуги, чи то страхової компаній в цілому [3]. 

На основі окресленої сукупності ключових 
факторів впливу на конкурентоспроможність 
страхової компанії можна здійснювати її оцін-

ку з визначенням конкурентної позиції та конкурент-
них переваг даного страховика на страховому ринку.

У ході конкуренції кожен страховик формує 
свою конкурентну позицію, яка, по-суті, є станови-
щем (місцем), у (на) котрому він перебуває порівняно 
зі своїми конкурентами. Вирішальний вплив на кон-
курентну позицію здійснюють конкурентні переваги 
страхової компанії – ключові особливості послуги чи 
діяльності, що вирізняють її з-поміж інших і стиму-
люють споживача до співпраці саме з нею.

Іонін М. Є. для оцінки конкурентної позиції 
пропонує використання комплексу таких показників, 
як ділова активність, коефіцієнт навантаження, по-
казник забезпечення власними коштами, резервний 
леверидж, показник генерування доходів, коефіцієнт 
ринкового положення та показник витривалості ком-
панії. Своєю чергою, рівень конкурентоспроможнос-
ті страховика визначатимуть такі індикатори: рівень 
рентабельності, рівень інноваційної політики, рівень 
спеціалізації, витрати, рівень стійкості, імідж і від-
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носна частка ринку. Значення останніх оцінюються 
за бальною шкалою, формуючи рейтинговий рівень 
конкурентоспроможності страхової компанії на 
страховому ринку [11].

Цікавим є підхід Приступи Л. А. та Харчук О. Б.  
стосовно визначення ключових детермінантів кон-
курентних переваг страхової компанії на страховому 
ринку. До них належать управлінська, продуктова, 
фінансова, інноваційна, маркетингова, кадрова, ор-
ганізаційно-культурна. Кожна детермінанта враховує 
певний набір ключових індикаторів, які її визнача-
ють. Так, наприклад, управлінська складається з та-
ких компонентів: гнучкість і раціональність організа-
ції управління страховою компанією, стиль і методи 
управління, адаптаційні можливості [9, с. 1203]. Слід 
розуміти, що управління даними ключовими детермі-
нантами повинно враховувати принцип системності, 
оскільки всі конкурентні переваги та елементи, що 
формують конкурентоспроможність страхової ком-
панії на страховому ринку, є взаємопов’язаними.

На думку Залюбовської С. С., для оцінки кон-
курентоспроможного потенціалу страхової компанії 
слід визначати коефіцієнти конкурентоспромож-
ності страхової послуги й ефективності страхового 
портфеля, показник та інтегральний показник конку-
рентоспроможності. Однак обрахунку даних індика-
торів повинен передувати ґрунтовний аналіз потреб 
споживачів, дій конкурентів, кон’юнктури ринку, 
можливостей реалізації послуги тощо. Також автор 
рекомендує поєднувати вказаний комплекс показни-
ків із іншими методами визначення конкурентоспро-
можності страховика [5, с. 30–31].

Даний етап передбачає використання цілого 
ряду інструментів та методів. Так, вартою ува-
ги є класифікація, запропонована Євтушен- 

ко Н. А. та Хоміч Н. О., що систематизує методи оцін-
ки конкурентних переваг і конкурентоспроможності 
страхової компанії в 4 групи: кількісні, якісні, матрич-
ні та графічні [12, с. 16]. Кількісні методи передбача-
ють визначення інтегральних показників на основі 
вираження певних аспектів конкурентоспроможнос-
ті в умовних позначеннях (балах чи коефіцієнтах). 

До прикладу, Баглюк Ю. Б. пропонує використо-
вувати SPACE-аналіз, що передбачає експертну оцін-
ку ключових показників за обраними критеріями: 
 фінансовий стан страховика (активи, продажі 

та прибуток);
 наявність конкурентних переваг (оцінено на 

основі темпу зростання страхових премій та 
темпу зростання Net Investment Income);

 привабливість галузі (у ролі показників ви-
ступають інвестиційна привабливість ринку, 
можливість електронних продажів та капіта-
лізація страхового сектора);

 стабільність сфери страхових послуг (здій-
снюється аналіз обмеження платоспромож-

ного попиту, фіскального тиску на галузь та 
конкуренції). 

Результатом даного методу є визначення інте-
грального показника та побудова вектора розвитку 
страхової компанії [2].

На основі визначених факторів формування 
конкурентоспроможності страховика з використан-
ням таксономічного аналізу Опешко Н. С. пропонує 
здійснювати розрахунок інтегрального показника 
конкурентоспроможності та розмежування страхо-
вих компаній на 3 групи: з низьким, середнім і висо-
ким рівнем конкурентоспроможності [13].

Гриценко К. Г. для оцінки конкурентоспромож-
ності страховика вважає за доцільне використовува-
ти методи нечіткої логіки, особливість яких полягає 
в тому, що частинні критерії та показники конкурен-
тоспроможності є лінгвістичними змінними, які ви-
ражаються за допомогою нечітких термів. Дана мето-
дика передбачає ряд етапів: 
 визначення факторів впливу (критеріїв) на 

кінцевий результат, кожен з яких оцінюється 
на основі комплексу показників;

 окреслення множин та функцій належності 
лінгвістичних змінних до нечітких термів; 

 створення нечітких баз знань і налаштування 
параметрів моделі [14]. 

Сформована нечітка модель для визначення 
рівня конкурентоспроможності страхової 
компанії є комплексною, гнучкою, динаміч-

ною, інформативною щодо сильних і слабких сторін 
страховика, а також дозволяє змінювати набір фак-
торів і правил.

Колектив авторів на чолі із Дьяконовою І. [15] 
пропонують використовувати інструменти економі-
ко-математичного моделювання для оцінки ефектив-
ності діяльності та конкурентоспроможності страхо-
вої компанії. Одним із напрямів підвищення конку-
рентоспроможності страховика є оптимізація набору 
страхових послуг (оптимізація страхового портфеля), 
що включає визначення раціонального поєднання 
окремих видів страхування в портфелі, аналіз плато-
спроможного попиту на певні види послуг, беручи до 
уваги обмеження та потреби ринку, вибір оптималь-
ного поєднання цін і продажів з урахуванням ринко-
вого попиту.

Науковці для розробки та впровадження еко-
номіко-математичної моделі оцінки рівня конку-
рентоспроможності страхової компанії пропонують 
використовувати методи лінійного програмування. 
Фактори моделі поділяються на змінні та умовно-по-
стійні та є кількісними характеристиками діяльності 
страховика. Вхідними, і в даному випадку змінними 
моделі, є частки певних страхових послуг у страхо-
вому портфелі і-тої компанії, які визначаються не 
тільки зовнішнім середовищем, але і значною мірою 
залежать від управлінського рішення. У ролі цільо-
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вої функції виступає максимізація рівня конкурен-
тоспроможності, який визначається обсягом конку-
рентних переваг, спричинених певною комбінацією 
страхових послуг у страховому портфелі. 

Алгоритм розв’язання задачі лінійного програ-
мування за допомогою симплексного методу перед-
бачає здійснення п’яти кроків: 

1. Формування опорного плану задачі лінійного 
програмування шляхом її доведення до кано-
нічної форми та виділення одиничної матри-
ці, яка буде характеризувати основні змінні –  
початковий еталонний план і відповідне зна-
чення цільової функції.

2. Побудова симплекс-таблиці, що відображає 
формалізацію початкового еталонного плану 
задачі лінійного програмування.

3. Перевірка еталонного плану на оптималь-
ність за допомогою рейтингів, які мають бути 
невід’ємними рішеннями задачі лінійного 
програмування, що передбачає максимізацію 
цільової функції. Якщо всі оцінки задоволь-
няють умові оптимальності, тоді визначений 
контрольний план є оптимальним. Якщо хоча 
б одна з оцінок не задовольняє умовам опти-
мальності, тоді потрібно переходити до ново-
го довідкового плану або вказувати, що опти-
мального плану завдання не існує.

4. Перехід до нового опорного плану задачі здій-
снюється шляхом зміни базису, змінної, що 
покращує значення цільової функції або по-
гіршує її.

5. Повернення до п. 3 [15, с. 371].
Даний метод кількісної оцінки дає можливість 

визначати перспективи забезпечення та розвитку 
конкурентоспроможності страхових компаній на 
найближче майбутнє.

Наступною групою методів, що можуть бути 
використані у процесі оцінки конкуренто-
спроможності страхової компанії, є якісні 

(SWOT-аналіз, метод експертних оцінок тощо). Особ  - 
ливостями їх застосування є суб’єктивність, гнуч-
кість, висока інформативність, відсутність необхід-
ності формалізації даних у вигляді формул, показни-
ків, функцій тощо.

Матричні методи оцінки конкурентоспромож-
ності (матриця Мак-Кінсі, матриця БКГ, Shell matrix, 
PIMS matrix тощо) передбачають визначення ринко-
вої позиції компанії за допомогою двовимірних та-
блиць у системі координат на основі маркетингової 
оцінки їхньої діяльності. Методи достатньо прості та 
зрозумілі у використанні, однак мають ряд недоліків, 
наприклад обмежена можливість використання ін-
формації в матриці тощо.

До графічних методів оцінки конкурентоспро-
можності належать профільний метод, полігон кон-
курентоспроможності, радіальна діаграма й інші. 

Дані методи обмежені у використанні, оскільки дають 
статичну картину конкурентоспроможності страхової 
компанії, не відображають вагомість факторів та ін.

У ході дослідження конкурентної позиції, кон-
курентних переваг і конкурентоспроможності стра-
хової компанії не варто обмежуватись інструментарі-
єм лише певного виду. Адже саме поєднання різного 
роду методик забезпечить суб’єктів прийняття рі-
шень необхідним масивом інформації.

Невід’ємним етапом визначення рівня конку-
рентоспроможності страховика на страховому ринку 
повинен бути аналіз ефективності управління нею, 
методика якого запропонована Аричем М. І. [1]. Про-
цес оцінки передбачає проходження двох етапів: ви-
значення коефіцієнтів концентрації (частки однієї чи 
декількох страхових компаній на ринку залежно від 
суми валових премій, доходів та активів) та індексу 
Герфіндаля – Гіршмана; розрахунок рівня ефектив-
ності управління конкурентоспроможністю страхо-
вого ринку з використанням показника рівня сігма 
(σ) концепції Six Sigma, що визначається виходячи із 
максимального та середнього значення показника та 
середньоквадратичного відхилення.

Управління конкурентоспроможністю страхо-
вика вважатиметься найбільш ефективним, 
якщо різниця між максимальним (бажаним) і 

середнім значенням досліджуваного показника буде 
рівна 6σ (середньоквадратичним відхиленням). Най-
нижчим рівнем ефективності є рівень 1σ, за якого не-
ефективність процесу управління становитиме 69%, 
тоді як найвищий рівень спостерігатиметься при 6σ 
(неефективність складатиме лише 0,003%) [1]. 

Методика Six Sigma є новаторською, тому має 
значні перспективи використання в ході оцінки ефек-
тивності управління конкурентоспроможністю стра-
хової компанії на страховому ринку.

ВИСНОВКИ
Управління конкурентоспроможністю страхо-

вої компанії є складним процесом, який формується 
під впливом низки змінних і динамічних факторів і 
компонентів, а також має безліч форм проявів. Саме 
тому оцінка рівня управління конкурентоспромож-
ністю страхових компаній повинна базуватися на 
використанні вже існуючих методик і запровадженні 
інноваційних підходів до аналізу рівня конкурент-
них переваг суб’єктів господарювання на страховому 
ринку України.

Перспективою подальших досліджень має бути 
розробка методичного підходу до оцінки управління 
конкурентоспроможністю страхових компаній.          
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
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Бєлобородова М. В., Зайченко К. М. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління 
бізнес-процесами

У статті наведено ключові підходи до визначення поняття ефективності підприємства. Одним із них є запровадження процесного підходу та 
оптимізації виробничих бізнес-процесів. Мета статті полягає в теоретичному дослідженні та комплексному визначенні бізнес-процесів підпри-
ємства, які підлягають оптимізації, для підвищення його ефективності. Методологічний інструментарій дослідження склали такі методи, як 
ретроспективний аналіз, синтез, критичний аналіз, метод узагальнення. У сучасних економічних умовах розвитку підприємств є об’єктивні при-
чини, що обґрунтовують необхідність переходу до застосування процесного підходу в управлінні. Підприємство, що застосовує процесний підхід 
до організації управління бізнес-середовищем, значно підвищує ефективність господарської діяльності. Господарська діяльність сприймається 
як сукупність бізнес-процесів, яка має на меті реалізацію місії та цілей підприємства. Встановлено, що управління бізнес-процесами є певною 
системою розробки та реалізації управлінських рішень щодо забезпечення високого рівня ефективності, що відображається в результатах ді-
яльності підприємства. Доведено, що оптимізація бізнес-процесів підприємства є дієвим інструментом забезпечення ефективності діяльності 
та реалізації потенціалу підприємства в сучасних умовах невизначеності, а також сприяє збільшенню прибутку та зростанню продуктивності, 
зниженню витрат, поліпшенню якості продуктів або послуг, підвищує їхню відповідність потребам клієнтів та споживачів. Для максимальної 
якості бізнес-процесів на підприємстві необхідно використовувати методи оптимізації, які дозволять встановити баланс між задоволенням 
споживачів і конкуруючими силами ринку, з одного боку, і показниками ефективності бізнесу – з іншого. Перспективою подальших досліджень у 
цьому напрямку є стратегування діяльності підприємств на основі процесного підходу.
Ключові слова: ефективність, оптимізація, бізнес-процес, підприємство, критерій.
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Bieloborodova M. V., Zaichenko K. M. Improving the Efficiency of Enterprise on the Basis of Management of Business Processes
The article provides key approaches to determining the concept of enterprise efficiency. One of them is the introduction of a process approach and optimization 
of production business processes. The purpose of the article is the theoretical studying and comprehensive determining the business processes of the enterprise 
to be optimized to increase its efficiency. The methodological instrumentarium of the study were methods such as retrospective analysis, synthesis, critical 


