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Фундаментальною є наука як основа кардинальних змін, яка зламає 
стереотипи і дасть можливість перейти рубікон інноваційної паузи. 
У Кремнієвій долині розуміють це, судячи з презентованого амери-
канцями дослідження The Rise of Fintech, підготовленого спільно з 
компанією Accenture і фондом Partnership. У дослідженні побачили 
вагому цифру – за останні п’ять років обсяг інвестування у фінансово-
технологічні стартапи в США зріс утричі та досяг у 2013 році трьох 
мільярдів доларів. Це вражає. 

Що ж необхідно робити в Україні? Передусім об’єднати зусилля 
держави, бізнесу і банків для створення кластерів, що стимулюють ін-
новації в економіці, зокрема у фінансовому секторі. Для цього в нас є 
найголовніше – величезний інтелектуальний потенціал. 

К. Г. Гриценко, канд. техн. наук, доц., 
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД 
ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
В умовах сьогодення першочерговим завданням менеджменту 

страхових компаній (СК) є забезпечення відповідності потенційних 
можливостей СК вимогам нестабільного зовнішнього середовища. 
У зв’язку з цим актуальною є проблема оцінки рівня конкурентоспро-
можності ресурсного потенціалу СК, який визначають фінансові, кадро-
ві, організаційні та інформаційні ресурси СК. Комплексний характер 
поняття конкурентоспроможності ресурсного потенціалу СК обумовлює 
необхідність використання системи індикаторів (критеріїв), які можуть 
розглядатися як ключові показники конкурентоспроможності ресурс-
ного потенціалу СК і охоплюють найбільш важливі аспекти якості та 
ефективності його використання. 

Аналіз наукової літератури щодо методів оцінки рівня конкурен-
тоспроможності ресурсного потенціалу різних суб’єктів господарюван-
ня дозволив зробити висновок про широке використання науковцями 
індикаторних методів. Вони дають можливість оцінити рівень конкурен-
тоспроможності ресурсного потенціалу як самої СК, так і її конкурентів, 
і на цій основі розробити стратегію поведінки СК на конкурентному 
ринку: орієнтація на зростання прибутку, збільшення частки ринку чи 
оптимізація операційної діяльності для подальшої стабілізації. Розвива-
ючи страховий бізнес, потрібно звертати увагу на конкурентоспромож-
ність кожної складової ресурсного потенціалу СК. 
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Нами пропонується підхід щодо оцінювання рівня конкуренто-
спроможності ресурсного потенціалу СК: 

1) вибір групи компаній-конкурентів з урахуванням можливостей 
отримання необхідної первинної інформації; 

2) визначення груп ключових показників конкурентоспроможності 
ресурсного потенціалу, які підлягають оцінюванню з урахуван-
ням принципів репрезентативності, достовірності та інформа-
ційної доступності. Вихідні показники спочатку групуються за 
певною складовою ресурсного потенціалу, а потім для кожної 
групи розраховується узагальнений показник. Групування 
показників конкурентоспроможності здійснюється за такими 
складовими ресурсного потенціалу СК, як фінансовий, кад-
ровий, організаційний та інформаційний. 

Для оцінки конкурентоспроможності фінансового потенціалу СК 
пропонується використати показники: відповідність фактично сплаче-
ного статутного капіталу нормативу; показник змін у статутному капі-
талі; темп приросту статутного капіталу; відношення нерозподіленого 
прибутку до суми зібраних премій; частка нерозподіленого прибутку в 
чистому прибутку; показник змін у нерозподіленому прибутку; показник 
достатності фактичного розміру маржі платоспроможності (характери-
зують власний капітал); показник змін у сумі амортизації; темп при-
росту амортизації (характеризують амортизацію); показник страхових 
виплат; прибутковість страхових резервів; рівень покриття страхових 
резервів-нетто власним капіталом; показник достатності страхових 
резервів; показник ліквідності активів; показник фінансової стійкості 
страхового фонду; показник участі перестраховиків у страхових резе-
рвах; показник змін у страхових резервах (характеризують страхові 
резерви); показник змін в обсягах збору премій; показник незалежності 
від перестрахування; показник участі перестраховиків у виплатах; рен-
табельність страхових премій; частка страхових премій з пріоритетного 
виду страхування в страховому портфелі; результат страхової діяль-
ності (характеризують страхові премії). 

Для оцінки конкурентоспроможності кадрового потенціалу СК 
пропонується використати показники: продуктивність праці персоналу; 
продуктивність праці страхових агентів; показник плинності кадрів; 
показник стабільності кадрів; рівень доходів співробітників; показник 
стану здоров’я співробітників; показник забезпеченості кадрами; показ-
ники рівня освіти та підвищення кваліфікації. 

Для оцінки конкурентоспроможності організаційного потенціалу 
СК пропонується використати показники: кількість філій, кількість 
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страхових продуктів, середня продуктивність філії, маржинальний дохід 
філії, частка ринку, рентабельність каналів збуту, операційний коефіці-
єнт, показник витрат, імовірність дефіцитності коштів. 

Для оцінки конкурентоспроможності інформаційного потенціалу 
СК пропонується використати показники: 

1) коефіцієнт інвестування у програмне забезпечення та комуні-
кації; 

2) коефіцієнт нематеріальних активів у загальному обсязі витрат; 
3) нормування значень показників; 
4) визначення внутрішньої узгодженості окремих показників у 

рамках кожної групи (за результатами обчислення коефіцієнта 
альфа Кронбаха можливі зміни у складі груп показників); 

5) визначення узагальненого показника для кожної групи (для 
побудови групових показників нами була обрана узагальнена 
функція бажаності Харрінгтона); 

6) інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності ресурсного 
потенціалу кожної СК у групі компаній-конкурентів із вико-
ристанням мультиплікативної згортки групових показників; 

7) формування висновку про рівень конкурентоспроможності 
ресурсного потенціалу СК за результатами оцінки компаній-
конкурентів, розробка рекомендацій, спрямованих на покра-
щення або утримання конкурентних позицій СК. 

Запропонований підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності 
ресурсного потенціалу СК є універсальним і може бути застосований 
у практиці діяльності як СК, що займаються ризиковими видами стра-
хування, так і СК, що займаються страхуванням життя. 

О. І. Гриценко, канд. екон. наук, доц., 
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 

У сучасних умовах господарювання будь-який суб’єкт господа-
рювання розглядається як відкрита економічна система, на функціо-
нування якої здійснюють вплив зовнішні та внутрішні чинники. Вплив 
таких чинників особливо посилюється в сучасних умовах господарю-
вання та вимагає розробки і застосування ефективної системи інформа-
ційного забезпечення. На більшості підприємств інформаційна система 
не створює передумов для достатнього економічного обґрунтування 
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