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ВСТУП
Останніми роками страхові компанії стикнулися з про�

блемою побудови ефективних бізнес�процесів як одного
з факторів підвищення ринкової вартості компанії, а та�
кож забезпечення довгострокових конкурентних переваг
за рахунок оптимізації використання ресурсів, а також на�
лагодження тісних стосунків з клієнтами та підвищення
рівня їх лояльності. При цьому реінжиніринг бізнес�про�
цесів у взаємозв'язку з впровадженням системи страхо�
вого маркетингу в діяльність компанії майже не розгля�
дається. Головною проблемою є відірваність мети, що ле�
жить в основі побудови тих чи інших бізнес процесів, від
вимог соціально орієнтованого страхового�маркетингу.

У той же час постає проблема економічного обгрун�
тування прийнятих рішень щодо реінжинірингу бізнес�
процесів. В умовах обмеженості ресурсів важливим є та�
кож розгляд існуючих бізнес�процесів на предмет можли�
вості їх вдосконалення, що, на відміну від реінжинірингу,
не вимагатиме докорінної перебудови, а отже, і значних
часових та фінансових вкладень. Саме цим визначається
актуальність розгорнутого в даній статті дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Головною метою даної статті є визначення критеріїв,

які лежать в основі соціально орієнтованого страхового
маркетингу, та вимог, які висуваються до бізнес�процесів
страхової компанії. Необхідно також розробити модель
виміру рентабельності від реінжинірингу або вдосконален�
ня бізнес�процесів на основі моделювання практичної си�
туації для середньої за обсягами надходжень страхової
компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ
Будь�який бізнес — це діяльність, спрямована на от�

римання прибутку в умовах обмеженості ресурсів і, зва�
жаючи на цю обмеженість, виникає конкурентна природа
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інвестиційного процесу. Таким чином, розгляд ефектив�
ності реінжинірингу окремого бізнес�процесу, обраного
апріорі, недостатньо. Необхідно використовувати більш
систематизований підхід, заснований на цілях і планах
підприємства.

Перш за все, необхідно сформувати перелік бізнес�
процесів, що впливають на стратегічно важливі показни�
ки, а потім розрахувати показники економічної ефектив�
ності їх реінжинірингу. Таким чином, керівництво компанії
отримає необхідну інформацію для ухвалення рішень щодо
формування портфеля інвестиційних проектів і мож�
ливість оптимального використання наявних ресурсів для
досягнення поставлених цілей.

Проте, найбільш відомі методики не задовольняють
цих вимог внаслідок властивих їм обмежень. Так, сукупна
вартість володіння (TCO) оцінює тільки витратну части�
ну, не враховуючи переваг від впровадження. Віддача від
інвестицій (ROI) показує, який фінансовий результат за�
безпечує кожна умовна одиниця (гривна, долар і так далі),
інвестована в проект, але не дає чіткого і зрозумілого спо�
собу визначення абсолютної величини цього результату.

Визначення якісних і фінансових ефектів якнайкраще
забезпечується системою збалансованих показників (BSC),
але для її впровадження потрібна тривала підготовча ро�
бота, що часто вимагає зміни існуючих підходів до управ�
ління компанією, оскільки, на думку деяких фахівців, BSC
не просто методика, а спосіб життя підприємства.

Таким чином, потрібна простіша і доступніша для ви�
користання методика, яка в той же час дозволить отрима�
ти чіткі й обгрунтовані результати. У цьому може допо�
могти запропонована нами методика Комплексної оцінки
ефективності реінжинірингу бізнес�процесів (КЕР). Вона
дозволяє забезпечити об'єктивність оцінки завдяки вико�
ристанню в рамках КЕР декількох вищезгаданих методик:
TCO, елементів BSC (ключові чинники успіху і основні по�
казники ефективності), ROI та інших, а також розгляду
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ризиків, властивих проектам. Ця методика не залежить від
конкретних технологій реінжинірингу або виробників про�
грамних продуктів для їх забезпечення і дозволяє отри�
мати об'єктивні результати.

При цьому є певний суб'єктивний перекіс в оцінці
бізнес�процесів, який виникає при визначенні вартості си�
стеми і розрахунку очікуваного ефекту впровадження.

Перевагою зазначеної методики є її адаптивність прак�
тично до будь�якої страхової компанії незалежно від її
розміру або спеціалізації, оскільки вибір конкретних да�
них на тому або іншому етапі залежить винятково від екс�
пертів, які проводять дослідження. Такими даними можуть
виступати як рекомендації певного виробника або аналі�
тика, так і власні напрацювання.

Таким чином, актуальність і цікавість цієї методики по�
лягає в тому, що у рамках чіткого алгоритму досягнення
результату вона залишає простір для творчості дослід�
ників.

Для успішного використання КЕР необхідно мати три
основні складові:

— бізнес�план розвитку компанії на 3—5 років;
— команду аналітиків;
— розроблений алгоритм виконання конкретного дос�

лідження.
Розглянемо процес оцінки на прикладі гіпотетичної

страхової компанії "Супер�поліс", яка діє на ринку ризи�
кового страхування (non�life) протягом 10 років. Ринок, на
якому діє компанія, є насиченим. Доля компанії на ринку
впродовж останніх років, залишається стабільною. ТДВ
"Супер�поліс" має центральний офіс в м. Києві і десять ре�
гіональних представництв в обласних центрах, загальний
штат компанії налічує 225 осіб.

Страхові послуги компанії поши�
рюється через представництва, кожне
з яких безпосередньо взаємодіє з
клієнтами компанії, а також через по�
середників: агентів, брокерів. Усі
підрозділи територіально розділені. У
центральному офісі компанії впровад�
жені окремі модулі автоматизованої
системи управління, проте бізнес�про�
цесів, які чітко визначали б взаємодію
між різними підрозділами (у тому числі
регіональними), не існує.

Керівництво компанії, усвідомлю�
ючи значущість ефективно побудова�
них бізнес�процесів, прийняло рішення
систематизувати процес фінансування
їх реінжинірингу. Для цього була про�
ведена оцінка доцільності реінжинірин�
гу. Крім того, оскільки реінжиніринг
передбачає докорінну перебудову існу�
ючих процесів, як варіант розглядати�

меться можливість не перебудови, а вдосконалення існу�
ючого бізнес�процесу.

В рамках КЕР величезне значення надається складу
групи, оскільки, зважаючи на те, що всі вони працюють в
різних підрозділах, дійти спільного рішення буде досить
важко. Обов'язково до складу групи експертів має входи�
ти представник ТОП�менеджменту, оскільки тільки він
зможе забезпечити всіх учасників процесу оцінки необхі�
дними ресурсами та інформацією без зайвих бюрократич�
них тяганин, а також його участь гарантує правильне ро�
зуміння експертами стратегічних цілей підприємства.

Експерт з підрозділу інформаційних технологій має
бути обізнаний про можливості існуючих і перспективи но�
вих інформаційних технологій, їх значення для бізнесу, а
також, слабкі місця.

Фахівець фінансово�економічного відділу контролює
реалістичність і адекватність планування грошових потоків
інвестицій, виділених на реалізацію проекту, впроваджен�
ня вибраних технологій, правильність виконання розра�
хунку фінансових показників та інші питання фінансової
дисципліни.

Представники відділів андерайтингу, врегулювання, а
також аквізиторського підрозділу представляють ключові
бізнес�процеси в страховій компанії. Без урахування інте�
ресів кожного з цих підрозділів не можливо не лише до�
сягти підвищення ефективності роботи компанії, а й, на�
впаки, погіршити існуючу ситуацію.

При цьому потрібно чітко визначити, хто за які питан�
ня відповідає, хто є головним керівником проекту, хто ви�
конуватиме функції критичного експерта. Адже без чіткої
скерованості процесу дана методика буде неефективною.
Керівник проекту (не обов'язково ТОП�менеджер) коор�

динує діяльність усіх учасників, їх
взаємодію, доступ до необхідних ре�
сурсів, відповідає за виконання оцінки
в затверджені терміни відповідно до ме�
тодичних рекомендацій.

До складу групи можна включати
експертів зі сторонніх організацій, кон�
салтингових і аналітичних фірм. У та�
кому випадку керівництво має оцінити
ризик такого кроку і зіставити його з
ймовірним внеском цієї особи в резуль�
тати оцінки, адже кожний з учасників
аналітичної групи повинен мати повний
доступ до необхідної інформації, у т.ч.
конфіденційної.

Проведення дослідження за КЕР
має проводитись за наступним алгорит�
мом.

1. Визначення проблем, критичних
для досягнення поставлених цілей.

2. Визначення поточного стану
бізнес�процесів, які відображають виз�
начені на попередньому етапі цілі.

3. Обрання шляху вирішення про�
блем: автоматизація або реінжиніринг.

4. Пошук технічних рішень для ви�
рішення поставлених проблем.

Таблиця 1. Критичні фактори успіху ТДВ "Супер)поліс"
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Таблиця 2. Стратегічні цілі компанії та методи їх досягнення
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5. Розрахунок доходів та витрат для кожного з варі�
антів.

6. Оцінка ризиків.
7. Розрахунок фінансових показників.
8. Підготовка узагальнених висновків (бізнес план

проектів).
Комплексна оцінка ефективності реінжинірингу

бізнес�процесів складається з восьми основних етапів. Роз�
глянемо їх детальніше на прикладі ТДВ "Супер�поліс".

1. Визначення проблем, критичних для досягнення по�
ставлених цілей. Це дозволяє аналітикам пов'язати прий�
нятті рішення з проблемами, важливими для успіху всієї
компанії. Перш за все, необхідно визначити критичні чин�
ники успіху підприємства, скласти план та визначити по�
казники їх досягнення.

Для ТДВ "Супер�поліс" експерти склали список з чо�
тирьох факторв (табл. 1). Збільшення частки компанії на
ринку страхування фізичних осіб було назване головною
метою компанії, а інші похідними.

2—3. Визначення поточного стану компанії щодо виз�
начених на попередньому етапі проблем. На цьому етапі
проблеми конкретизуються та розкладаються на певні за�
ходи, здатні ці проблеми вирішити, відповідно до обраної
стратегії (табл. 2). Всі заходи оцінюються з точки зору
можливості їх удосконалення (автоматизації).

4. Для кожного заходу необхідно вирішити, з викори�
станням яких інформаційних технологій можна поліпшити
їх ефективність. Складається перелік "необхідних можли�
востей" — технологічних особливостей або функцій, що
збільшують ефективність роботи і бізнес�процесу в ціло�
му (табл. 3).

Таким чином, в результаті проведеного аналізу отри�
мано 7 технологічних рішень, які дозволять реалізувати
стратегічні цілі компанії:

1) модуль "Бюджетування СК";
2) модуль "Андерайтинг СК";
3) налаштування існуючої програми обліку;
4) CRM�система;
5) ВЕБ�портал;
6) центральна адресна книга "Active Directory";
7) приватні віртуальні мережі (VPN).
Дані технологічні рішення можуть бути реалізовані де�

кількома шляхами: власними силами або за допомогою аут�
сорсингу; з використанням різних програмних продуктів
та обладнання від різних виробників.

Після проведення аналізу можливих шляхів реалізації
зазначених рішень, аналітична група дійшла наступних
висновків.

1. Модуль "Бюджетування СК" може бути інтегрова�
ний на базі існуючої програми обліку. Розробку плануєть�
ся здійснити за допомогою сторонньої компанії, а його
безпосереднє встановлення та налаштування — своїми си�
лами.

2. Модуль "Андерайтинг СК" може бути побудований
на базі існуючої програми обліку. Розробку, інтеграцію та
налаштування модуля планується здійснити за допомогою
сторонньої організації.

3. Налаштування існуючої програми обліку плануєть�
ся здійснити власними силами після проходження спеціа�
лістом управління інформаційного забезпечення курсів об�
ліку та аудиту для ІТ�спеціалістів.

4. CRM�система може бути впроваджена за допомо�
гою програмного продукту MS CRM. Впровадження сис�
теми буде покладено на сторонню компанію, поточне об�
слуговування здійснюватиметься власними силами.

5. ВЕБ�портал буде побудований власними силами, але
після обов'язкового проходження навчання двома спеціа�
лістами управління інформаційного забезпечення за до�
помогою програми MS Share Point.

6. Впровадження центральної адресної книги "Active
Directory" буде забезпечене за рахунок власних сил після
проходження відповідного навчання спеціалістами за до�
помогою програмного продукту "MS Windows Server".

7. Побудова приватної віртуальної мережі буде забез�
печена за допомогою програмного продукту "MS Windows
Server" за рахунок власних сил після проходження відпо�
відного навчання спеціалістами.

5. Після того, як можливі технічні рішення обрані, ко�
манда аналітиків обчислює потенційний прибуток від їх
впровадження і необхідний обсяг капіталовкладень для

кожного проекту. Зазвичай при розрахунку вартості та�
ких проектів використовується метод сукупної вартості
володіння (TCO).

Загалом при проведенні дослідження експерти можуть
використати будь�яку найбільш вдалу, на їх погляд, мето�
дику. Оскільки діяльність ТДВ "Супер�поліс" слабо фор�
малізована, і минулий досвід не накопичується на регу�
лярній основі, для оцінки вартості витратних складових
проектів був використаний спрощений метод ТСО (табл.
4). При розрахунках вартості проектів враховувалися дві
компоненти:

— вартість створення — витрати, пов'язані з розроб�
кою проекту, закупівлею устаткування, монтажними ро�
ботами та інші витрати, які потрібні для початку функціо�
нування системи;

— вартість функціонування — витрати, пов'язані з об�
слуговуванням, ремонтом і модернізацією функціонуючої
системи.

Для розрахунку доходу від впровадження технологій
необхідно якісні вигоди, такі як підвищення продуктив�
ності праці, збільшення лояльності клієнтів, перевести в
економічний ефект.

1. У результаті впровадження модуля "Бюджетуван�
ня СК можна попередити виникнення збитковості регіо�
нальних представництв у 50% випадків. У середньому 50 %
існуючих представництв 4 рази на рік показують збитки.
Середній розмір збитків становить 15 000,00 грн. Таким чи�
ном, у результаті впровадження можна уникнути зайвих
витрат у сумі 150 000,00 грн. щороку.

2. У результаті впровадження модуля "Андерайтинг
СК" буде забезпечене своєчасне прийняття рішень щодо
тарифної політики, що дозволить зменшити рівень збит�
ковості страхових продуктів на 2 %. У попередньому році
страхова компанія виплатила своїм клієнтам у вигляді
страхового відшкодування 2 000 000,00 грн. Рівень збит�
ковості склав 10 %. Таким чином, економічний ефект від
прийняття даного рішення складе 40 000,00. грн. щороку.

3. У результаті оптимізації адміністративних витрат
можна досягти зменшення адміністративних витрат на 3%.
У попередньому році адміністративні витрати склали 1 000
000,00 грн. Економічний ефект складе 30 000,00 грн.

4. Впровадження CRM�системи дозволить вирішити
цілий ряд ключових задач, тому економічний ефект буде
складатися з сукупності економічних ефектів від вирішен�
ня кожної окремої задачі:

— підвищення кваліфікації співробітників, підвищен�
ня інтересу клієнтів до компанії в результаті запуску CRM�
системи дозволить збільшити обсяги страхових платежів
на 1 %. Економічний ефект складатиме 20 000,00 грн. що�
року;

— вирішення проблеми контролю за пролонгацією до�
говорів дозволить збільшити рівень пролонгації договорів
до 70 %, завдяки чому збільшити обсяг продажів на 3%,
таким чином, економічний ефект складатиме 600 000,00
грн.;

— зменшення випадків необгрунтованого надання
знижки на 5% та зменшення конкуренції всередині ком�
панії дозволить досягти збільшення обсягу страхових пла�
тежів на 0,3 %, таким чином, економічний ефект складе 60
000,00 грн.;

— впровадження системи крос�продажів дозволить
досягти збільшення середньої кількості договорів страху�
вання на одного страхувальника на 5 %, що призведе до
збільшення обсягів страхування на 1 %, тому економічний
ефект від цього рішення становитиме 200 000,00 грн.;

— через забезпечення обліку та аналізу продуктив�
ності праці підрозділів можна досягти зменшення кількості
непродуктивних посад або їх заміщення, а також скоре�
гувати систему мотивації відповідно до особистого резуль�
тату кожного співробітника, що дозволить зекономити 3%
від ФОП, який у попередньому році склав 2 500 000,00 грн.,
тобто 75 000,00 грн.;

— оптимізація системи врегулювання призведе до
підвищення рівня довіри та лояльності клієнтів, а також
збільшення рівня пролонгації договорів страхування се�
ред клієнтів, з якими стався страховий випадок, до 30 %, що
дозволить додатково отримати 150 000,00 грн. щорічно;

— побудова Call�центру дозволить зменшити кількість
пропущених дзвінків клієнтів з 15 % до 3 %, що забезпе�
чить підвищення довіри та лояльності клієнтів. 1 % пропу�
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щених дзвінків спричиняє недоотримання 0,1% загально�
го доходу. Таким чином, економічний ефект даного рішен�
ня складе 240 000,00 грн.

Сукупний ефект від впровадження у діяльність ком�
панії CRM�системи становитиме 1 345 000,00 грн.

5. Побудова ВЕБ�порталу дозволить уникнути зайво�
го дублювання функцій та закріпить відповідальність за
вирішення конкретних питань за конкретними співробіт�
никами. Таким чином, можна буде зекономити 1 % від
ФОП, тобто 25 000,00 грн.

6. Центральна адресна книга "Active Directory" дозво�
лить зменшити рівень кількості втрачених клієнтів через
організаційно�процедурні питання з 5 до 2 %, а також за�
безпечить додаткову економію коштів ФОП на 3 %. Таким
чином, економічний ефект складе 75 000,00 грн.;

7. Приватна віртуальна мережа (VPN), окрім вирішен�
ня задачі управління роботою з клієнтами, дозволить вир�
ішити цілу низку питань в рамках інших вищенаведених
рішень. Економічний ефект від даного рішення визнача�
тиметься збільшенням рівня лояльності клієнтів та частки
успішних переговорів з клієнтом до 5 %, що дозволить до�
датково отримати 100 000,00 грн.

Оскільки витрати не здійснюються одноразово, а роз�

поділяються протягом певного часу, доц�
ільним є побудова прогнозів грошових по�
токів для кожного рішення (табл. 5).

6. Наступним кроком є визначення ри�
зиків проектів. Пропонується розглядати
наступні декілька їх видів.

1. Ризик відповідності проекту страте�
гічним цілям компанії: чим точніше обране
рішення відповідає цілям підприємства, тим
меншим є ризик.

2. Реалізаційний ризик грунтується на
можливості того, що реальна вартість реа�
лізації проекту відрізнятиметься від розра�
хункової.

3. Операційний ризик враховує мож�
ливість того, що вартість функціонування
системи відрізнятиметься від передбачува�
ної.

4. Технологічний ризик, пов'язаний з
недостатнім вивченням обраного рішення та шляхів його
реалізації.

5. Ризик грошових потоків враховує можливість неточ�
ної оцінки вигод від проекту і розрахунку позитивних гро�
шових потоків, а також можливість появи інших неперед�
бачених фінансових проблем.

При оцінці рішень у ТДВ "Супер�поліс" виконується
якісна оцінка ризику. Вони оцінюються за п'ятибальною
шкалою від "1" — малий ризик до "5" — великий ризик.

Кожен член робочої групи дає свої оцінки ризикам,
потім усереднені оцінки за кожним проектом зводяться в
таблицю з короткими коментарями і надалі включаються
до бізнес�плану (табл. 6).

7. Розрахунок фінансових показників. На основі от�
риманих дисконтованих грошових потоків, скорегова�
них з урахуванням ризиків, розраховуються фінансові
показники, які дозволять оцінити ефективність впрова�
дження даних рішень, та в умовах обмеженості ресурсів
визначити пріоритетні напрями інвестицій. Такими по�
казниками можуть бути чистий приведений дохід (NPV),
внутрішня норма дохідності (IRR), додана вартість
(EVA), термін окупності, повернення від інвестицій (
ROI) та інші.

Оскільки зазначені рі�
шення планується реалізува�
ти через інформаційні техно�
логії, які досить динамічно
розвиваються, аналітики
прийняли термін життя про�
ектів рівним чотирьом рокам.
Виходячи з цього, були роз�
раховані фінансові показни�
ки ефективності, для ТДВ
"Супер�поліс": термін окуп�
ності, чистий приведений
дохід і повернення від інвес�
тицій. Отримані результати
для кожного проекту приве�
дені в табл. 7.

У розрахунках для ТДВ
"Супер�поліс" ставка дискон�
тування приймається рівною
середньо ринковій ставці по
банківським депозитам для
юридичних осіб, оскільки
альтернативним варіантом
розміщення коштів для даної
компанії є саме банківські де�
позити.

NPV показує, чи матиме
компанія економічний при�
буток від реалізації пропоно�
ваного рішення. Він відпові�
дає на одне з головних питань
— наскільки майбутні над�
ходження виправдають сьо�
годнішні капіталовкладення.
Якщо показник NPV більше
нуля, це означає, що проект
принесе дохід, в іншому ви�
падку проект слід відхилити,
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100 000,00 50 000,00 20 000,00 

2 «  »   
   

50 000,00 0,00 25 000,00 

3   
  

0,00 0,00 25 000,00 

4 CRM-  350 000,00 150 000,00 175 000,00
5 -  100 000,00 20 000,00 55 000,00
6    

«Active Directory» 
40 000,00 0,00 30 000,00 

7    
(VPN) 

150 000,00 50 000,00 40 000,00 

Таблиця 4. Сукупна вартість володіння проектів

   1  2  3  
«  «  » 

 , . 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 
 , .   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

, .   150 000,00 150 000,00 150 000,00 
«  «  » 

 , . 50 000,00 0,00 0,00 0,00 
 , .   25 000,00 25 000,00 25 000,00 

, .   40 000,00 40 000,00 40 000,00 
«    » 

 , . 10 000,00 0,00 0,00 0,00 
 , .   25 000,00 25 000,00 25 000,00 

, .   30 000,00 30 000,00 30 000,00 
«CRM- » 

 , . 350 000,00 150 000,00 0,00 0,00 
 , .   175 000,00 175 000,00 175 000,00 

, .   1 345 000,00 1 345 000,00 1 345 000,00 
 

 , . 100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
 , .   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

, .   25 000,00 25 000,00 25 000,00 
«    «Active Directory» 

 , . 40 000,00 0,00 0,00 0,00 
 , .   30 000,00 30 000,00 30 000,00 

, .   75 000,00 75 000,00 75 000,00 
«    (VPN)» 

 , . 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 
 , .  40 000,00 40 000,00 40 000,00 

, .  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Таблиця 5. Грошові потоки проектів
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а гроші інвестувати в інший проект або
покласти у банк.

Розрахунок NPV є ефективним при
обгрунтуванні прийняття одного про�
екту, проте для обгрунтування вибору
між двома, трьома проектами — NPV
вимагає їх приведення до загального
бюджету з метою можливості по�
рівняння бюджетів.

Якщо NPV — це відносний показ�
ник, то IRR (Internal rate of return), тоб�
то внутрішня норма дохідності або
внутрішня норма рентабельності — по�
казник абсолютний. Іноді її називають
внутрішньою ставкою повернення інве�
стицій або ставкою доходності проек�
ту. Іншими словами, це значення коеф�
іцієнта дисконтування, за якого NPV
проекту дорівнює нулю.

IRR визначає процентну ставку від
реалізації проекту, а потім порівнює цю
ставку із ставкою окупності з урахуван�
ням ризиків. Якщо розрахована
окупність перевищує окупність, то інве�
стиції мають сенс. IRR — це абсолют�
ний показник, який дозволяє не лише
приймати рішення щодо конкретних
проектів, але і порівнювати проекти з
абсолютно різним рівнем фінансуван�
ня, з абсолютно різними бюджетами.

Показник терміну окупності про�
екту — це аналіз повернення коштів,
виходячи з прийнятих у компанії мак�
симальних термінів окупності вкладень.

Кожен з цих методів окремо має
певні недоліки, проте їх одночасне ви�
користання дозволяє отримати повну
картину грошових потоків проектів,
прибутку та економічного ефекту від
них.

Таким чином, з отриманих резуль�
татів можна зробити висновки, що про�
екти "Приватна віртуальна мережа",
"Модуль "Андерайтинг СК" та "ВЕБ�
портал" не здатні окупитися за 3 роки,
які визначають життєвий цикл про�
ектів, тому мають бути відхилені. Най�
більшу інвестиційну привабливість має
проект "CRM�система": він окупається
за півроку та принесе компанії 2 076
976,80 грн. Проте слід враховувати, що
для реалізації даного проекту необхід�
не також впровадження проекту "При�
ватна віртуальна мережа", оскільки без
цього СRM�система не буде працюва�
ти належним чином, навіть з урахуван�
ням збитковості цього проекту, як ок�
ремого рішення.

Отже, компанії слід зупинитись на першочерговій ре�
алізації проектів "СRM�система" та "Приватна віртуальна
мережа".

Вибір даного проекту грунтується ще й на тому, що
його реалізація дозволить одночасно побудувати або оп�
тимізувати декілька бізнес�процесів.

8. Підготовка узагальнених висновків (бізнес�план
проектів). Після того, як вся інформація зібрана, дані про�
аналізовані, проведені необхідні розрахунки і перевірені
результати, потрібно скласти бізнес�план проектів, який
відображатиме вигоди, які в конкурентній боротьбі нада�
ють визначені рішення для компанії. Бізнес�план призна�
чений для допомоги керівництву, щоб краще представити
роль і значення досліджуваних рішень для бізнесу і, на
основі цього, інвестувати кошти в ті проекти, які найбільш
значимі для досягнення стратегічних цілей підприємства.

ВИСНОВКИ
Модель, наведена в даній статті, має не лише теоре�

тичну, а й практичну цінність для страхових компаній, і
може бути використана в процесі прийняття об'єктивних
інвестиційних рішень щодо реалізації певних проектів. Реі�
нжиніринг, якщо він грамотно та вчасно проведений, у

Таблиця 6. Очікувані ризики проектів
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1 «  »  149 638,58 0,87 1,27 
2 «  » -12 475,47 -0,05 3,75 
3   

  1 793,89 0,23 2,00 
4 CRM-  2 076 976,80 2,97 0,50 
5 -  -62 339,75 -0,30 6,00 
6    

«Active Directory» 60 787,86 0,98 0,93 
7   

 (VPN) -45 118,73 -0,06 3,10 

Таблиця 7. Фінансові показники проектів

поєднанні з використанням елементів страхового марке�
тингу, здатні вивести компанію на новий, клієнтоорієнто�
ваний рівень, на якому не має місця демпінговим цінам та
невиконаним зобов'язанням, де у центрі всього стоїть
клієнт та його потреби, а отже, забезпечити компанії
значні конкурентні переваги у довгостроковій перспективі.
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