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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 

 

На сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності в Україні дедалі 

набуває вагомішого значення саме управління фінансовими ресурсами 

страхових компаній, оскільки вони є базисним ресурсом, без якого неможливе 

функціонування й розвиток страхових компаній.  

Для забезпечення надійності виконання своїх зобов’язань страхова 

компанія повинна ефективно формувати та використовувати фінансові ресурси. 

Більшість науковців трактують капітал як сукупність фінансових 

ресурсів, якими розпоряджається суб’єкт господарювання з метою здійснення 

своєї діяльності й отриманням прибутку.  

Капітал страхової компанії – це фінансові ресурси, що являють собою 

сукупність власних, залучених чи запозичених грошових коштів або активів у 

матеріальній чи нематеріальній формі, використовуються для забезпечення 

діяльності страхової компанії й отримання прибутку[1]. 

Фінансові ресурси, що забезпечують надійність виконання зобов’язань 

страхової компанії, складаються з власних, залучених (страхових резервів) і 

позичених. Характер управління фінансовими ресурсами і ступінь розмаїття і 

складності фінансових відносин страхової організації обумовлюються кількома 

чинниками [2]: 

· організаційною формою, в якій створена страхова компанія. 

Організаційна форма впливає на розмір та структуру статутного капіталу, 

на порядок формування резервного фонду, на порядок розподілу прибутку і 

сплату дивідендів, на розподіл відповідальності за зобов’язаннями страхової 

організації між її учасниками;  



· внутрішньою структурою страхової організації [3]. 

З огляду на внутрішню структуру існують прості та складні страховики. 

Прості організації не мають відокремлених підрозділів – філій та 

представництв. Складні організації мають однорівневу або дворівневу систему 

відокремлених підрозділів. Грошові кошти філій включені в кругообіг коштів 

головної фірми, і це його ускладнює, бо дає змогу маневрувати коштами для 

подолання внутрішніх дисбалансів, проведення політики диверсифікації щодо 

формування страхового та інвестиційного портфелів; 

· обсягом і структурою страхового портфеля страховика. 

Обсяг і структура страхового портфеля впливає на відносини із 

суб’єктами страхового ринку – страховими посередниками; перестраховиками; 

об’єднаннями страховиків. Ця взаємодія ускладнює кругообіг коштів 

страховика, створюючи нові канали їх надходження, розміщення, а також 

змінює структуру витрат страхової компанії, впливає на її фінансовий 

результат; 

· обсягом та структурою інвестиційного портфеля страховика. 

Цей обсяг визначає склад суб’єктів фінансових взаємовідносин, впливає 

на структуру грошових надходжень, обсяги та структуру фінансового 

результату страхової компанії. 

Таким чином, ефективне формування фінансових ресурсів страхових 

компаній, їх структури та джерел, механізму формування фінансових потоків та 

методів управління ними дозволять забезпечити надійний страховий захист в 

процесі надання страхових послуг. 
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