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3. Гарантія банку, що відповідає вимогам до мінімального
розміру фінансового забезпечення відповідальності перед треті-
ми особами члена СРО має становити суму, достатню для від-
шкодування можливих збитків.

Як показує світовий досвід, з усіх зазначених вище, найефек-
тивнішим інструментом убезпечення майнових інтересів
пов’язаних з професійною діяльністю — є страхування профе-
сійної відповідальності, яке дозволяє здійснювати захист профе-
сіоналів і осіб, яким завдано збитки.
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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
ПОТОКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Одним із напрямів управління фінансами страхової компанії є
управління її фінансовими потоками. Повна оцінка фінансового
стану страховика неможлива без аналізу його фінансових пото-
ків. Дослідження особливостей управління фінансовими потока-
ми страхової компанії у страховому бізнесі базується на концеп-
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туальних засадах організації фінансового менеджменту страхо-
вика. Фінансові потоки страхової компанії виступають важливим
об’єктом її фінансового управління. Відповідно, правильний ви-
бір тактики та стратегії управління ними є значним внутрішнім
фактором фінансової стійкості та стабільності. Виходячи з цього,
потрібно правильно визначитися з концептуальними засадами
формування раціональної моделі управління фінансовими пото-
ками страхової компанії.

Як зазначають науковці Л. М. Горбач та О. Б. Кавун, економіч-
на категорія страхування становить систему економічних відно-
син, яка вміщує сукупність форм і методів формування цільових
фондів грошових коштів і їх використання на відшкодування
збитків при різних непередбачених явищах, а також на надання
допомоги громадянам при настанні певних подій у їхньому житті.
Слід відмітити, що подібно до підприємств галузей нематеріального
виробництва у страхових компаній у процесі кругообігу
фінансових ресурсів відсутня стадія виробництва, а фінансові ре-
сурси протягом всього кругообігу виступають лише у грошовій
формі. При цьому головною особливістю діяльності страхової
компанії є те, що на відміну від сфери виробництва, де товарови-
робник спочатку здійснює витрати на випуск продукції, а потім
уже компенсує її за рахунок виручки від реалізації, страховик
спочатку акумулює кошти, що надходять від страхувальника,
створюючи необхідний страховий фонд, а лише після цього несе
витрати, пов’язані з компенсацією збитків за укладеними страхо-
вими угодами [1, с. 144].

Тобто, якщо фінансові ресурси промислових і торговельних
підприємств послідовно приймають грошову і товарну форму, то
фінансові ресурси страхової організації завжди мають лише гро-
шову форму.

У свою чергу, вчені О. Д. Вовчак, А. Я. Кузнєцова та І. Р. Ми-
хасюк зазначають, що страховик формує і використовує кошти
страхового фонду, покриваючи збиток страхувальника і фінан-
суючи власні витрати по веденню страхової справи [2, с. 85—86].
Формування фінансових ресурсів у страхових організаціях відбу-
вається під час створення статутного фонду, а також у проце-
сі розподілу грошових надходжень у результаті повернення аван-
сових коштів в основний та оборотний капітал, використання
доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і
фонду накопичення. При цьому основними джерелами форму-
вання фінансових ресурсів страхових компаній є власні та залу-
чені кошти.



233

Західний економіст Ван Хорн Дж. К., розкриваючи зміст про-
цесу управління фінансовими потоками, відмічає важливість
внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів [3, с. 102]. А
це, в свою чергу, зумовлює необхідність використання в процесі
стратегічного управління науково обґрунтованих підходів до
прогнозування розміру надходжень страхових платежів.

Зміст поняття «управління» дозволяє досліджувати не тільки
економічні, але й технологічні, і соціальні процеси для досягнен-
ня визначених цілей.

Науковці Т. Е. Гварліані та В. Ю. Балакірова у своєму дослі-
дженні визначають об’єкт і предмет управління фінансовими по-
токами страхової компанії. Об’єктом управління фінансовими
потоками у страховому бізнесі, на думку вчених, є спрямована
пізнавальна та інша діяльність; система фінансово-економічних
відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів, фон-
дів, фінансових інструментів. Предметом управління фінансови-
ми потоками страхової компанії є зафіксовані в досвіді і включе-
ні в процес практичної діяльності сторони, властивості і відно-
шення об’єктів, досліджувані з певною метою в даних умовах і
обставинах [4, с. 76].

Таким чином, у якості предмета управління науковці розгляда-
ють фінансові потоки у страхуванні, які можуть функціонувати на
різних рівнях, що носять взаємообумовлений характер: на міждер-
жавному рівні; на державному рівні; на регіональному рівні; на рі-
вні господарської одиниці; всередині господарської одиниці.

Так, професор О. О. Гаманкова, розглядаючи систему управ-
ління фінансовими потоками страхової компанії, акцентує увагу
на механізми створення і використання страхових резервів. З точ-
ки зору вченої, економічний інтерес являють страхові резерви із
ризикових видів страхування — технічні резерви (резерви неза-
роблених премій, резерви збитків) [5, с. 224].

З точки зору вітчизняного науковця О. Хавтур, специфіка
управління фінансовими потоками страховика випливає із відно-
син розподілу і перерозподілу, об’єктом яких у компанії є залу-
чені кошти у вигляді надходжень страхових премій [6, с. 3].

Таким чином, управління фінансовими потоками страховика
органічно входить у систему фінансового управління і в рамках
цієї керуючої системи найбільшою мірою пов’язана із системою
управління капіталом. А сам процес управління фінансовими по-
токами компанії є певним чином системно упорядкованим по-
рядком дій та операцій в процесі формування, руху та перерозпо-
ділу фінансових ресурсів страховика.
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САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Протягом останніх кількох років економістами все частіше
обговорюється питання про оптимальне співвідношення держав-
ного регулювання і саморегулювання як на рівні держави, так і
на рівні суб’єктів економічної діяльності. Даний інтерес обумов-
лений реалізацією державної політики, спрямованої на оптиміза-
цію функцій держави в економіці [1, с. 12].

Практика свідчить, що держава з урахуванням об’єктивних
причин не завжди може оперативно та якісно захистити спожи-
вачів від порушення їх прав і законних інтересів. Суб’єктам гос-
подарської діяльності складно поодинці захищати свої права та
представляти свої інтереси перед органами державної влади.
Вважається, що ефективнішим є спільний захист суб’єктами, що
здійснюють господарську діяльність певного виду, порушених
прав і представництво своїх інтересів перед владою.

Директиви ЄС [2] зазначають, що механізм саморегулювання
припускає встановлення відповідно до заявлених цілей вимог до
учасників ринку, об’єднаних за принципом членства в професійні


