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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
СТРАХОВИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ
СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
АНОТАЦІЯ
Вступ. В умовах постійних викликів сьогодення запорукою
виживання та основою стабільного розвитку страхових компаній
виступає ефективне управління фінансовими ресурсами, вміле
використання яких уможливлює стійку конкурентну позицію на
страховому ринку і визначає вектори їх розвитку. Саме фінансові
ресурси страховиків виступають одним із найважливіших ресурсів,
які призначені задля забезпечення їхньої діяльності. Так як страхова,
фінансова та інвестиційна діяльність страховиків тісно пов’язані між
собою, то використання їх фінансових ресурсів спрямовується не
тільки на здійснення страхових виплат, але й на інвестування.
Власне, вміле управління фінансовими ресурсами виступає основою
для фінансової стійкості і конкурентоспроможності на страховому
ринку, яка стимулює впровадження сучасних методів і підходів у
сфері управління. Тому, якраз контролінг виступає чи не
єдиноможливим інструментом для побудови оптимізованих систем
управління у діяльності страховиків. На всіх рівнях управління він
дозволяє забезпечити своєчасною і потрібною інформацією з метою
прийняття оптимальних рішень. Дослідження процесу побудови
системи страхового контролінгу в межах функціонування страхової
компанії з метою оптимізованого використання фінансових ресурсів
дасть можливість визначити актуальні інструменти контролінгу та
ефективність запровадження системи контролінгу на прикладі
страхової компанії. Вагомість фінансових ресурсів у фінансовогосподарській діяльності страхових компаній і можливість їх
оптимізації у системі контролінгу в умовах сьогодення набуває
особливої актуальності, що потребує подальших досліджень.
Мета. Заініціювати процес побудови системи страхового контролінгу
в межах функціонування страхової компанії, що дасть змогу
оптимізувати напрями використання її фінансових ресурсів.
Метод (методологія). У процесі дослідження використано такі
методи, як логічний, що дозволив проаналізувати наукові праці у
площині фінансових ресурсів страховика; аналітичний, який був
застосований з метою аналізу та оцінки витрат на запровадження
системи контролінгу, а також ефективності її застосування;
графічний, що дав змогу інтерпретувати процес побудови системи
страхового контролінгу в межах функціонування страхової компанії у
наочному вигляді.
Результати. Визначено значимість фінансових ресурсів у діяльності
страхових компаній. Виявлено роль контролінгу з метою
оптимізованого використання фінансових ресурсів страховиків.
Виокремлено переваги та недоліки створення служби контролінгу в
межах діяльності страхової компанії, що дозволило побачити, що
створення такої системи має більше переваг ніж недоліків.
Рекомендовано систему актуальних інструментів контролінгу для
страховиків. Запропонований візуальний процес побудови системи
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страхового контролінгу в межах функціонування страхової компанії. Наведена характеристика побудови відділу
контролінгу на прикладі ПрАТ СК «Євроінс Україна». Визначена ефективність запровадження системи
контролінгу на ПрАТ СК «Євроінс Україна» з використанням показника чистої приведеної вартості грошових
потоків. В результаті розрахунків визначено, що запровадження системи контролінгу в страховій компанії є
доцільним. Встановлено, що практичні аспекти дослідження фінансових ресурсів у системі контролінгу
страхових компаній потребують подальшого вивчення у напрямі оптимізації їх використання.
Король С., Івашків І. Напрями використання фінансових ресурсів страховика крізь призму системи контролінгу.
Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 2. С. 148-159.
DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.02.148
Ключові слова: фінансові ресурси; контролінг; страхова компанія; використання фінансових ресурсів; страхова
діяльність; оптимізація.
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and the basis of stable development of insurance companies is the
effective management of financial resources, the skillful use of which
allows a stable competitive position in the insurance market and
determines the vectors of their development. It is the financial resources
of insurers that are one of the most important resources that are
designed to support their activities. Since the insurance, financial and
investment activities of insurers are closely linked, the use of their
financial resources is aimed not only at making insurance payments, but
also at investing. In fact, skillful management of financial resources is the
basis for financial stability and competitiveness in the insurance market,
which stimulates the introduction of modern methods and approaches in
the field of management. Therefore, just controlling is almost the only
possible tool for building optimized management systems in the
activities of insurers. At all levels of government, it allows you to provide
timely and relevant information in order to make optimal decisions. The
study of the process of building an insurance controlling system within
the operation of the insurance company in order to optimize the use of
financial resources will determine the current controlling tools and the
effectiveness of the controlling system on the example of the insurance
company. The importance of financial resources in the financial and
economic activities of insurance companies and the possibility of their
optimization in the controlling system in today's conditions becomes
especially relevant, which requires further research.
Purpose. Initiate the process of building an insurance controlling system
within the functioning of the insurance company, which will allow
optimizing the use of its financial resources.
Method (methodology). In the process of research such methods were
used as logical, which allowed to analyze scientific works in the field of
financial resources of the insurer; analytical, which was used to analyze
and evaluate the costs of implementing a controlling system, as well as
the effectiveness of its application; graphic, which made it possible to
interpret the process of building an insurance controlling system within
the functioning of the insurance company in a visual form.
Results. The importance of financial resources in the activities of
insurance companies is determined. The role of controlling for the
purpose of optimized utilization of financial resources of insurers is
revealed. The advantages and disadvantages of creating a controlling
service within the activities of the insurance company are highlighted,
which allowed us to see that the creation of such a system has more
advantages than disadvantages. A system of topical controlling tools for
insurers is recommended. A visual process of building an insurance
controlling system within the operation of an insurance company is
proposed. The characteristics of the construction of the controlling
department on the example of PJSC IC "Euroins Ukraine" are given. The
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efficiency of introduction of the controlling system at PJSC IC "Euroins Ukraine" with the use of the indicator of net
present value of cash flows is determined. As a result of calculations it is determined that the introduction of a
controlling system in the insurance company is appropriate. It is established that the practical aspects of the study of
financial resources in the system of controlling insurance companies need further study in the direction of optimizing
their use.
Korol, S., & Ivashkiv, I. (2021). Directions of using the insurer's financial resources through the prism of the controlling
system. Economic analysis, 31 (2), 148-159.
DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.02.148
Keywords: financial resources; controlling; Insurance Company; use of financial resources; insurance activity;
optimization.
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Вступ
Страхові компанії виступають важливим
джерелом інвестиційних ресурсів, особливо в
умовах перманентних кризових явищ. Тому
ефективність дослідження проблем формування
фінансових ресурсів страховиків визначається
чітким розумінням їх сутності як сукупності
тимчасово вільних коштів страховика, які
знаходяться
в
його
розпорядженні
й
використовуються для проведення страхових
операцій та здійснення інвестиційної діяльності [1,
с. 108]. Це свідчить про те, що саме специфічні
особливості щодо формування складу і структури
фінансових ресурсів страховиків, значимість їх
фінансових результатів значною мірою окреслюють
подальші напрями їх використання в поточній
страховій (проведення операцій страхування,
співстрахування
та
перестрахування)
або
фінансово-інвестиційній діяльності (купівля-продаж
цінних паперів, нерухомості й операції з такими
фінансовими активами, як кредити, зокрема
іпотечні).
Фінансові ресурси страхової компанії – це
сукупність тимчасово вільних коштів страховика, які
знаходяться у господарському обороті та
використовуються для проведення страхових
операцій та здійснення інвестиційної діяльності 1].
Відтак,
використання
фінансових
ресурсів
страховика фактично є витрачанням грошових
коштів протягом його діяльності.
Водночас,
від
напрямів
використання
фінансових
ресурсів
страховика
залежить
фінансовий результат, ефективність діяльності та
загальний фінансовий стан страхової організації.
Таким чином тут можна говорити про управління
капіталом страховика. Головним завданням
управління капіталом, є формування його
оптимальної
структури
з
урахуванням
гарантованого рівня дохідності й ризику. Тобто
йдеться
про
ефективність
корпоративного
управління та iнвестицiйну привабливість страхової
компанії 2, с.84.
Тому у кінцевому підсумку фінансові ресурси
визначають не тільки фінансову стійкість страхової
компанії, але й конкурентну позицію на страховому
ринку. Саме конкурентна боротьба стимулює
впроваджувати у практичну діяльність новітні
методи і підходи у сфері управління, що, в свою
чергу, дає змогу підвищити рівень їх економічного
розвитку і наростити обсяги чистого прибутку. В
умовах викликів сьогодення процес дослідження
механізмів покращення управління знаходиться у
безперебійному стані.
Відомо, що управління – це вплив суб’єкта
управління на об’єкт управління для досягнення
стратегічних і тактичних цілей. Ефективність
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управління – це, з одного боку, своєчасне
досягнення поставлених цілей з найменшим
використанням ресурсів. З іншого боку, під
ефективністю мається на увазі якість, тобто
ефективне управління – це управління, спрямоване
на підвищення якісного рівня страхової компанії за
допомогою специфічних методів та інструментів [3,
c. 106]. Контролінг за своєю сутністю є прикладом
пошуку побудови оптимальних систем управління,
а концепція його запровадження покликана
забезпечити підвищення управління у межах
окремо взятого підприємства через нарощення
рівня синхронності роботи окремих його
структурних підрозділів 4, с. 328.
Теоретична база виміру фінансових ресурсів у
площині застосування контролінгу є досить
розвинутою, зокрема серед українських науковців
необхідно виділити таких як Бланд Д. 1, Брохун Н.
11, Гуляїва Е. 5, Дубина М. 6, Івашків І. 2,
Кірдякіна Н. 10, Клімов А. 9, Король С. 2,
Мозіль О. 10, Нагайчук Н. 3, Пінчук А. 4,
Ткаченко Н. 7, Тунік М. 4; 6, Цигилик І. 10,
Шешукова Т. 5, Шкарлет С. 6 та інших, однак
застосування контролінгу у практиці страховиків є
незначним.
Методологічну основу забезпечення даного
дослідження становлять основні постулати, теорії,
моделі та концепції з проблематики ефективного
використання фінансових ресурсів у системі
контролінгу страхових компаній в Україні.
Акцентуючи увагу на дослідженнях науковців,
необхідним є подальше дослідження системи
контролінгу в межах функціонування страховиків,
що
дасть
змогу
оптимізувати
напрями
використання фінансових ресурсів і визначити
ефективність його застосування на практиці.
Мета статті
Мета статті – заініціювати процес побудови
системи страхового контролінгу в межах
функціонування страхової компанії, що дасть змогу
оптимізувати напрями використання її фінансових
ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження
Загалом
контролінг
представляє
собою
спеціальну систему методів та інструментів, яка
спрямована
на
функціональну
підтримку
менеджменту підприємства (зокрема фінансового
менеджменту) і включає в себе інформаційне
забезпечення, планування, координацію, контроль
та внутрішній консалтинг. Відтак призначення
контролінгу в страховій компанії – забезпечити
управлінців усіх рівнів своєчасною і необхідною
інформацією для прийняття оптимальних рішень
операційного і стратегічного характеру [5].
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Важливими аспектами впровадження системи
контролінгу в страховій компанії є розуміння
переваг та недоліків реалізації такої системи у
межах
її
діяльності,
оскільки
детальне
опрацювання позитивних та негативних ефектів від
формування зазначеної системи дає змогу
об’єктивно оцінити доцільність її створення. В табл.
1 систематизовано переваги та недоліки створення
служби контролінгу у межах діяльності страхової
компанії.
Таким чином з табл. 1 бачимо, що створення
системи контролінгу в страховій компанії має
більше переваг ніж недоліків, а отже, є існує сенс
реалізації такого проекту.
До основних завдань контролінгу, крім
планування й контролю, відноситься й оптимальне
використання ресурсів компанії. Тому, для
подальшого аналізу фінансових ресурсів у системі
контролінгу, зосередимо увагу на страховій
компанії, якій, власне, необхідно впровадити таку
систему, зокрема – на ПрАТ СК «Євроінс Україна»
8. Практичний досвід страховиків, у яких відсутній
контролінг, вказує на те, що спостерігається
недосконалість
менеджменту
і
приділення
недостатньої уваги управлінню фінансовими
потоками.
Головними завданнями контролінгу є його
орієнтація на досягнення стратегічних цілей
компанії засобами моніторингу та дослідження в
економіці та в компанії, оптимізація бізнеспроцесів компанії, безперервний управлінський
контроль діяльності, складання звітів, аналітика
відхилень у діяльності, ліквідація «вузьких місць»,
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розроблення
заходів
щодо
максимізації
ефективності діяльності компанії та методологічна
підтримка з метою отримання менеджерами
впевненості в прийнятті рішень. Досягнення
вказаних завдань можливе за умови впровадження
злагодженої та гнучкої системи інструментів
контролінгу, наведених у табл. 2.
Складність сучасних систем забезпечення
прийняття рішень вимагає посилення узгодженості
в діях менеджерів, впровадження адекватної
системи інструментів контролінгу, що дозволить
страховій компанії вчасно приймати зважені
управлінські рішення, гарантуючи зростання
факторів розвитку бізнесу. Метою впровадження і
застосування системи інструментів контролінгу є
отримання даних, їх оброблення й перетворення в
інформацію для управління та прийняття рішень.
Система контролінгу забезпечує більш досконале
управління страховою компанією, дозволяє
підвищити рівень координованості в прийнятті
управлінських рішень.
Запровадження
системи
страхового
контролінгу, крім теоретичних аспектів її
формування, вимагає розроблення поетапного
комплексу заходів, реалізація яких дає можливість
більш системно підійти до створення страхового
контролінгу. З цією метою розроблено процес
побудови зазначеної системи для ПрАТ СК «Євроінс
Україна».Формування системи контролінгу на ПрАТ
СК «Євроінс Україна» буде відбуватись в декілька
етапів (рис. 1).
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Джерело: складено авторами на основі [6; 7].

Переваги
Недоліки
1. З’являється підрозділ, на який можна покласти відповідальність
1. Необхідно змінити усталену
за результати роботи
організаційну структуру управління
2. Підвищення якості аналітичної роботи, оскільки нею професійної
2. Ймовірність посилення впливу
займаються спеціалісти, які мають відповідні навички та вміння працівників відділу контролінгу та
виконувати аналіз
інших спеціалістів, з урахуванням тих
функцій, які повинен здійснювати
відділ контролінгу
3. Підвищення якості обігу інформації між окремими відділами,
3.
Можливість
виникнення
зростання її прозорості, що забезпечує збільшення контролю за конфліктних ситуацій між відділом
діяльністю всіх структурних підрозділів страхової компанії
контролінгу та іншими підрозділами з
питань вчасної подачі інформації,
правильного їх опрацювання тощо
4. Комп’ютеризація процесу обробки, зберігання та аналізу різної
4. Зростання витрат на утримання
інформації, що позитивно впливає на можливості її використання та нового структурного відділу
опрацювання
5. Збільшення рівня доступності інформації не лише для
5.
Необхідність
формування
керівництва страхової компанії, але й інших працівників у разі системи
дієвого
контролю
за
виникнення у них потреби в певних даних
діяльністю самого відділу контролінгу з
метою мінімізувати можливі різні
зловживання
з
боку
сторони
працівників цієї служби
6. Підвищення якості аналізу зовнішнього середовища
6.
Виникають
проблеми
з
функціонування страхової компанії та виявлення ймовірності настання підрозділами страховика, у яких
ризиків, що негативно можуть впливати на діяльність страхової вилучаються
окремі
функції
та,
компанії
натомість, додаються інші
7. Інформація про фінансові потоки та фінансовий стан страховика
7. Існує небезпека посилення
концентруватиметься в одній службі. Забезпечуватиметься швидке її впливу служби контролінгу на інші
отримання. З’являється можливість оперативного запровадження підрозділи, що може спричинити
уніфікованих процедур і правил планування, контролю, обліку, невдоволення
співробітників
цих
звітності у всіх підрозділах, що сприяє суттєвому спрощенню підрозділів
комп’ютеризації управлінського процесу
8. Планування роботи всіх підрозділів поліпшиться, виконання
поставлених
задач
ефективніше
координуватиметься
та
перевірятиметься на відповідність визначеним цілям, якщо цими
питаннями опікуватиметься одна служба. Зменшиться рівень ізоляції
підрозділів
9. Поліпшиться якість підготовки звітів для керівництва, що
розширить можливості прогнозування перспектив компанії та
ухвалення стратегічно слушних рішень

Таблиця 1. Переваги та недоліки створення служби контролінгу в межах діяльності страхової компанії
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Таблиця 2. Рекомендована система інструментів контролінгу для ПрАТ СК «Євроінс Україна»
Вид
Управління
корпоративною
вартістю VALUE
BASED
MANAGEMENT)
Система
збалансованих
показників
(BALANCED
SCORECARD)

Управління
бюджетуванням

Маржинальний
аналіз

Аналіз точки
беззбитковості

Характеристика
Створення стратегічної системи управління вартістю компанії з метою її максимізації –
основне завдання будь-якого менеджменту. До уваги беруться фактори, що
безпосередньо впливають на вартість бізнесу, ефективність діяльності компанії, зокрема
основні фактори вартості компанії, розроблення та впровадження інструментарію й
механізмів управління вартістю з метою формування концепції вартісного підходу в
управлінні
Цей інструмент контролінгу дозволяє гармонізувати фінансові показники результатів
діяльності минулого періоду з стратегічними показниками майбутнього, перш за все,
використовуючи методику KPI (key performance indication) – систему ключових
показників діяльності компанії, яка дає визначення та оцінювання стратегічним і
практичним цілям компанії з метою контролю ділової активності співробітників і
компанії в цілому. Це система інструментів виміру досягнення поставлених цілей
Зміни всередині організації проходять як реакція на зміни в зовнішньому середовищі,
що, в свою чергу, зумовлює необхідність впровадження цього інструменту контролінгу,
що дозволяє менеджменту компанії аналізувати та контролювати доцільність та
ефективність бюджетування певних напрямків діяльності. Складаючи поточний,
інвестиційний та фінансовий бюджет, аналізуючи планові показники з фактичними та
контролюючи виконання бюджетів, страхова компанія забезпечує підвищення
фінансової стійкості, може виявити несприятливі фактори, що впливають на діяльність
страховика ще на стадії виникнення та нейтралізувати їх вплив.
За допомогою маржинального аналізу величин у точці беззбитковості визначаються:
а) графік беззбитковості;
б) критичний обсяг продажів;
в) критичний обсяг виробництва та ін.
Застосування цього інструменту контролінгу обумовлено тим, що це один з основних
методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Аналіз беззбитковості
дозволяє компанії визначитись з необхідними обсягами продажів, тарифами та
маржинальними коефіцієнтами під час планування показників прибутку.

Джерело: складено авторами на основі [9; 10].
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Рис. 1. Процес побудови системи страхового контролінгу в межах функціонування страхової компанії
Джерело: побудовано авторами на основі 4; 6; 7.
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Етапи процесу побудови системи страхового
контролінгу в межах функціонування страхової
компанії:
1. Підготовчий етап – етап, на якому
визначається доцільність формування системи
контролінгу в межах діяльності страхової компанії,
зважуються переваги та недоліки реалізації такої
системи.
2. Етап розроблення теоретико-методичного
забезпечення впровадження системи страхового
контролінгу дає змогу після позитивного рішення
щодо формування зазначеної системи забезпечити
її
реалізацію
необхідними
вихідними
положеннями.
3. Етап впровадження системи страхового
контролінгу дозволяє з урахуванням розроблених

концепції, кошторису поступово побудувати
зазначену систему відповідно до плану її
створення.
4. Етап оцінювання ефективності впровадження
системи контролінгу дозволяє, зрозуміти чи о
запровадження системи контролінгу є економічно
виправдане.
Таким чином, запровадження наведеного
процесу формування страхового контролінгу, на
наш погляд, дозволить побудувати ефективнопрацюючу систему з практичною ідентифікацією її
основних функцій та позитивних ефектів для
розвитку страхової компанії. Загалом створений
відділ контролінгу на ПрАТ СК «Євроінс Україна»
буде відповідати таким характеристикам (табл. 3).

Таблиця 3. Характеристика побудови відділу контролінгу ПрАТ СК «Євроінс Україна»
Ознака
Система
підпорядкування
Модель структури

Характеристика
Відділ контролінгу буде включений до фінансового департаменту компанії

Вплив інших
підрозділів

Структура відділу проста, з штатним розписом, кількість посад – 3 працівника
Досить вагомий вплив інших підрозділів на функціонування відділу контролінгу,
зокрема, інформаційного відділу, фінансового департаменту, оскільки в межах
окремого відділу неможливо забезпечити наявність фахівців із всіх питань, що
вирішуються працівниками зазначеного структурного підрозділу.

Рівень спеціалізації
працівників

Наявність у межах відділу контролінгу більш універсальних спеціалістів, які здатні
виконувати аналітичну роботу та розробляти заходи щодо подальшого удосконалення
системи обігу інформації у межах діяльності страхової компанії.

Джерело: складено авторами на основі 4; 6-8.
Впровадження системи контролінгу в страховій
компанії пов’язане з виникненням додаткових

витрат. В табл. 4 наведено основні витрати, які
компанія понесе в результаті реалізації проекту.

Таблиця 4. Витрати на запровадження системи контролінгу на ПрАТ СК «Євроінс Україна»
Витрати
Витрати
на
консультаційні
послуги
впровадження системи контролінгу
Облаштування приміщення для відділу
Придбання меблів
Придбання комп’ютерної техніки
Купівля інформаційного спеціалізованого
забезпечення
Разові
Заробітна плата працівників
Комунальні послуги
Оплата послуг зв’язку
Витрати на канцелярію
Оплата послуг інтернет-провайдера
Періодичні

Сума, грн.
щодо

1000
25 000
20 000
70 000
10 000
125 000
24 000/міс
200/міс
180/міс
120/міс
150/міс
25650/міс

Джерело: розраховано авторами.
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При дослідженні впровадження системи
контролінгу у страховій компанії, необхідно
визначити
також
економічну
ефективність
запропонованого заходу.
Головною метою
створення системи контролінгу на ПрАТ СК
«Євроінс Україна» є покращення управління
фінансовими потоками компанії. Саме завдяки
їхньому активному управлінню можна забезпечити
більш раціональне й ощадливе використання
фінансових ресурсів, а також знизити залежність
темпів розвитку страховиків від зовнішніх факторів.
Отож, визначення ефекту від впровадження
системи контролінгу здійснимо методом з
використанням показника чистої приведеної

вартості грошових потоків (NРV – Nеt Рrеsеnt Vаluе)
[11]:

𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑖=1

∆𝐶𝐹𝑡 −∆𝑀𝑡
(1+𝑟)𝑡

− 𝐼𝐾0

(1)

де ∆𝐶𝐹𝑡 , ∆𝑀𝑡
− відповідно величина
збільшення грошового потоку та додаткових
управлінських
витрат,
пов’язаних
із
функціонуванням служби контролінгу в періоді t;
𝐼𝐾0 − початкові інвестиційні витрати на
впровадження системи контролінгу;
r – ставка дисконтування.
В
табл.
5
наведені
розрахунки,
які
обґрунтовують економічну доцільність введення
системи контролінгу на ПрАТ СК «Євроінс Україна».

Таблиця 5. Ефективність запровадження системи контролінгу на ПрАТ СК «Євроінс Україна»

Показник
Грошовий потік компанії
після ведення відділу
контролінгу, грн.
Управлінські витрати на
утримання відділу, грн.
Початкові інвестиції на
створення відділу, грн.
Ставка дисконтування, %
Коефіцієнт дисконтування
Чисті дисконтовані грошові
потоки, грн
NРV функціонування
відділу, грн.

Назва
показника

IV квартал
2021 року

I квартал
2022 року

II квартал
2022 року

IIІ квартал
2022 року

IV квартал
2022 року

∆𝐶𝐹𝑡

-

60 000

70 000

85 000

110 000

∆𝑀𝑡

-

76950

76950

76950

76950

𝐼𝐾0

25650

0

0

0

0

r
1 / (1+ r)

-

25%
0,8

25%
0,64

25%
0,51

25%
0,41

-21187,5

-10859,4

15784,31

80609,76

NРV

38697,19

Джерело: розраховано авторами.
Таким
чином,
запровадження
системи
контролінгу на ПрАТ СК «Євроінс Україна» є
доцільним, оскільки розраховане значення NPV є
додатним. Також, всі витрати понесені на
реалізацію проекту окупляться в IІІ кварталі 2022
року. В цілому впровадження системи контролінгу
себе економічно виправдовує та є економічно
доцільним у досліджуваній страховій компанії, так
як дозволить забезпечити більш раціональне й
ощадливе використання фінансових ресурсів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Результати проведеного дослідження свідчать
про те, що необхідно оптимізувати напрями
використання фінансових ресурсів страховика
через систему контролінгу. В результаті розгляду
напрямів використання фінансових ресурсів
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страховика
визначено,
що
використання
фінансових ресурсів страховика відбувається
внаслідок здійснення ним операційної (страхової),
фінансової та інвестиційної діяльності. Страховий
сектор відіграє важливу роль в інвестиційних
процесах. Встановлено, що фінансові ресурси
страховика мають різні інвестиційні можливості в
залежності від їх структури.
Для ПрАТ СК «Євроінс Україна» було
запропоновано створення системи контролінгу.
Було визначено, що створення такої системи має
більше переваг ніж недоліків. Обрано систему
інструментів та визначено етапи процесу
формування служби контролінгу в компанії. Даний
проєкт розроблений з метою покращення
ефективності управління грошовими потоками
страхової компанії, а отже, визначення ефекту від
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впровадження системи контролінгу здійснено з
використанням показника чистої приведеної
вартості грошових потоків. В результаті розрахунків
визначено, що запровадження системи контролінгу
в страховій компанії є доцільним.
Проте на перспективу необхідно і надалі
оптимізовувати напрями використання фінансових

ресурсів страховика крізь призму системи
контролінгу. Загалом практичні аспекти оптимізації
напрямів використання фінансових ресурсів
страховиків потребують подальшого вивчення, що
передбачає впровадження їх напрямів в умовах
сьогодення.
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