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Управління фінансовими потоками страховика в результаті здійснення різних видів діяльності впливають 

внутрішні та зовнішні фактори [1]. Вони обумовлені як ситуацією на ринку, так і процесами, що відбуваються 

безпосередньо всередині страхової компанії (рис. 1). 
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Рис. 1 – Фактори впливу на формування фінансових потоків  

страхової компанії [2]. 

 

До зовнішніх факторів, що впливають на формування фінансових потоків у страховому бізнесі, вчені відносять 

наступні [3]: 

1. Зміни в кон’юнктурі страхового ринку визначають зміни позитивного фінансового потоку, тобто обсягу 

надходжень грошових коштів від реалізації страхових послуг. Підвищення рівня кон’юнктури на страховому ринку 

сприяє зростанню обсягу позитивного фінансового потоку від операційної діяльності. Зниження викликає нестачу 

фінансових ресурсів при веденні страхового бізнесу. 

2. Кон’юнктура фондового ринку визначає можливість раціонального і ефективного використання фінансових 

ресурсів страховика. Впливає на формування величини капіталу, що генеруються інвестиційним портфелем, у формі 

одержуваних дивідендів та відсотків. 

3. Діюча система оподаткування для страхових організацій. Податкові платежі входять до складу від’ємного 

фінансового потоку страховика, податковий календар визначає характер потоку в часі. Будь-які зміни в податковій 

системі (введення нових податків, зміна ставок оподаткування, скасування або надання податкових пільг і т. п.) 

визначають зміни в обсязі та характері від’ємного грошового потоку страховика. 

4. Діюча практика кредитування споживачів страхових послуг складається з сформованого порядку придбання 

цієї продукції (наприклад, передоплата, готівковий платіж, відстрочка платежу) і впливає на формування як 

позитивного, так і від’ємного фінансового потоку в часі. 

5. Діюча система проведення розрахункових операцій впливає на формування грошові потоків у часі 

(наприклад, розрахунки готівкою прискорюють фінансові потоки, розрахунки платіжними документами їх 

сповільнюють). 



6. Доступність позикового капіталу визначається, насамперед, кон’юнктурою на кредитному ринку. Зниження 

обсягу пропозиції «коротких» (або «довгих»), «дорогих» (або «дешевих») грошей відбивається на формуванні 

фінансового портфелю страховика за рахунок позикового капіталу. 

 

До внутрішніх факторів, що впливають на формування фінансових потоків у страховому бізнесі, відносять 

[4,5]: 

1. Життєвий цикл страхового бізнесу, який передбачає формування різних обсягів та видів грршових потоків (за 

джерелами формування позитивного потоку та напрямів використання від’ємного потоку). 

2. Тривалість операційного циклу. Короткий операційний цикл передбачає більше число оборотів фінансових 

ресурсів, підвищення інтенсивності як позитивного, так і від’ємного грошових потоків у страховій компаній. 

3. Сезонність надання окремих видів страхових послуг. Цей фактор впливає на формування фінансових потоків 

у страховому бізнесі в часі. Його слід враховувати в процесі управління використанням вільних фінансових ресурсів 

страховика. 

4. Інвестиційна політика і оптимізація побудови інвестиційного портфеля в страховій організації формують 

потребу в обсязі відповідного від’ємного грошового потоку і одночасно збільшуючи формування позитивного 

грошового потоку. Цей фактор впливає на обсяги грошових коштів у страховому бізнесі, на характер протікання 

інвестиційних процесів у часі. 

5. Тарифна політика  ціноутворення, дотримання принципів її побудови впливає на обсяг позитивного 

фінансового потоку (у вигляді суми зібраних страхових внесків за операціями страхування, співстрахування, 

перестрахування) і обсяг негативного фінансового потоку (у вигляді суми страхових виплат по операціях страхування, 

співстрахування, перестрахування). 

6. Андеррайтерна політика в страховому бізнесі є істотним фактором, що впливає на обсяг позитивного та 

від’ємного фінансового потоку, тому що від співвідношення та ступеня обгрунтованості «ризику-дохідності» 

змінюється їх співвідношення. 

7. Операційний леверидж - це показник, що здійснює істотний вплив на пропорції темпів зміни обсягу 

фінансового потоку та обсягу реалізації страхових послуг. 

8. Менталітет власників і фінансових менеджерів страхової організації. Вибір тих чи інших принципів 

фінансування активів і здійснення інших фінансових операцій визначає структуру фінансових потоків у страховому 

бізнесі, рівень прибутковості фінансових інвестицій (і, відповідно, обсяг фінансового потоку за отриманими 

відсотками і дивідендами). 

Таким чином, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів використовується в процесі оптимізації грошових потоків 

страхових компаній для забезпечення збалансованості фінансових ресурсів. 
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