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У статті розглянуто організаційне забезпечення підсистеми контролінгу управління фінансо-
вими потоками страхової компанії. Визначено основні принципи побудови організаційної підсис-
теми контролінгу управління фінансовими потоками у страховій компанії.
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ВСТУП
Створення дієвого механізму функціонування страхової компанії неможливе без врахування ос-

новних засад фінансового управління, де вагоме місце в загальній системі управління відводиться
системі контролінгу. Одночасно створення дієвого механізму функціонування страхової компанії
неможливе без врахування основних засад фінансового управління, де вагоме місце в загальній
системі управління відводиться підсистемі контролінгу управління фінансовими потоками.

Науковці А. Аренс [8], І. Бланк [3], О. Гаманкова [3], Е. Бикова [2], А. Ковальова, М. Лапуста,
Л. Скамай [4], Б. Коласс [5], О. Майборода [6], Е. Майєр [7] та інші розглядають деякі аспекти
зазначеної проблеми, а саме принципи виконання завдань і функцій, покладених на службу конт-
ролінгу фінансових потоків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування змісту організаційного забезпечення підсистеми контролінгу

управління фінансовими потоками страхової компанії.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вітчизняні та зарубіжні науковці [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] пропонують ряд принципів виконання

завдань і функцій, покладених на службу контролінгу фінансових потоків:
 незалежність, тобто служба контролінгу фінансового плану має бути незалежна від діяль-

ності тих підрозділів, які підлягають її перевірці;
 професійна майстерність полягає в тому, що аудиторські перевірки фінансового стану стра-

хової компанії мають бути виконані на високому професійному рівні;
 об’єктивність, тобто аудиторський висновок має бути максимально точним і стислим в оцінці

роботи підрозділів страхової компанії.
Функції служби контролінгу можуть покладатися як на постійно діючий відділ контролінгу

або групу у складі фінансової служби, так і на тимчасову групу, створену для вирішення певних
завдань.

Створення спеціалізованої організаційної структури контролінгу у страховій компанії і залу-
чення до неї штатних одиниць фахівців повинна досягатися переважно за рахунок спеціалізації
кожного контролера.

Ефективність роботи нової структури багато в чому залежить від інформаційного забезпечен-
ня процесу контролінгу. У програмі формування системи контролінгу основна роль відводиться
інформаційним системам і технологіям як інструментам контролінгу, що підвищують ефективність
роботи страхової компанії [4].

Успішне впровадження інформаційної системи забезпечить позитивні зміни в діяльності стра-
хової компанії, а також появу нових можливостей, таких як:

 можливість обліку страхових продуктів у плануванні і фінансовому аналізі;
 здатність передбачити і задовольнити весь спектр вимог з обслуговування страхувальників

та застрахованих;
 можливість адекватно оцінити місткість сегментів страхового та перестрахового ринку;
 здатність своєчасно реагувати на зміну законодавства;
 підтримка нарощування капіталу і розвитку трудових ресурсів;
 оперативна реакція на зміни ринку.
Німецький науковець А. Аренс має відмінні погляди на формування служби контролінгу фінан-

сових потоків у страховій компанії [8]. Він вважає раціональним такий склад служби контро-
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лінгу: начальник служби контролінгу; контролер-куратор; контролер-спеціаліст з управлінського
обліку; контролер-спеціаліст з інформаційних систем.

Начальник служби контролінгу — це найбільш кваліфікований спеціаліст з достатнім досві-
дом роботи у страховій компанії, котрий «з середини» знає, як організовані бухгалтерія і фінансо-
вий відділ у страховій компанії. Начальник служби контролінгу повинен знати бухгалтерський
облік і бути добре обізнаним в технологічних питаннях роботи страхової компанії. Він несе відпо-
відальність за документи, аналітичні розрахунки і прогнози перед своїм безпосереднім начальни-
ком — фінансовим директором, а також перед генеральним директором [6].

На думку Е. Майєр, для успішної практики найбільш доцільно підпорядкувати службу контро-
лінгу безпосередньо керівнику компанії, якому б і підпорядковувався начальник служби контро-
лінгу. Таке становище ставить підвищені вимоги до кваліфікації та інтелектуальних можливос-
тей начальника служби контролінгу [7].

Контролер-куратор — це кваліфікований спеціаліст, який знайомий з організацією роботи і
проблемами всіх підрозділів страхової компанії, розуміє суть роботи і технологічні аспекти робо-
ти кожного підрозділу. Якщо компанія дуже велика і підрозділів багато (понад 10), то на цю поса-
ду потрібно двоє людей, які поділять між собою підрозділи на групи [2].

Так, А. Аренс висунув головні обов’язки контролера-куратора підрозділів [8], які можуть бути
повністю адаптовані до потреб страховика:

 розробка форм збору аналітичної інформації в розрізі підрозділів страхової компанії;
 збір аналітичної (планової і фактичної) інформації від підрозділів (центрів відповідальності);
 обробка і аналіз отриманих даних, розробка нормативів витрат по підрозділах і підтримання

їх актуальності;
 розрахунок аналітичних показників роботи підрозділів і страхової компанії в цілому;
 прогнозування збору платежів, витрат на ведення справи і прибутку за допомогою методики

контролінгу;
 аналіз відхилень фактичних даних від запланованих, вияв причин відхилень і встановлення

конкретних винуватців;
 складання аналітичних звітів для генерального директора, фінансового директора;
 експертиза управлінських рішень, пов’язаних з витратами окремих підрозділів.
На думку М. Лапуста, контролер-спеціаліст з управлінського обліку — це спеціаліст, який

здатний до аналітичного мислення, володіє теорією та інструментами контролінгу, а також висо-
ким рівнем ерудиції [4].

Якщо обсяги обробленої інформації в службі контролінгу великі, то запроваджується посада
контролера-спеціаліста з управлінського обліку, в обов’язки якого входить робота з бухгалтерією
в плані отримання аналітичних даних з облікових регістрів. Основними вимогами, які ставляться
до такого спеціаліста, є теоретичне і практичне знання бухгалтерського обліку в страховій ком-
панії [4].

До основних обов’язків контролера-спеціаліста з управлінського обліку доцільно віднести такі:
 розробка процедур передачі даних з бухгалтерії в службу контролінгу;
 контроль за збором і аналізом фактичної інформації в службі контролінгу;
 розробка пропозицій щодо оптимізації облікового процесу в бухгалтерії з позиції аналітич-

ної служби;
 економічна експертиза управлінських рішень.
Контролер-спеціаліст з інформаційних систем — це кваліфікований спеціаліст з відділу авто-

матизації, який детально знає документообіг у страховій компанії і здатний здійснити постановку
завдання з автоматизації контролінгової роботи [4].

Обов’язки контролера-спеціаліста з інформаційних систем можуть включати у себе такі, як:
 оцінка доцільності автоматизації контролінгової роботи на окремих етапах;
 оцінка варіантів і пропозицій відділу автоматизації з автоматизації контролінгової роботи;
 розрахунки і обґрунтування витрат на автоматизацію контролінгової роботи;
 розробка форм для автоматизованого збору інформації;
 оптимізація документообігу у страховій компанії;
 координація роботи відділу автоматизації у сфері автоматизації контролінгової роботи;
 оцінка якості функціонування існуючих систем автоматизації діяльності страхової компанії і

вироблення пропозиції щодо покращення роботи цих систем.
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На нашу думку, не варто прив’язуватися до якогось конкретного наукового підходу у побудові
служби контролінгу фінансових потоків у страховій компанії. Це пояснюється тим, що вибір тієї
чи іншої організаційної форми формування підсистеми контролінгу управління фінансовими по-
токами повинен бути індивідуальним для кожної страхової компанії, виходячи з специфіки її діяль-
ності, умов розвитку, економічних параметрів, тощо.

Таким чином, пропонуємо чотири основні принципи побудови організаційного забезпечення
контролінгу фінансових потоків у страховій компанії:

1. Принцип економічної доцільності означає, що формування організаційного забезпечення
контролінгу фінансових потоків у страховій компанії повинно бути економічно обґрунтоване.
Функціонування служби контролінгу фінансових потоків не повинно формувати значного фінан-
сового навантаження на компанію.

2. Принцип наукової обґрунтованості полягає в тому, що формуючи організаційну структуру
підсистеми контролінгу фінансових потоків страхових компаній, потрібно враховувати основні
наукові принципи менеджменту — підпорядкованості, ієрархії управління та передачі повнова-
жень. Відповідно до принципу наукової обґрунтованості страхових компаній, в структурі фінансо-
вої служби обов’язково повинна бути особа, яка підпорядкована безпосередньо лише керівнику.

3. Принцип своєчасності означає, що робота служби контролінгу фінансових потоків страхо-
вих компаній повинна мати оперативний характер, а дані, які вона подає керівництву, повинні
бути встановлені відповідним часовим регламентом.

4. Принцип узгодженості характеризує необхідність синхронізації функціональних повнова-
жень та інформаційних потоків в процесі взаємодії служби контролінгу фінансових потоків з
іншими підрозділами страхової компанії.

Базуючись на наведених вище принципах, автор пропонує для СК «АСКО — Донбас Північний»
створити окремий відділ фінансового контролінгу, в функції якого буде входити фінансовий кон-
тролінг. З позицій економічної доцільності, найбільш прийнятим є варіант формування в новій
структурі посад фінансових контролерів, які будуть здійснювати повний комплекс завдань з кон-
тролінгу фінансових потоків у страховій компанії (рис. 1).

Керівник Фінансовий директор

Департамент фінансового
контролінгу

Інші служби страхової
компанії

Постановка завдань та звітність

Взаємодія у зборі та наданні інформації

Рис. 1. Підсистема контролінгу в організаційній структурі страхових компаній (Складено автором)

Особливість запропонованої автором організаційної схеми контролінгу фінансових потоків
полягає в тому, що фінансовий контролер має бути підзвітним не лише фінансовому директору в
рамках фінансової служби, але і керівнику страхової компанії. Це робить посаду контролера більш
значущою та відповідальною, а також дозволяє подолати деякі негативні організаційні нюанси в
можливостях запитів та отриманні інформації від решти служб.

Такий підхід обґрунтовується тим, що департамент контролінгу при підготовці матеріалів для
першого керівника використовує дані діяльності всіх служб, у тому числі фінансової тощо. Таким
чином, виключається можливість необ’єктивної оцінки стану страхової компанії з боку окремих
керівників (заступників керівника страхової компанії).

Для ефективної діяльності служба контролінгу повинна інтегрувати свою систему з діяльні-
стю інших підсистем внутрішнього економічного механізму — системою бухгалтерського обліку
і звітністю. Для цього служба контролінгу розробляє систему внутрішньої звітності з визначен-
ням центрів збору інформації, показників які необхідно зібрати, строків подання звіту і методах
його складання, мети з якою збираються дані, адресату інформації.
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Слід також зазначити, що на наступних етапах організації контролінгу можливе використання
більш складних у методологічному відношенні варіантів контролінгу. Зрозуміло, що розширення
господарської діяльності припускає і збільшення обсягу контролінгової інформації, з яким одно-
му працівнику впоратися неможливо. У зв’язку з цим введення в штат служби контролінгу нових
працівників буде виправданим рішенням.

ВИСНОВКИ
На підставі аналізу різних точок зірок автор запропонував, що для побудови організаційного

забезпечення контролінгу фінансових потоків у страховій компанії необхідно застосовувати прин-
ципи: принцип економічної доцільності; принцип наукової обґрунтованості; принцип своєчас-
ності; принцип узгодженості. З використанням цих принципів була побудована підсистема конт-
ролінгу в організаційній структурі страхових компаній.
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