
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації

У Д К  657.44
О. В. Чумак, 

к.е.н., доцент , 
декан ф акульт ет у  

обліку т а  орган ізац ії у п р а в л ін н я  персоналом , 
Х а р к івськи й  інст и т ут  ф інансів У Д У Ф М Т

І.І. М ельн и ч ук , 
ст а р ш и й  викладач  

каф едри обліку  і аудит у, 
Х м е ль н и ц ь к и й  ко операт ивний  

т о рговельно-економ ічний  ін т и т ут

М Е Т О Д И Ч Н І О С О Б Л И В О С Т І О Б Л ІК У  Д О Х О Д ІВ  
С Т Р А Х О В И К А  ЗА Л Е Ж Н О  В ІД  ЇХ  К Л А С И Ф ІК А Ц ІЇ

П о с т ан о в к а  п роблем и  у  загал ь н о м у  в и гл я д і. Страхові 
компанії, як будь-які інші господарю ю чі суб’єкти, мету своєї 
діяльності вбачаю ть в отриманні прибутку. Я к свідчить практика, 
зазвичай, більш а частина загального прибутку компаній 
забезпечується не основною  діяльністю , а інш ими операціями. В 
умовах відсутності регламентованого вітчизняного законодавства у 
сфері бухгалтерського обліку страхових операцій та  необхідності 
переходу на міжнародні стандарти обліку й звітності виникає 
необхідність в перегляді методики обліку клю чової складової 
прибутку компанії -  доходів.

А н ал із  останн іх  дослідж ень і п у бл ікац ій . П ротягом останніх 
років діяльність страховиків все більш е стає предметом уваги 
вітчизняних науковців. Розвиток страхового ринку на терені 
У країни висвітлений в роботах Н авроцького Д.А. [10], Ф урмана 
В.М. [17], Ф исун І.В. [16], Гаманкової О.О. [5]. Важливі 
дослідж ення у сфері обліку страхової діяльності зробили Буханець 
Д. Г. [3], Приходько В.С. [13], Бєлгородцева М.О. [1], Сидоренко
О.О. [14], Зінькевич Т.О. [7], Бондаренко О.В. [2] та  ін. Серед 
зарубіжних вчених варто виділити Д удаєва Х.Р. [6], Калаш нікову 
Н.М . [9], Павлю ченко Т.М. [11], Полазнову Т.В. [12], Янковську 
Д.Г. [18]. Незважаю чи на значні здобутки вітчизняних та
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зарубіжних науковців у сфері страхування, недостатньо
висвітленим залиш ається питання обліку доходів страховиків, що 
особливої важливості набуває в умовах необхідності застосування 
ними норм М СБО та  М СФЗ.

М ета  т а  зав д ан н я  статт і. М етою статті є удосконалення й 
обґрунтування облікової моделі формування основних видів 
доходів страхових компаній. Завданнями під час дослідж ення є 
уточнення класифікації доходів та  розробка моделі їх обліку для 
формування більш точного показника фінансового результату.

В и клад  основного м атер іалу  дослідж ення. У  вітчизняному 
правовому полі в сфері бухгалтерського обліку сутність та  види 
доходів страховиків регламентовані недостатньо чітко. Даний 
висновок виходить з того, що норми П(С)БО 15 «Дохід» на страхові 
компанії не поширюються, а галузевого стандарту чи спеціалізо
ваного нормативного документа на сьогодні не розроблено. 
Обліковий аспект доходів страховика також чітко не врегульований 
та  потребує розробки, оскільки положення Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій не поширюються на суб’єктів, які складають фінансову 
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

За  таких умов регламентованої невизначеності виникає 
ситуація, коли науковцями пропоную ться різні класифікації 
доходів страхових компаній та  неоднозначність поглядів щодо 
обліку доходів від основної страхової діяльності.

Однією з перших в науковій літературі класифікацію доходів 
запропонувала Гаманкова О. О., яка поділила їх на три основні групи:

- доходи від основної, тобто страхової діяльності (всі 
надходж ення на користь страховика, пов’язані з проведенням 
страхування і перестрахування);

- доходи від інвестиційної та  фінансової діяльності, тобто 
п ов’язані з інвестуванням і розміщ енням тимчасово вільних коштів 
(як власних, так і кош тів страхових резервів);

- інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до 
інвестиційних доходів, але часом з'являються у страховика у процесі 
його звичайної господарської діяльності і надзвичайних подій [15].
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Д ана класиф ікація максимально наближ ена до структури Звіту 
про фінансові результати та  дає можливість проаналізувати доходи 
в розрізі видів діяльності компанії. Також, страховики в процесі 
діяльності отримую ть фінансові та  інвестиційні доходи, оскільки, з 
метою забезпечення своєї платоспроможності, зобов’язані 
розміщ увати кош ти у вигляді резервів у вигідні активи, склад яких 
визначений Законом У країни «Про страхування» [8].

Н аближеною  до запропонованої класифікації доходів є 
структура доходів, виділена Вовчак О.Д. [4] та  Бєлгородцевою  
М.О. [1]. Види доходів за  видами діяльності обліковую ться 
практиками вітчизняними й інш их країн.

Проте, стосовно доходів від основної діяльності не 
спостерігається єдність поглядів. Зокрема, Вовчак О.Д. [4] та  
Гаманкова О.О. [15] у складі доходів від страхової діяльності не 
виділяю ть окремих груп. Н атомість Зінкевич Т.О. запропонувала 
о б ’єднати види доходів від страхової діяльності в дві групи: 
основні доходи та  інш і доходи [7], а Бєлгородцева М.О. до складу 
доходів страхової діяльності рекомендує відносити виручку від 
реалізації страхових послуг та  інші доходи від страхової діяльності 
[1]. Незважаю чи на схожість поглядів двох останніх авторів щодо 
структури страхових доходів, їх склад суттєво відрізняється.

За умов пропонування страховиком своїм клієнтам страхових 
продуктів й послуг та  існування такої умови як  настання й 
ненастання страхових випадків мож на стверджувати про 
необхідність розмежування доходів від реалізації. Тому нами 
уточнено класифікацію  доходів страхової діяльності з урахуванням 
окремих їх груп (рис. 1).

Рис.1. Рекомендована класифікація доходів страхової діяльності
378

№1, 2014



Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації

Доцільність даної класифікації доходів страхової діяльності 
підтверджується структурою  робочого плану рахунків,
розробленого ВА Т Н А С К  «Оранта», в якому для обліку доходів від 
реалізації робіт, послуг виділено такі субрахунки:

1. Зароблені страхові платежі;
2. Дохід від надання агентських послуг інш им страховикам;
3. Дохід від державного обов’язкового страхування;
4. К омісійна винагорода з перестрахування;
5. Дохід від надання інш их послуг.
Застосування даної класифікації надає можливість

проаналізувати прибутковість за страховими продуктами компанії, 
вчасно змінити стратегію  страховика на ринку ф інансових послуг 
та  наблизити інформацію  до запитів управлінського обліку, який є 
основою  під час дотримання вимог М СФ З та МСБО.

В ищ езазначені розбіжності у видах доходів спричиняю ть 
також  дискусійність методичних засад обліку доходів страховика. 
В ивчаю чи досвід інш их пострадянських країн у сфері обліку 
страхових операцій було виявлено, що ведення обліку 
страховиками базується на застосуванні планів рахунків, які:

1. Розроблені спеціально для страхових організацій
(Узбекистан);

2. Розроблені для усіх суб’єктів господарю вання, а для 
страховиків введено окремі спеціальні рахунки (Росія, Україна);

3. Розробляю ться кожною  компанією  індивідуально, 
відповідно до потреб управління (країни, що вступили до ЄС).

Зокрема, в У країні для обліку доходів основної діяльності 
страховики використовую ть такі рахунки бухгалтерського обліку:

- 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;
- 705 «Перестрахування»;
- 76 «Страхові платежі» за  видами страхування.
Н а підставі рекомендованої уточненої класифікації доходів 

страхової діяльності у складі рахунку 703 «Дохід від реалізації 
робіт і послуг» доцільно виділити такі субрахунки:

- 703.1 «Дохід від реалізації страхових продуктів» з 
подальш ою  їх деталізацією  за  видами страхування, договорів 
страхування, перестрахування, співстрахування та  видами окремих 
страхових продуктів.
___________  379
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- 703.2 «Дохід від реалізації страхових послуг» з подальшою  
деталізацією  за видами страхування.

- 703.3 «Інші доходи страхової діяльності».
Оскільки норми Інструкції про застосування Плану рахунків 

не пош ирю ю ться на суб’єктів, які складаю ть фінансову звітність за 
міжнародними стандартами у складі рахунку 70 «Доходи від 
реалізації» застосування рахунків 701 «Дохід від реалізації готової 
продукції» та  702 «Дохід від реалізації товарів» представниками 
страхового ринку не є обґрунтованим. Тому, в умовах 
регламентації бухгалтерського правового поля, інш им варіантом 
ведення обліку доходів страхової діяльності є виділення у складі 
рахунку 70 «Доходи від реалізації» таких субрахунків:

701 «Дохід від реалізації страхових продуктів» з подальш ою  їх 
деталізацією  за видами страхування, договорів страхування, 
перестрахування, співстрахування та  видами окремих страхових 
продуктів.

702 «Дохід від реалізації страхових послуг» з подальш ою  
деталізацією  за видами страхування.

703 «Інші доходи страхової діяльності».
Інші доходи страховика варто відображати на рахунках 

бухгалтерського обліку, застосовуваних для інш их сфер діяльності 
(таблиця 1).

Таблиця 1
Склад інших доходів страховика_________ _________

№
п/п Назва доходів Склад доходів Код рахун

ку обліку
1 Інші операційні

доходи
інші доходи від операційної діяльності, які не 
включають доходи страхової діяльності

71

2 Доходи від інвести
ційної діяльності

надходження від розміщення тимчасово вільних 
коштів

72

3 Фінансові доходи надходження у вигляді дивідендів, відсотків та 
інших платежів від здійснення фінансової діяльності

73

4 Інші доходи пов’язані з веденням іншої діяльності страховика 74

Застосування наведених варіантів ведення обліку доходів 
страхової діяльності забезпечить можливість накопичення 
аналітичної інформації для керівництва, а уточнення поряду обліку 
інш их видів доходів страховика -  можливість використання 
дію чого плану рахунків для представників страхового ринку.
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В и сн о вки . Таким чином, дослідивш и структуру доходів 
страховика мож на зробити висновок, що аналогічно до інш их сфер 
діяльності найбільш  прийнятною  є класиф ікація доходів за видами 
діяльності суб’єкта. Проте, у зв ’язку зі специфікою  діяльності 
страхових організацій в складі основних доходів доцільно виділити 
окремі групи доходів з метою забезпечення потреб управління в 
інф ормації та  наближення даних фінансового обліку до 
управлінського. Це, в свою чергу, полегш ить складання звітності 
страховиком та  надасть інформацію  керівництву про доцільність 
реалізації окремих продуктів та  послуг.
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