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Вступ 

 

Страховий ринок України упродовж останніх років зазнає активних змін, 

складаючи все більшу частку від загального обсягу фінансового ринку. 

Незважаючи на позитивну динаміку в останні десять років, протягом 

2014 року кількість страхових компаній скоротилася з 407 до 382 (за даними 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг). Змінилися і ключові показники оцінки їхньої фінансової 

активності: частка валових страхових премій по відношенню до ВВП 

(знизилася на 0,3 в.п. і становить 1,7 % за підсумками 2014 року) та частка 

чистих страхових премій по відношенню до ВВП (знизилася на 0,3 в.п. і 

становить 1,2 % за аналогічний період). При цьому ринок страхових послуг 

залишається найбільш капіталізованим серед інших учасників небанківського 

фінансового ринку. 

Стабільний розвиток окремих страхових компаній відтепер є метою її 

власників і механізмом забезпечення захисту інтересів споживачів страхових 

послуг. Відповідно до напрямів державного регулювання страхового ринку 

входять нагляд і контроль, а також забезпечення прозорості й відкритості 

інформації щодо фінансово-майнового стану страховиків та їхньої 

платоспроможності.  

Розвиток страхової галузі значною мірою залежить від довіри 

страхувальників до страхових компаній, яка зростає в умовах, коли страхові 

компанії є платоспроможними, а інформація щодо їхньої діяльності, подана у 

фінансовій звітності, – загальнодоступною.  

У ринкових умовах посилюються вимоги до якості облікової інформації. 

Це потребує підвищеної уваги до підготовки та формування фінансової 

звітності. Страховики України застосовують Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), що обумовлює особливості подання показників. 

Ураховуючи викладене, існує необхідність у дослідженні методичних та 

організаційних засад подання узагальненої облікової інформації, що й 
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зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи. 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених з теорії, методології та організації бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту, економічної теорії, довідково-інформаційні видання, 

матеріали науково-практичних конференцій, фінансова та статистична 

звітність фінансових установ України, мережа Інтернет, офіційні матеріали 

міжнародних організацій, авторські розробки з проблем дослідження, 

нормативно-правові акти. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і методики формування показників 

фінансової звітності страхових компаній здійснили такі вітчизняні й зарубіжні 

науковці, як С.В. Андрос, М.О. Бєлгородцева, К.В. Бойко, О.М. Брадул, 

Ф.Ф. Бутинець, О.О. Гаманкова, М.Й. Гедз, А.М. Герасимович, Т.А. Гоголь, 

О.О. Гончаренко, О.В. Гринюк, Г.М. Давидов, О.А. Зоріна, Н.Д. Корінько, 

С.О. Криниця, П.В. Круш,  В.С. Лень, Н.М. Малюга, О.В. Мурашко, 

В.П. Пантелеєв, В.М. Пархоменко, О.І. Пилипенко, А.М. Поплюйко, 

М.С. Потапов, Ж.В. Прокопенко, О.Ю. Редько, Б.Б. Рубцов, О.О. Сидоренко, 

В.Ю. Стеценко, Н.В. Ткаченко, Ю.В. Шматко, О.В. Шевчук та ін. Разом з тим, 

потребують досліджень: обґрунтування науково-теоретичних засад 

формування звітності про страхову діяльність, методичні аспекти складання 

бухгалтерської фінансової звітності про страхову діяльність, застосування 

організаційно-методичного інструментарію аудиту звітності про страхову 

діяльність та забезпечення його достовірності, а також використання прийомів 

оцінки стану страховика на підставі даних фінансової звітності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри обліку і аудиту Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» за темою «Організація, методика та 

методологія обліку, аналізу та аудиту діяльності фінансових установ» 

(державний реєстраційний номер 0113U001298). У межах зазначеної теми 

здобувачем розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики 
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формування звітності страхових компаній. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення бухгалтерської звітності та методичних засад формування її 

показників. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано завдання: 

– розкрити об’єкти бухгалтерського обліку страхової діяльності через 

обґрунтування економічної її сутності та особливостей; 

– дослідити сутність дефініції “звітність” та уточнити змістове 

наповнення та трактування понять бухгалтерської та фінансової звітності, 

охарактеризувати її склад та виділити їх суттєві компоненти для страхових 

компаній; 

– проаналізувати структуру і склад звітності страховиків та особливості її 

нормативно-правового регулювання з метою формування напрямів розвитку; 

– розглянути особливості складу й формування показників 

бухгалтерської фінансової та спеціалізованої звітності про страхову 

діяльність, що зумовлені її специфікою; 

– виявити методичні проблеми синтетичного та аналітичного обліку в 

страхових компаніях як передумови формування фінансової звітності, 

розробити шляхи їх подолання; 

– запропонувати напрями розвитку обліку страхової діяльності з метою 

формування єдиної інформаційної бази управлінських рішень внутрішніх та 

зовнішніх користувачів фінансової звітності; 

– обґрунтувати та сформувати склад звітності про страхову діяльність, 

здатний задовольнити потреби внутрішніх та зовнішніх користувачів; 

– проаналізувати сутність та удосконалити процедури внутрішнього 

аудиту страхової діяльності; виявити особливості методичних підходів до 

аудиту фінансової звітності страхових компаній; проблемні аспекти та 

напрями їх вирішення; 

– дослідити стан практичного застосування методик фінансового аналізу, 
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використання їх у ході рейтингування страхових компаній; розробити 

економіко-математичний інструментарій інтегрованої рейтингової оцінки 

страховиків. 

Робоча гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що 

удосконалення форм та змісту бухгалтерської фінансової звітності про 

страхову діяльність дасть можливість застосовувати її внутрішнім та 

зовнішнім користувачам для аналізу при прийнятті управлінських рішень без 

залучення додаткових інформаційних джерел. 

Об’єктом дослідження є зміст та формування показників бухгалтерської 

звітності про страхову діяльність суб’єктів господарювання. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-

методичних положень формування показників бухгалтерської фінансової 

звітності про страхову діяльність та її використання при проведенні аудиту й 

розробки інструментарію інтегрованої рейтингової оцінки страховиків. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

діалектичний метод пізнання. Для досягнення поставленої мети використано 

комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: монографічний – для 

вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду науково-теоретичних та 

практичних засад організації, методики й методології обліку, аналізу та аудиту 

діяльності страхових компаній; аналізу і синтезу, індукції і дедукції – для 

деталізації предмета дослідження; узагальнення – для обґрунтування 

необхідності застосування нових наукових підходів; системно-структурного 

аналізу – для вивчення особливостей діяльності страховиків; метод економіко-

статистичного аналізу – для вивчення, порівняння та оцінки факторів розвитку 

страхових установ; нормативно-розрахунковий метод – під час дослідження 

основних показників, що характеризують страхову діяльність; групування і 

порівняння – у ході узагальнення інформації щодо існуючого обліково-

аналітичного забезпечення страхової діяльності; метод експертної оцінки, 

балансовий, нормативний – для аналізу звітності страхових компаній; методи 

аналогії та моделювання – для розробки напрямів удосконалення змісту 
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бухгалтерської фінансової звітності про страхову діяльність; методи 

економіко-математичного моделювання – у процесі вдосконаленні методик 

оцінки фінансового стану страховиків. 

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених з проблем бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту , економічної 

теорії, права та менеджменту, зокрема монографії, статті в періодичних 

виданнях науково-практичного характеру, матеріали міжнародних, 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, нормативно-

правові акти з питань організації і методики складання фінансової звітності 

страхових компаній, статистичні дані, економічні огляди та аналітичні 

матеріали, Інтернет-ресурси, а також результати досліджень, виконаних 

особисто здобувачем. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

комплексного підходу та розробці теоретико-методичних й організаційних 

засад і прикладних рекомендацій щодо сутності, призначення, змісту, 

структури й методики складання фінансової звітності страхових компаній. У 

процесі проведеного дослідження отримано результати, яким характерна 

наукова новизна: 

удосконалено: 

– методичні положення обліку та оцінки характерних об’єктів страхової 

діяльності, через їх узгодження в контексті вимог вітчизняних та міжнародних 

стандартів, що стало підґрунтям для розробки специфічних показників 

фінансової звітності страховика; 

– теоретичні положення сутності та складу бухгалтерської звітності 

страховика шляхом систематизації й доповнення її класифікаційних ознак та 

особливостей структури, зумовлених страховою діяльністю, що дає змогу 

розмежувати види форм та розкрити їх зміст; 

– методичне забезпечення обліку та звітності страховиків шляхом 

формулювання пропозицій з удосконалення понятійного апарату їх 

нормативно-правового забезпечення, що дозволяє уніфікувати визначення 
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специфічних об’єктів обліку; 

дістало подальшого розвитку: 

– систему показників звітності про страхову діяльність, виходячи з 

потреб користувачів, що дозволяє покращити якість облікових даних та 

уникнути розкриття несуттєвої для страхової діяльності інформації з метою 

підвищення ефективності роботи бухгалтерської служби; 

– методичні та організаційні аспекти внутрішнього та зовнішнього аудиту 

фінансової звітності як компоненту захисту інтересів споживачів страхових 

послуг, потреби в кількісній оцінці його передумов та механізми його 

здійснення, через розробку відповідної методики, що забезпечує достовірність 

інформації для користувачів; 

– методичні положення бухгалтерського обліку страхової діяльності 

шляхом розробки методичних рекомендацій, що ґрунтуються на вимогах 

Міжнародних стандартів фінансової звітності й дозволяють уникнути різниці 

в оцінюванні та формуванні показників бухгалтерської фінансової звітності 

страховиків; 

– положення зі складання фінансової звітності про страхову діяльність у 

вигляді методичних рекомендацій щодо їх складу, змісту та порядку 

формування показників, що сприяє формалізації складу звітності та 

однозначності трактування її показників користувачами; 

– оцінка фінансово-майнового стану страховика через компоненти та 

параметри її здійснення в контексті захисту інтересів споживачів страхових 

послуг у вигляді економіко-математичного інструментарію, що дає змогу 

оцінювати як становище окремого суб’єкта страхової діяльності, так і його 

місце в контрагентному середовищі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

практичних методик відображення ключових об’єктів бухгалтерського обліку 

в страхових компаніях, формуванні фінансової звітності страхових компаній 

та оцінці на її підставі конкурентного й зовнішнього середовища. У практичну 

діяльність суб’єктів страхового ринку впроваджено: 
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– методичні рекомендації щодо складання квартальної фінансової 

звітності страховими компаніями (ПрАТ “УСК “Княжа Вієнна Іншуранс 

Груп” довідка № 51 /04 від 22.03.2015 р.); 

– методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку в страхових 

компаніях (Черкаська обласна дирекція ВАТ НАСК “Оранта”, довідка № 12-

02 від 12.02.2015 р.); 

– економіко-математичний механізм оцінки страховиків на підставі даних 

публічної фінансової звітності при виборі контрагента-страховика для 

комерційного банку (Черкаське ЦРВ ПАТ “Мегабанк”, довідка № 1018/3 від 

31.03.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, 

належать особисто здобувачу. З наукових праць опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом 

особистої роботи здобувача, що полягає, в удосконаленні системи та методики 

формування фінансової звітності страховиків, процедур її підготовки, аналізу 

та аудиту. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження, 

викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та одержали позитивну 

оцінку на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції 

“Майбутнє-аудит” (ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. 

Кривий Ріг, 09.12.2011р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах 

трансформації соціально-економічних відносин” (Севастопольський інститут 

банківської справи Української академії банківської справи НБУ, м. 

Севастополь, 16-18.05.2013р.), VII Міжнародній науково-практичній 

конференції “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових 

ринків” (Черкаський інститут банківської справи Університету банківської 

справи НБУ, м. Черкаси, 18-19.10.2012р.), Міжнародній науково-практичній 
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конференції “Інформаційні технології та моделювання в економіці” (м. Одеса, 

20-22.05.2015р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 

15 наукових праць загальним обсягом 3,5 друк. арк., у тому числі 1 стаття у 

науковому періодичному виданні, що внесено до міжнародної наукометричної 

бази даних, 1 стаття у зарубіжних виданнях, 5 наукових статей у фахових 

виданнях України, 8 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст 

викладено на 176 сторінках друкованого тексту. Дисертація містить 28 

таблиць на 40 сторінках, 14 рисунків на 14 сторінках, 4 додатки на 130 

сторінках. Список використаних джерел нараховує 172 найменування і 

розміщений на 20 сторінках. 
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Розділ 1. Науково-теоретичні положення формування звітності про 

страхову діяльність 

 

 

1.1. Сутність та особливості страхової діяльності, її вплив на систему 

обліку 

 

 

Джерелом інформації про стан страхового ринку є дані Державного 

реєстру фінансових установ та фінансової звітності страховиків. Відповідно, 

їх достовірність перебуває в прямій залежності від показників, що подані 

страховиками в публічній звітності. Тож у першому розділі дисертаційного 

дослідження розглянуто особливості страхової діяльності, сутність і склад 

звітності таких суб’єктів господарювання та її нормативно-правове 

забезпечення. 

Виникнення та розвиток конкурентного ринку страхової діяльності в 

Україні пов’язують зі здобуттям незалежності у 1991 році. Саме в цей період 

зникає монополіст страхового ринку Радянського Союзу – Держстрах і  

водночас з’являється чимало нових ризиків та предметів страхування. 

Поступово, із розвитком ринкових відносин, виникає потреба створення 

власної інфраструктури страхової діяльності, до компонентів якої слід 

віднести: 

– нормативно-правове регулювання процедури створення страховиків; 

– нормативно-правове забезпечення страхової діяльності та її видів; 

– становлення ринку перестрахування та страхового посередництва, 

його регулювання; 

– формування системи подання та підтвердження достовірності 

облікової та фінансової інформації про страхову діяльність. 

За своєю сутністю страхова діяльність – це сукупність економічних 

відносин із приводу створення цільових фондів грошових коштів, 
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призначених для захисту майнових інтересів населення від раптових небезпек, 

котрі супроводжуються збитками [198]. Створення цільових грошових фондів 

для страхування, управління ними й розподіл – це частина системи фінансових 

відносин, нерозривно пов’язана з іншими формами акумуляції та управління 

фінансовими ресурсами суспільства, такими як державний бюджет, 

позабюджетні фонди соціального страхування, децентралізовані грошові 

фонди суб’єктів підприємницької діяльності [100, с. 288]. 

Згідно із Законом України «Про страхування», страхування – це вид 

цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб 

та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), 

визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та 

юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів [7].  

Таким чином, сутність страхової діяльності полягає в тому, що один 

суб’єкт, за відповідну плату, перебирає на себе фінансову частину ризиків 

іншого суб’єкта. При цьому кошти, акумульовані у вигляді плати за страхові 

послуги, підлягають інвестиційному розміщенню з метою захисту інтересів 

споживачів. 

Виходячи з цього, змістом страхування є система замкнутих 

перерозподільних відносин між його учасниками, об’єктом яких виступає 

формування ними цільового страхового фонду за рахунок грошових внесків і 

відшкодування з нього можливого надзвичайного та іншого збитку 

застрахованих або виплата грошових коштів громадянам у разі втрати ними 

працездатності [186]. Економічна природа страхування полягає у створенні 

спеціалізованими організаціями – страховими компаніями – страхового 

фонду, сформованого з внесків страхувальників (премій), з якого 

відшкодовуються збитки, що їх зазнали страхувальники в результаті 

страхових випадків, покритих страхуванням [136, с.15].  
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Особливості здійснення страхових операцій залежать від їх виду. При 

цьому, у сучасній літературі існує багато підходів до класифікації 

страхування. Класифікація страхування — це система поділу страхування на 

сфери діяльності, галузі, підгалузі та види, які розташовані таким чином, що 

кожна наступна ланка класифікації є частиною попередньої [159]. 

Класифікація страхування має важливе значення для розуміння внутрішньої 

структури,  вироблення методичних підходів до оцінки страхової справи, а 

також  теоретичного дослідження страхування [136, с.29].  

На підставі проведеного аналізу наукових джерел у сфері страхування 

узагальнено існуючі найпоширеніші підходи до класифікації видів 

страхування таким чином [на підставі 104, 106, 113, 132, 136, 145]:  

За об'єктами страхування: 

– майнове страхування (страхування майна громадян та/або юридичних 

осіб) – види страхування, об'єктом яких виступають майнові інтереси 

фізичних і юридичних осіб; 

– особисте страхування (страхування від наслідків нещасних випадків, 

страхування життя, пенсій, медичне страхування) – види страхування, 

об'єктом яких є життя, здоров'я та працездатність громадян; 

– страхування відповідальності – галузь страхування, об'єктом якої є 

відповідальність перед третіми особами, що можуть зазнати збитків унаслідок 

діяльності або бездіяльності страхувальника. 

За формами проведення страхування: 

– добровільне страхування – здійснюється на підставі договору між 

страхувальником і страховиком; 

– обов'язкове страхування – установлюється державними органами з 

метою захисту інтересів не лише окремих страхувальників, а й суспільства в 

цілому. Для здійснення обов'язкових видів страхування підзаконними актами 

визначаються перелік об'єктів страхування, обсяги страхової відповідальності, 

норми страхового забезпечення, порядок сплати страхових платежів, права й 

обов'язки учасників страхування. 
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За сферами діяльності або спеціалізацією страховика: 

– страхування життя – це матеріальне забезпечення особи після 

досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний 

випадок; 

– загальне (ризикове) страхування. 

За родом небезпеки страхових ризиків: 

– за діяльністю страховика (морське, авіаційне, автотранспортне тощо); 

– за видами ризиків (фінансові, кредитні, екологічні тощо). 

За статусом страхувальника: 

– страхування фізичних осіб – проводиться на випадок створення 

фінансової безпеки для власника майна. Об'єктом страхування виступає майно 

фізичних осіб, яке належить їм на правах особистої власності; 

– страхування юридичних осіб – страхування будівель (виробничого, 

адміністративного, соціально-культурного та суспільного призначення); 

споруд (вежі, щогли, агрегати та інші виробничо-технологічні установи), 

інженерного та виробничо-технологічного обладнання (комунікаційні 

системи, апарати, верстати, передавальні та силові машини, інші механізми); 

господарських будівель (склади, сховища, гаражі, майданчики, огорожі тощо); 

окремих приміщень (цехи, лабораторії, кабінети); інвентарю, технологічного 

обладнання, меблів; незавершеного будівництва; товарно-матеріальних 

цінностей (товари, сировина, матеріали), а також страхування фінансових та 

кредитних ризиків.. 

За статусом страховика: 

– державне страхування – послуги надають державні страхові 

організації (у т.ч. соціальне страхування); 

– комерційне страхування – послуги надають страхові компанії, створені 

у формі акціонерних, повних, командитних товариств та товариств з 

додатковою відповідальністю; 

– взаємне страхування – послуги надають товариства взаємного 

страхування. 
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На підставі проведеного аналізу літературних джерел нами виявлено, що 

така класифікація потребує уточнення в частині поділу страхових договорів за 

їх тривалістю: короткострокові та довгострокові. 

Але набагато важливіше, виходячи із сучасних реалій та Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, виокремити у складі страхування життя такі 

підвиди: 

– інвестиційне страхування (з умовою дискреційної участі або без неї); 

– безінвестиційне страхування. 

Огляд підходів до класифікації видів страхування дає змогу розкрити 

його економічну сутність та виокремити специфічні об’єкти обліку, що 

притаманні страховій діяльності. Саме огляд класифікаційних ознак і видів 

страхової діяльності дає можливість вирізнити істотні для галузі показники та 

характеристики. 

У сфері фінансової страхової статистики широко використовується 

фінансова звітність суб’єктів такої діяльності. Національною комісією з 

державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національним 

банком України постійно здійснюється моделювання та прогнозування 

розвитку фінансового ринку України. Результати цього прогнозування 

слугують підставою тактичного коригування грошово-кредитної політики 

держави. Відповідно, постає необхідність дослідження як переліку та змісту 

показників фінансової звітності, що є підґрунтям такої статистики, так і 

їхнього кількісного значення в масштабах фінансового ринку країни. 

Зокрема, слід зазначити: у результаті проведеного дослідження 

встановлено, що частка валових страхових премій у загальному обсязі 

реального ВВП у 2014 році становила 1,7% (26,8 млрд грн). При цьому така ж 

частка основних бюджетоутворювальних податків становила: податку на 

прибуток підприємств – 2,5% (39,9 млрд грн), акцизного збору – 2,9% 

(44,9 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб – 0,8% (12,6 млрд грн). Тобто 

страховики України у 2014 році одержали страхових премій більше, ніж 

державний бюджет податку на доходи фізичних осіб від своїх громадян. Це 
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свідчить про масштаби страхового ринку та його значення для економіки 

країни.  

Для цілей стратегічного планування державними регуляторами 

оцінюються показники обсягів не лише валових страхових премій, а й обсягу 

активів страховиків, структура їхніх доходів та надходжень, обсяги страхових 

резервів тощо. Сукупність таких спеціалізованих показників називають 

страховою статистикою. 

2014 та 2015 роки для фінансового ринку України стаои періодом 

випробувань і втрат. Ринок страхових послуг залишається найбільш 

капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна 

кількість страхових компаній станом на 31.12.2014 – 382, а на 31.12.2015 – вже 

350. 

У результаті агрегування показників фінансової звітності страховиків 

України та аналізу компонентів страхової статистики в ході дослідження 

сформовано перелік суттєвих для розкриття показників. Основні показники 

діяльності страхового ринку та його динаміка подані в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1. Основні показники діяльності страхового ринку  

та його динаміка* 

Показники 2012 2013 2014 

Темпи приросту 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

% % 
1 2 3 4 5 6 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 

Кількість договорів, крім договорів з 

обов’язкового страхування від 

нещасних випадків на транспорті, у 

тому числі: 

35 204,8 87 328,5 35 975,7 148,1 -58,8 

– зі страхувальниками-фізичними 

особами 
29 782,3 80 345,0 32 699,4 169,8 -59,3 

Кількість договорів з обов’язкового 

особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті 

142 952,0 97 952,0 98 737,5 -31,5 0,8 

Страхова діяльність, млн грн 

Валові страхові премії, у тому числі: 21 508,2 28 661,9 26 767,3 33,3 -6,6 

– зі страхування життя 1 809,5 2 476,7 2 159,8 36,9 -12,8 

Валові страхові виплати, у тому 

числі: 
5 151,0 4 651,8 5 065,4 -9,7 8,9 

– зі страхування життя 82,1 149,2 239,2 81,7 60,3 

Рівень валових виплат, % 23,9% 16,2% 18,9% - - 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 6 

Чисті страхові премії 20 277,5 21 551,4 18 592,8 6,3 -13,7 

Чисті страхові виплати 4 970,0 4 566,6 4 893,0 -8,1 7,1 

Рівень чистих виплат, % 24,5% 21,2% 26,3% - - 

Перестрахування, млн грн 

Сплачено на перестрахування, у 

тому числі: 
2 522,8 8 744,8 9 704,2 246,6 11,0 

– перестраховикам-резидентам 1 230,8 7 110,4 8 173,7 477,7 15,0 

– перестраховикам-нерезидентам 1 292,0 1 634,4 1 530,5 26,5 -6,4 

Виплати, компенсовані 

перестраховиками, у тому числі: 
537,8 486,7 640,9 -9,5 31,7 

– перестраховиками-резидентами 181,1 85,2 172,4 -53 102,3 

– перестраховиками-

нерезидентами 
356,7 401,5 468,5 12,6 16,7 

Отримані страхові премії від 

перестрахувальників-нерезидентів 
275,4 324,0 12,9 17,6 -96,0 

Виплати, компенсовані 

перестрахувальникам-нерезидентам 
15,9 27,4 9,9 72,3 -63,9 

Страхові резерви, млн грн 

Обсяг сформованих страхових 

резервів 
12 577,6 14 435,7 15 828,0 14,8 9,6 

– резерви зі страхування життя  3 222,6 3 845,8 5 306,0 19,3 38,0 

– технічні резерви 9 355,0 10 589,9 10 522,0 13,2 -0,6 

Активи страховиків та статутний капітал, млн грн 

Загальні активи страховиків (згідно 

з формою 1 (НП(С)БО 1)) 
56 224,7 66 387,5 70 261,2 18,1 5,8 

Активи, визначені ст. 31 Закону 

України «Про страхування», для 

представлення коштів страхових 

резервів 

48 831,5 37 914,0 40 530,1 -22,4 6,9 

Обсяг сплачених статутних 

капіталів 
14 579,0 15 232,5 15 120,9 4,5 -0,7 

* - укладено автором на підставі річної фінансової звітності страховиків України та офіційних даних 

Нацкомфінпослуг, станом на 31.12.2015р. 

Аналіз показників розвитку страхового ринку, поданий у таблиці 1.1, 

дозволяє розкрити масштаби страхового ринку України, виокремити ключові 

показники оцінки його стану та тенденцій розвитку, а також оцінити ступінь 

їхнього розкриття у фінансовій звітності (рис. 1.1). 

Отже, незважаючи на безпрецедентні події в державі та їхній уплив на 

економіку, страховики залишаються впевненими гравцями на фінансовому 

ринку. Аналіз показників оцінки розвитку такого ринку проведено з метою 

виокремлення особливостей страхової діяльності та тих кінцевих показників 

фінансової звітності, що є найбільш суттєвими для розкриття. 
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Рис. 1.1 Основні показники страхової діяльності суб’єктів 

господарювання в Україні 

Отже, незважаючи на безпрецедентні події в державі та їхній уплив на 

економіку, страховики залишаються впевненими гравцями на фінансовому 

ринку. Аналіз показників оцінки розвитку такого ринку проведено з метою 

виокремлення особливостей страхової діяльності та тих кінцевих показників 

фінансової звітності, що є найбільш суттєвими для розкриття. 

Під час формування вибірки аналізу стану страхового ринку було 

використано дані фінансової звітності страховиків України. Проте деякі 

суттєві показники не знайшли в ній відображення. Тож з метою представлення 

досконалого дослідження довелося застосовувати додаткові дані, зокрема для 

оцінки обсягів договорів страхування. 

Особливості страхової діяльності зумовлені пріоритетністю захисту 

інтересів споживачів страхових послуг та принципами їх реалізації. У 2000 

році Міжнародна асоціація органів нагляду за страховою діяльністю (ІAІS) 

(створена у 1994 році), що об’єднує близько 180 країн, розробила «Міжнародні 

принципи здійснення страхових операцій». Ухвалення цього документа мало 

на меті забезпечення кращого контролю за галуззю страхування як на 

внутрішніх, так і на зовнішніх ринках; створення ефективно і стабільно 

функціонуючих ринків для захисту страхувальників та їхніх інтересів; 
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об’єднання зусиль усіх членів з метою розроблення стандартів нагляду тощо 

[136, с.18]. 

Виходячи з принципів, представлених у цьому документі та вимог 

чинного законодавства щодо захисту прав споживачів страхових послуг, слід 

виділити ряд особливостей, які властиві саме страховій діяльності: 

– перестрахування ризиків: частку ризиків, прийнятих у страхування, 

страховик передає у перестрахування, таким чином захищаючи споживача від 

власної неплатоспроможності за договорами страхування; 

– страховий тариф: обсяги страхових внесків повинні покривати витрати 

страховика на власне утримання, забезпечення діяльності та отримання 

інвестиційного доходу. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці 

страхової суми за визначений період страхування [7]; 

– страхова сума: обсяг ризиків, переданих у перестрахування, 

обмежується сумою, узгодженою сторонами, але не вищою за вартість 

предмета страхування; 

– страхові резерви: за рахунок страхових премій формуються спеціальні 

резерви – математичні (для страховиків, що здійснюють страхування життя, 

так зване «life-страхування») або технічні (для страховиків, що здійснюють 

види страхування інші, ніж страхування життя, так зване «non-life-

страхування», або ризикове чи майнове страхування). Такі резерви підлягають 

інвестиційному розміщенню та виступають гарантією виконання страховиком 

своїх зобов’язань при настанні страхових випадків; 

– викупна сума: за умови дострокового розірвання договору страхування 

життя страхувальник отримує грошову компенсацію, що включатиме не лише 

сплачені страхові премії, а й частку доходу від розміщення математичних 

резервів. Методика розрахунку таких сум виконується актуарієм та проходить 

експертизу в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

риків фінансових послуг з метою підвищення рівня довіри до life-страхування 

та захисту інтересів споживачів таких послуг; 
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– інвестиційне страхування: договори страхування життя можуть мати 

компонент депозиту з умовою дискреційної участі або без неї, що підлягає 

розділенню. Тобто, за умови укладання довгострокового договору 

страхування життя страхувальник може отримати не лише викупну суму, а й 

частку доходу від розміщення математичних резервів та гарантований 

елемент. 

Перелік виокремлених особливостей не є вичерпним, проте саме такі 

специфічні процедури та методи захисту інтересів споживачів зумовлюють 

виникнення специфічних об’єктів обліку та їхню оцінку. До цих об’єктів слід 

віднести: 

– страхові резерви; 

– частку перестраховиків у страхових преміях та виплатах; 

– доходи страхових компаній, що поділяють на доходи від основної 

діяльності (надання страхових послуг) та від розміщення страхових резервів; 

– гарантійний фонд страховика, що складається з резервного або 

додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку; 

– компонент депозиту за договорами страхування життя; 

– бонуси за договорами страхування життя, що нараховуються за його 

компонентом депозиту; 

– зобов’язання страховиків у частині оцінки, перевірки адекватності та 

визнання в їхньому складі викупних сум та гарантованих елементів й умов 

дискреційної участі на підставі актуарних розрахунків; 

– аквізиційні витрати; 

– активи страховика у частині їхньої оцінки, що за вимогами 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не можуть включати суми, 

які в перспективі будуть виплачені страхувальникам, а також мати достатній 

рівень ліквідності; 

– розрахунки зі страховими та перестраховими посередниками. 

Отже, особливості здійснення страхової діяльності та захисту інтересів 

страхувальників зумовлюють цілий комплекс специфічних об’єктів обліку. 
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Страхові послуги в Україні надаються фінансовими установами, що 

відповідають спеціальному комплексу вимог щодо організаційно-правової 

форми та обсягу капіталу, іншим особливостям, зареєстровані 

Уповноваженим органом та мають ліцензію на здійснення страхової 

діяльності. Такі фінансові установи повинні мати достатній рівень 

платоспроможності й ліквідності, щоб забезпечити виплату страхових 

відшкодувань. З метою забезпечення достатньої фінансової стійкості 

страховиків Законом України «Про страхування» визначено ряд специфічних 

вимог до страховика ще на етапі його створення: 

1. Страховики створюються у формі акціонерних, повних, командитних 

товариств або товариств із додатковою відповідальністю. Розглянемо кожну з 

цих форм. Акціонерне товариство передбачає формування капіталу за рахунок 

продажу (капіталізації) його акцій, що дозволяє акумулювати значний обсяг 

коштів, які слугуватимуть гарантією платоспроможності. Окрім того, 

управління товариствами, що створені в такій формі, здійснюється зазвичай 

висококваліфікованими найманими менеджерами, рішення яких підлягають 

схваленню загальними зборами акціонерів, що забезпечує ефективність такої 

моделі. Інші види запропонованих товариств не можуть виступати емітентами 

акцій, а отже, є незручними для залучення великого капіталу. Слід зазначити, 

що визначені форми господарювання забезпечують високий рівень 

гарантування виплати зобов’язань. Утім у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю страховик не може бути створений, адже його власники не 

несуть відповідальності за зобов’язаннями компанії власним майном. 

Звичайно, така норма поширюється і на акціонерні товариства, проте 

процедури їхнього банкрутства та ліквідації забезпечують гарантію виплат; 

2. Обсяг статутного капіталу страховика, який займається видами 

страхування іншими, ніж страхування життя, установлюється в сумі, 

еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням 

життя, – 1,5 млн євро за валютним обмінним курсом України. Такі розміри 

капіталу забезпечують капіталізацію страховиків та обмежують доступ на 
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ринок дрібних та ненадійних страховиків, що не здатні гарантувати страхових 

виплат; 

3. Статутний капітал страховиків може бути сплачений або в грошовій 

формі, або частково (до 25 %) державними цінними паперами. Такий склад 

капіталу зумовлює достатність ліквідності активів страховика та дозволяє 

гарантувати здійснення страхових виплат; 

4. Часткове обмеження діяльності страховиків-нерезидентів з метою 

формування власного капіталізованого страхового ринку. 

На нашу думку, виокремлені особливості цілком здатні забезпечити 

виконання своєї основної функції – забезпечення платоспроможності страховика 

в частині виплати відшкодувань. Узагальнити їх можна у вигляді таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2. Специфічні об’єкти обліку страхової діяльності 

Особливості страхової діяльності та 

страховиків 
→ 

Специфічні об’єкти обліку й оцінки 

1  2 

перестрахування ризиків: частку ризиків, 

прийнятих у страхування, страховик передає в 

перестрахування, таким чином захищаючи 

споживача від власної неплатоспроможності 

за договорами страхування 

→ 

частка перестраховиків у страхових 

преміях та виплатах 

страховий тариф: обсяги страхових внесків 

повинні покривати витрати страховика на 

власне утримання, забезпечення діяльності та 

отримання інвестиційного доходу 

→ 

доходи страхових компаній, що 

поділяють на доходи від основної 

діяльності (надання страхових послуг) 

і від розміщення страхових резервів 

страхова сума: обсяг ризиків, переданих у 

перестрахування, обмежується сумою, 

узгодженою сторонами, але не вищою, ніж 

вартість предмета страхування 
→ 

зобов’язання страховиків у частині 

оцінки, перевірки адекватності й 

визнання в їхньому складі викупних 

сум і гарантованих елементів та умов 

дискреційної участі на підставі 

актуарних розрахунків 

страхові резерви: за рахунок страхових премій 

формуються спеціальні резерви – математичні 

(для страховиків, що здійснюють страхування 

життя, так зване «life-страхування») або 

технічні (для страховиків, що здійснюють 

види страхування інші, ніж страхування 

життя, так зване «non-life-страхування», або 

ризикове чи майнове страхування). Такі 

резерви підлягають інвестиційному 

розміщенню та виступають гарантією 

виконання страховиком своїх зобов’язань 

→ 

страхові резерви за їх видами 
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Продовження таблиці 1.2 
1  2 

викупна сума: за умови дострокового 

розірвання договору страхування життя 

страхувальник отримує грошову компенсацію, 

що включатиме не лише сплачені страхові 

премії, а й частку доходу від розміщення 

математичних резервів. Методика розрахунку 

таких сум виконується актуарієм та проходить 

експертизу в Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг з метою підвищення рівня 

довіри до life-страхування та захисту інтересів 

споживачів таких послуг 

→ 

гарантійний фонд страховика, що 

складається з резервного або 

додаткового капіталу та 

нерозподіленого прибутку; активи 

страховика в частині їхньої оцінки, за 

вимогами Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку не можуть 

включати суми, що в перспективі 

будуть виплачені страхувальникам, а 

також мати достатній рівень 

ліквідності 

 

інвестиційне страхування: договори 

страхування життя можуть мати компонент 

депозиту з умовою дискреційної участі або без 

неї, що підлягає розділенню. Тобто за умови 

укладання довгострокового договору 

страхування життя страхувальник може 

отримати не лише викупну суму, а й частку 

доходу від розміщення математичних резервів 

та гарантований елемент 

→ 

компонент депозиту за договорами 

страхування життя, бонуси за 

договорами страхування життя, що 

нараховуються за його компонентом 

депозиту 

інші особливості 

→ 

розрахунки зі страховими та 

перестраховими посередниками, 

аквізиційні витрати 

* - узагальнено автором на підставі [7, 12, 19, 26, 40] 

Основним джерелом інформації для оцінки фінансово-майнового стану 

страховика, його платоспроможності та ліквідності є показники фінансової 

звітності. Саме за її даними проводиться оцінка перспективності та надійності 

страхової компанії. Слід зазначити, що страховики формують цілий комплекс 

звітності на підставі даних бухгалтерського обліку, що включає в себе й 

окреслені вище показники. При цьому існуюча система бухгалтерського 

обліку не передбачає формування таких показників у необхідному розрізі. Усі 

специфічні (унікальні й притаманні лише страховій сфері) об’єкти обліку 

включаються до складу показників, які властиві реальному, а не фінансовому 

сектору економіки. Отже, на підставі проведеного дослідження сутності 

страхової діяльності, показників розвитку страхового ринку вдалося 

окреслити спеціалізовані об’єкти обліку, що після завершення облікового 

процесу дозволять розкрити суттєві показники оцінки ефективності та 

перспективності страхової діяльності.   
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1.2. Поняття та склад звітності страхових компаній 

 

 

Як суб’єкти небанківського сектору ринку фінансових установ страхові 

компанії України є підприємствами, що надають певний набір фінансових 

послуг і належать до невиробничої сфери. Природа капіталу страхових 

компаній є спекулятивною, оскільки основна формула руху капіталу як 

самовідтворюваного ресурсу в політекономії «Т – Г – Т'» у цьому випадку не 

діє. Для фінансових установ вона матиме вигляд «Г – Г'». Тобто, надавши 

послугу зі страхування, суб’єкт страхової діяльності, минаючи стадію 

виробництва, отримує дохід. Такий дохід для страховика, по суті, є 

винагородою за приймання на себе ризиків, пов'язаних із володінням чи 

використанням майна та інтересів фізичних і юридичних осіб. Для захисту 

інтересів власників та страхувальників від випадків нездатності страховика 

виконати свої зобов'язання з відшкодування зазнаних збитків (реалізованих 

ризиків, що прийняті під власну відповідальність) покликані операції 

страхування. Тобто один страховик (перестраховик) бере на себе частину 

прийнятих іншим страховиком ризиків за грошову винагороду, що є часткою 

винагороди, отриманої першим страховиком. Таким чином, відбувається 

перерозподіл доходів відповідно до частки прийнятих ризиків. 

Страхові компанії України, як й інші суб’єкти господарювання, 

відповідно до чинного законодавства [4, ст.2.п.1] зобов’язані вести 

бухгалтерський облік та формувати звітність. Як відомо, бухгалтерський облік 

– це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 

зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для прийняття рішень [4, ст.1.аб.3].  

Головним способом узагальнення, подання та передачі інформації є 

складання звітності на підставі даних бухгалтерського обліку. Таку звітність 

доцільно назвати бухгалтерською. Звітність складається на підставі 

різноманітних даних та в різному вигляді. У сучасній економічній літературі 
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визначенню понять фінансової та бухгалтерської звітності приділено значну 

увагу, проте відсутній єдиний методологічний підхід. Досить часто науковці 

ототожнюють ці поняття (табл. 1.2). Можливо, це викликано певними 

стилістичними особливостями викладення тексту Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Наприклад, у статті 1 

наведено трактування понять бухгалтерський облік та фінансова звітність; у 

статті 3 ці поняття вжито поряд: «метою ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності є ….» тощо. Проте, на нашу думку, виходячи з 

вимог того ж чинного законодавства, таке зрівняння понять є некоректним. У 

цілому ж, поняття бухгалтерської звітності є значно ширшим за фінансову. 

Окрім фінансової звітності, на підставі даних бухгалтерського обліку 

складається також звітність податкова, спеціалізована тощо, а з 

використанням облікових даних – кадрова, внутрішня, зі соціального 

страхування тощо. 

Таким чином, поняття бухгалтерської звітності потребує детального 

розкриття (як окреме економічне визначення) та класифікації (як сукупність 

певних видів звітності). Для обґрунтування такої позиції вбачається доцільним 

більш детально проаналізувати підходи до зазначених категорій (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3. Поняття звітності в економічній літературі * 

Автор Трактування (характеристика) 
1 2 

Круш П. В. 

Звітність – це система узагальнених і взаємопов’язаних економічних 

показників поточного обліку, які характеризують результати 

діяльності підприємства за звітний період [114, с.204]. 

Виваль Н.  В.  

Звітність – це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних 

показників поточного обліку, які характеризують результати 

діяльності підприємства за звітний період. Бухгалтерська звітність 

складається на підставі даних бухгалтерського обліку для 

задоволення потреб певних користувачів [199]. Фінансова звітність є 

складовою бухгалтерської звітності, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період [101].  

Кужельний М. В. 

Це сукупність затверджених в установленому порядку звітних форм, 

які об'єднують комплекс систематизованих показників, що всебічно 

характеризують виробничу та фінансово-господарську діяльність 

підприємств за відповідний період [115, c.101]. 
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Продовження таблиці 1.3 
1 2 

Бєлов А. Н. 

Звітність установи являє собою систему показників, які 

характеризують умови та результати її роботи за визначений період 

[96, c.56] 

Бакаєв А. С. 

Бухгалтерська звітність – система показників, яка відображає 

майновий та фінансовий стан на звітну дату, а також фінансові 

результати її діяльності за звітний період [94, c.24] 

Бутинець Ф. Ф. 

Бухгалтерська звітність - сукупність показників обліку, 

відображених у формі визначених таблиць, які характеризують рух 

майна та фінансового стану підприємства, установи за звітний період 

[99, c.84] 

Палій В. Ф. 

Бухгалтерська звітність являє собою комплекс показників виконання 

планових завдань та результатів господарської діяльності за звітний 

період, отриманий у бухгалтерському та інших видах обліку [138, 

c.74] 

Міністерство 

фінансів України 

(НП(с)БО 1) 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів 

[60] 

Сопко В. В., 

Пархоменко В. М. 

Бухгалтерська звітність являє собою систему узагальнених 

показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової 

діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік) 

[143, c.7] 

Закон України 

«Про 

бухгалтерський 

облік та 

фінансову 

звітність в 

Україні» 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства за звітний період [4] 

Рада з 

Міжнародних 

стандартів 

бухгалтерського 

обліку 

Фінансова звітність загального призначення («фінансова 

звітність») – це така звітність, яка має на меті задоволення потреб 

користувачів, які не можуть вимагати від суб'єкта господарювання 

складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами [40] 

* - узагальнено автором на підставі [4, 40, 60, 94, 96, 99, 101, 114, 115, 134, 138, 143] 

Як видно із таблиці 1.3, багато сучасних науковців ототожнює різні види 

звітності. На нашу думку, категорія «бухгалтерська звітність» повинна бути 

сформульована з урахуванням економічної сутності поняття бухгалтерського 

обліку, його мети та основних принципів.  

Таким чином, ми можемо стверджувати, що бухгалтерська звітність – це 

система показників, які сформовані на підставі узагальнених даних 

бухгалтерського обліку й відображають стан та рух певних його об’єктів. При 

цьому саме за такого підходу звітні форми та їх показники як компоненти 
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можна назвати елементом методу бухгалтерського обліку. До речі деякими 

науковцями фінансова звітність розглядається як прийом бухгалтерського 

обліку, а іншими – як етап. Стосовно визначення самої категорії фінансової 

звітності, то його трактування наведене в Законі України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» і, на нашу думку, найбільш повно 

розкриває сутність поняття. 

Етап 

обліку 

 
Первинний облік 

 
Поточний облік 

 Узагальнюючий 

облік 

       

Рух 

облікової 

інформації 

 
Вхід інформації 

в систему 

бухгалтерського 

обліку 

 

Перетворення 

інформації в 

порівнювані 

показники та її 

групування 

 

Узагальнення 

інформації у 

вигляді 

підсумкових 

показників 

       

Облікові 

номенклат

ури та їх 

носії 

 Господарські 

операції 

відображені 

первинними 

документами 

 

Об’єкти обліку на 

рахунках, що 

відображені в 

облікових 

реєстрах 

 

Показники 

фінансової 

звітності, що 

відображені у 

формах 

 

Рис. 1.2. Технологічний процес обліку 

* - узагальнено автором 
Бухгалтерський облік досягає власної головної мети (надання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації [4, ст.3] завдяки 

комплексу методів, серед яких виділяють і підсумкове узагальнення 

інформації шляхом складання фінансової звітності [97, c.141; 99, c.146; 107, 

c.254; 108, c.312]. Таким чином, фінансову звітність визначають як елемент 

методу бухгалтерського обліку та його методичний прийом. Водночас часто 

саме складання фінансової звітності визнають узагальнювальним (заключним) 

етапом бухгалтерського обліку та останньою фазою обробки облікової 

інформації [132, c.84] (рис. 1.2). 

Отже, формування фінансової звітності є результатом облікового 

процесу, а формування її показників – процесу обробки облікової інформації. 

Те саме можна сказати й про інші види звітності відповідно до їх предмета. 
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Рис. 1.3. Класифікація бухгалтерської звітності * 
* - складено на підставі [4, 60] 
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Класифікаційні ознаки Види звітності 

обсяг відображуваної інформації 

часткова 

загальна 

проста 

комплексна 

мета складання 

внутрішнє користування 

зовнішнє представлення 

джерела фінансування суб’єкта 

звітність бюджетних 

установ 

звітність публічних 

організацій 

звітність господарсько-

розрахункових установ 

періодичність  

річна  

квартальна  

місячна  

моментність (щодо простору та 

часу) 

нормативна (складена на 

певну дату та містить 

показники на фіксований 

момент) 

строкова звітність 

(складена за певний 

період, а її показники є 

інтервальними) 

за джерелами формування  

фінансова звітність 

(грунтується на 

облікових даних, в т.ч. 

внутрішньо-

господарського обліку) 

комбінована звітність 

(містить інші дані) 
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У сучасній економічній літературі існує чимало підходів до класифікації 

бухгалтерської звітності. Науковці обирають різні способи виділення видів 

бухгалтерської звітності та ознак її поділу за видами та типами. Тобто за 

класифікаційні ознаки беруть різноманітні характеристики (рис. 1.2, рис. 1.3). 

На нашу думку, важливим аспектом класифікації бухгалтерської звітності 

є її цільове спрямування. Така ознака є дотичною до мети формування 

звітності та може бути визнана її підтипом у складі зовнішньої звітності. До 

цих видів бухгалтерської звітності слід віднести: податкову звітність, 

фінансову, статистичну, спеціальну звітність та звітність для органів 

соціального страхування населення. 

Отже, для цілей подальшого дослідження, передусім, необхідно з усієї 

сукупності звітів страхової компанії виокремити саме ті, що ґрунтуються 

виключно або частково на даних бухгалтерського обліку. Виходячи із 

вищенаведених класифікаційних ознак, доцільно розглянути форми 

фінансової звітності страхових компаній України, звітних даних, податкової 

звітності, статистичної та звітності до органів соціального страхування  

(рис. 1.4).  

Ураховуючи, що саме фінансова звітність та звітні дані страховиків 

ґрунтуються лише на даних бухгалтерського обліку, а звітність податкова, 

статистична та інша містить значну частку супутньої інформації (кадрової, 

управлінської тощо та може, на нашу думку, уважатися комбінованою 

звітністю за джерелами інформації), то саме двом першим видам звітності буде 

приділено найбільшу увагу. 

Таким чином, до виключно бухгалтерської звітності страховиків нами 

віднесено фінансову звітність та звітні дані. Склад, зміст та призначення 

фінансової звітності затверджується Міністерством фінансів України, а 

звітних даних – уповноваженим органом [4, ст. 35-37].  
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Рис. 1.4. Склад звітності страхових компаній України* 

* - узагальнено автором 

 

Страхові компанії України повинні складати річну та проміжну 

фінансову звітність за міжнародними стандартами. На сьогодні на 

загальнодержавному рівні жодних методичних рекомендацій щодо складу 

такої звітності не затверджено, проте створено кілька проектів. За 

результатами 2012 року страховики подавали фінансову звітність у складі, що 

вимагається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, але формування показників здійснювалося за вимогами Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку. При цьому під впливом алгоритму 

розрахунку арифметичних показників, відбувається трансформація та 

модифікація кінцевих показників. Тож у пояснювальних записках до 

фінансової звітності бухгалтерам страхових компаній доводилося подавати 

Звітність страхових компаній України (за джерелами інформації) 

Бухгалтерська звітність Комбінована звітність 

Фінансова звітність 

Спеціальна звітність (звітні дані) 

Податкова (частково) 

Із соціального страхування 

звіт про суми нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) застрахованих осіб 

та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування з необхідними додатками 

Статистична 

Інша звітність (внутрішня та зовнішня) 

– баланс (звіт про фінансовий 

стан); 

– звіт про фінансові результати 

підприємства (звіт про сукупний 

дохід); 

– звіт про рух грошових коштів; 

– звіт про власний капітал 

– загальні відомості про 

страховика; 

– звіт про доходи та витрати 

страховика; 

– звіт про страхові платежі та 

виплати за структурними 

підрозділами страховика; 

– пояснювальна записка до 

звітних даних страховика 
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чимало структурно-логічних обґрунтувань наведених даних для гармонізації 

всього пакету звітності. 

За підсумками 2013, 2014 років фінансова звітність про страхову 

діяльність подається суб’єктами господарювання виключно на підставі вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Слід зазначити, що окрім фінансової звітності страховикам доводиться 

обов’язково подавати звітні дані до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері фінансових послуг. Така звітність призначена 

для розкриття специфічної інформації щодо обсягів та видів страхової 

діяльності. У міжнародній практиці страховики складають лише фінансову 

звітність. Проте, згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, її структура не є жорстко регламентованою. Ці стандарти вимагають 

розкриття лише суттєвої інформації в необхідному обсязі. Таким чином, 

страховики мають змогу у фінансовій звітності розкривати не лише показники 

фінансово-майнового стану та результатів діяльності, а й специфічні дані 

щодо основної діяльності. 

Завдяки застосуванню Міжнародних стандартів фінансової звітності 

страховик здатний задовольняти потреби різних користувачів за допомогою 

однієї форми звітності. Користувачами звітності страховика, згідно з чинним 

законодавством, є фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про 

його діяльність для прийняття рішень [153].  

У сучасній спеціалізованій літературі користувачів фінансової звітності 

прийнято поділяти на дві основні групи: внутрішніх та зовнішніх. До 

внутрішніх користувачів звітності страховика відносять власників та 

управлінський персонал, які мають необмежений доступ до інформації про 

стан страхової компанії та формують звітність для зовнішніх користувачів. У 

свою чергу зовнішні користувачі мають обмежений доступ до інформації про 

страховика. Зокрема, податкові органи використовують інформацію про 

страхову компанію із податкових декларацій, які подаються до них, та 

фінансової звітності, Національна комісія, що здійснює державне 
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регулювання у сфері фінансових послуг систематизує специфічно-

статистичну звітність страховика та формує квартальні, річні огляди 

страхового ринку України. Банківські установи, інвестори та страхувальники 

перед тим, як укласти домовленості зі страховиком, досліджують його 

фінансовий стан з фінансової звітності, яка є у вільному доступі. [144, c.81]. 

Проте зустрічається й інший підхід до визначення кола користувачів 

звітності страховика. Їх поділяють також на дві групи: користувачі першого 

порядку і користувачі другого порядку. Користувачі першого порядку мають 

безпосередній інтерес щодо фінансових результатів та фінансового стану 

страховика, оскільки від нього залежить їхнє власне фінансове становище й 

доходи. До складу користувачів першого порядку належать: власники страхової 

компанії (засновники і акціонери), адміністрація страхової компанії, персонал 

страхової компанії, страхувальники, страхові посередники, перестраховики, 

цеденти, банки, постачальники, інвестори, кредитори, державні органи 

(державні наглядові органи у сфері страхування, державна податкова 

адміністрація, органи державної статистики тощо) [105, с. 22]. 

Звітність страхових компаній повинна забезпечувати всі групи 

користувачів необхідною їм інформацією. Проте кожна з цих груп має власні 

потреби щодо складу інформації. Такі вимоги досліджувалися сучасними 

науковцями переважно в контексті складу звітності та її загального змістового 

наповнення. За умов же застосування МСФЗ, стає доречним проведення 

аналізу показників бухгалтерської звітності страховика з точки зору 

важливості кожного показника для окремих користувачів [Додаток A]. Таким 

чином, можемо оцінити фінансову звітність з точки зору її корисності та 

інформаційних потреб для груп її користувачів (рис. 1.4). 
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Рис. 1.5. Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності * 
* - розроблено автором 

 

Фінансова звітність має забезпечувати користувачів першого порядку 

необхідною інформацією, яка б допомагала їм приймати рішення стосовно 

[104, c.24]: 

– придбання, продажу та володіння цінними паперами страховика та 

участі в капіталі страхової компанії (засновники, акціонери, інвестори, 

держава тощо); 

– оцінки якості управління страховою компанією (засновники, 

акціонери, інвестори, адміністрація, персонал, наглядові органи у сфері 

страхування, перестраховики, цеденти); 

оцінки здатності страховика своєчасно виконувати свої зобов’язання 

(страхувальники, страхові посередники, перестраховики, цеденти, державні 

Користувачі фінансової 

звітності страхової 

компанії 

Внутрішні – 

власники та персонал 

Зовнішні 

Інформаційні потреби користувачів 

Потребують усього комплексу інформації щодо 

прибутковості та фінансово-майнового стану 

підприємства з метою пошуку напрямів їх 

покращення 

Компоненти фінансової стійкості та 

платоспроможності 

Контрагенти, у т.ч. 

страхувальники 

Інвестори, у т.ч. 

можливі покупці акцій 

або боргових цінних 

паперів 

Уповноважені 

державні контролюючі 

органи 

Інші, у т.ч. об’єднання 

страховиків, 

громадські організації, 

рейтингові агентства 

Компоненти фінансової стійкості та 

платоспроможності, прибутковості та 

рентабельності діяльності 

Компоненти прибутковості діяльності, обсягів 

чистого прибутку та сплачених податків, платежів 

і зборів; забезпечення платоспроможності та 

захисту інтересів страхувальників 

Потребують комплексу інформації, що дає змогу 

прогнозувати фінансово-майновий стан та 

прибутковість діяльності страховика 
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наглядові органи у сфері страхування, постачальники, адміністрація, 

персонал, податкові органи); 

– забезпеченості зобов’язань страховика (страхувальники, страхові 

брокери, цеденти, перестраховики, банки, кредитори, державні наглядові 

органи у сфері страхування); 

– визначення суми дивідендів, які підлягають розділенню (засновники, 

акціонери, адміністрація, персонал, державні наглядові органи, 

страхувальники за договорами страхування життя); 

– регулювання діяльності підприємства (адміністрація, засновники, 

акціонери, державні наглядові органи тощо); 

– укладання договорів страхування (страхувальники, страхові 

посередники); 

– укладання договорів перестрахування (перестраховики, цеденти). 

Крім користувачів першого порядку, матеріали фінансової звітності 

страховиків цікавлять користувачів другого порядку, до яких належать: 

громадські об’єднання страховиків (наприклад Ліга страхових організацій 

України), консультативні та рейтингові агенції, науковці, юристи, мас-медіа, 

широка громадськість. Користувачі другого порядку не є безпосередньо 

зацікавленими в діяльності страховика, але вони можуть представляти та 

захищати інтереси користувачів першого порядку [178]. Задовольнити 

інтереси зазначених груп користувачів інформації стосовно діяльності 

страховика здатна лише доцільна й вичерпна фінансова звітність. При цьому 

зрозуміло, що така звітність має бути досить різноплановою і якомога 

докладнішою [104, c.25].  

Отже, стає можливим лаконічно сформулювати низку загальних вимог 

користувачів до фінансової звітності страховика: 

– суттєвість (важливість) поданої інформації; 

– порівнюваність показників звітності (у періоді та в галузі); 

– зрозумілість форм, корисність їхньої структури; 

– достовірність, точність та своєчасність поданої інформації. 
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Рис. 1.6. Принципи підготовки фінансової звітності * 
 

* - розроблено автором на підставі [40, 60] 

 

 

Принципи підготовки фінансової звітності 
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Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

– фінансова звітність має достовірно 

розкривати фінансово-майновий стан 

суб’єкта господарювання та в повному обсязі 

відповідати вимогам МСФЗ 

Безперервність – під час складання 

фінансової звітності необхідно виходити з 

припущення, що його діяльність триватиме й 

надалі, при чому  безперервно 

Нарахування в бухгалтерському обліку – 

суб’єкт господарювання визнає статті 

звітності, якщо її елементи відповідають 

умовам визнання 

Згортання – суб’єкт господарювання може 

згортати лише ті статті, невідображення яких 

не справить істотного впливу на прийняття 

рішень 

Частота звітності – фінансова звітність має 

подаватися за однакові звітні періоди. В 

інших випадках наводиться інформація про 

непорівнюваність даних 

Порівняльна інформація – у фінансовій 

звітності наводяться всі показники, що 

розкриті, за аналогічний попередній період 

Послідовність подання – суб’єкт 

господарювання зберігає подання та 

класифікацію статей у фінансовій звітності 

від одного періоду до іншого 

Автономність підприємства – кожне 

підприємство розглядається як юридична 

особа, що відокремлена від власників 

Безперервність діяльності – оцінка активів і 

зобов’язань підприємства здійснюється  

виходячи з припущення, що його діяльність 

триватиме далі 

Періодичність – припускає розподіл 

діяльності підприємства на певні періоди  

Історична (фактична) собівартість – 

визначає пріоритет оцінки активів, виходячи 

з витрат на їх виробництво та придбання 

Нарахування та відповідності доходів і 

витрат – за яким для визначення 

фінансового результату звітного періоду слід 

порівняти доходи звітного періоду з 

витратами, що були здійснені для отримання 

цих доходів 

Повне висвітлення – фінансова звітність 

повинна містити всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки операцій та 

подій, яка може вплинути на рішення, що 

приймаються на її підставі 

Послідовність – передбачає постійне (із року 

в рік) застосування підприємством обраної 

облікової політики 

Обачність – методи оцінки, що 

застосовуються в бухгалтерському обліку, 

повинні запобігати заниженню оцінки 

зобов’язань і витрат та завищенню оцінки 

активів і доходів підприємства 

Превалювання сутності над формою – 

операції повинні обліковуватися відповідно 

до їхньої сутності, а не лише виходячи з 

юридичної форми 

Єдиного грошового вимірника – передбачає 

вимірювання та узагальнення всіх операцій 

підприємства у його фінансовій звітності в 

єдиній грошовій одиниці 
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Для того, щоб фінансова звітність була здатна задовольнити потреби 

користувачів, вона має ґрунтуватися на певному блоці принципів її підготовки 

та відповідати якісним характеристикам. У вітчизняному законодавстві такі 

принципи та характеристики прописані в НП(с)БО 1, а в міжнародній практиці 

– в МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [38] (принципи) та 

Концептуальній основі фінансової звітності [39] (якісні характеристики). Вони 

дуже схожі та багато в чому дотичні, але певна різниця все ж помітна (рис. 1.6). 

Слід зазначити, що безпосередньо в тексті МСБО 1 принципи підготовки 

фінансової звітності не виокремлені як поняття, проте викладені ґрунтовно та 

доступно.  

Вітчизняне законодавство у сфері бухгалтерського обліку (Закон 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1) відрізняється 

гармонізованістю принципів бухгалтерського обліку та підготовки фінансової 

звітності, а також якісних характеристик до фінансової звітності. 

При цьому, якщо вітчизняне законодавство приділяє більше уваги 

підготовці звітності, то Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 

Концептуальна основа фінансової звітності більш детально розкриває саме 

якісні характеристики фінансової звітності (рис. 1.7). 

Таким чином, ані принципи підготовки фінансової звітності, ані якісні 

вимоги до неї, викладені у порівнюваних вище документах, не суперечать одне 

одному, але, можливо, потребують додаткової компіляції. 

Результатом проведеного аналізу сутності поняття, класифікації, 

принципів та якісних характеристик фінансової звітності, а також потреб її 

користувачів має стати пошук оптимального її складу та змісту. Проте, окрім 

різного складу показників, що необхідні тим чи іншим користувачам, 

випливає потреба в різноманітному кількісному та якісному складі форм 

звітності. Але такий підхід призводить до збільшення їхньої кількості. Тож 

очевидною стає необхідність пошуку оптимальної, розгорнутої, проте єдиної 

сукупності форм звітності страховика. 
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Рис. 1.7. Якісні характеристики фінансової звітності*  

 

* - узагальнено автором на підставі [40, 60] 

 

Якісні характеристики фінансової звітності та фінансової інформації 

За Концептуальною основою 

фінансової звітності 
За НП(с)БО 

 

Доречність, у т.ч. передбачувана та 

підтверджувальна цінність – фінансова 

інформація може спричинити зміни рішень 

користувачів (якщо має передбачувальну та / 

або підтверджувальну цінність) 

Істотність – інформація є істотною, якщо її 

відсутність або неправильне подання може 

вплинути на рішення, які приймають 

користувачі на підставі фінансової 

інформації про конкретний суб'єкт 

господарювання 

Правдиве подання – фінансовий опис є 

правдивим, якщо він є повним, нейтральним 

та вільним від помилок 

Застосування посилювальних якісних 

характеристик – дає змогу обрати найбільш 

доречний та повний спосіб опису явища 

шляхом його максимізації 

Зіставність, у т.ч. узгодженість – подана 

інформація має бути порівнюваною в різних 

періодах і підготовлена за одними й тими ж 

принципами 

Можливість перевірки – передбачає, що різні 

поінформовані та незалежні користувачі 

здатні підтвердити правдивість звітності 

 

Своєчасність – означає можливість для осіб, 

які приймають рішення, отримувати 

інформацію вчасно, так щоб вона могла 

вплинути на їхні рішення 

Інформація, яка надається у фінансовій 

звітності, повинна бути дохідливою й 

зрозумілою її користувачам за умови, що 

вони мають достатні знання та заінтересовані 

у сприйнятті цієї інформації 

Фінансова звітність повинна містити лише 

доречну інформацію, яка впливає на 

прийняття рішень користувачами, дає змогу 

вчасно оцінити минулі, теперішні та 

майбутні події, підтвердити та скоригувати 

їхню оцінку, зроблену в минулому 

Фінансова звітність повинна бути 

достовірною. Інформація, наведена у 

фінансовій звітності, є достовірною, якщо 

вона не містить помилок та перекручень, які 

здатні вплинути на рішення користувачів 

звітності 

Фінансова звітність повинна надавати 

можливість користувачам порівнювати: 

фінансові звіти підприємства за різні 

періоди; фінансові звіти різних підприємств 

Передумовою зіставності є наведення 

відповідної інформації попереднього періоду 

й розкриття інформації про облікову 

політику та її зміни. Запровадження й зміни в 

обліковій політиці здійснюються 

підприємством, яке визначає її за 

погодженням з власником (власниками) або 

уповноваженим органом (посадовою особою) 

відповідно до статутних документів 

Зрозумілість – інформація класифікована, 

згорнута та подана таким чином, що звітність 

є стислою й зрозумілою користувачеві 

Вартісне обмеження на корисну фінансову 

звітність – витрати на підготовку звітності 

мають бути виправдані вигодами від подання 

інформації 
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Така сукупність форм, очевидно, має ґрунтуватися на змісті форм 

фінансової звітності та розкривати інформацію щодо майна страхової 

компанії, складу та обсягу капіталу й зобов’язань, доходів та витрат компанії, 

руху її коштів, а також ряду специфічних показників галузі: обсягу та руху 

страхових і перестрахових резервів, за необхідності – деяку деталізацію 

звітності щодо обсягів премій та виплат за видами страхування чи, навіть, 

їхньою територіальною структурою. 

У Міжнародних стандартах з бухгалтерського обліку підкреслюється, 

що фінансові звіти мають бути зрозумілими без додаткових пояснень. 

Якісними ознаками показників фінансової звітності є їхня практичність та 

надійність. Практичність показника означає, по-суті, його суттєвість для 

користувача, здатність впливати на рішення. Надійність показника включає в 

себе не лише його достовірність, а й повноту кінцевої кількісної оцінки 

віддзеркаленого параметра. 

Таким чином, уся сукупність фінансової звітності повинна ґрунтуватися 

на принципах міжнародних та національних стандартів, задовольняти їхні 

якісні характеристики, а також потреби користувачів. Відповідно до всього 

вищевикладеного нами сформовано ряд певних характеристик (ознак) та 

вимог до бухгалтерської звітності з точки зору користувачів (табл. 1.4) 

Таблиця 1.4. Характеристики бухгалтерської звітності * 

Група 

ознак 

Характеристики (за 

відповідними 

ознаками) 

Значення характеристик 

1 2 3 

Щодо 

простору 

та часу 

Послідовність 

Постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики. Зміна облікової політики 

можлива лише у випадках, передбачених 

національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована 

та розкрита у фінансовій звітності [168] 

Безперервність 

Оцінка активів та зобов’язань підприємства 

здійснюється, виходячи з припущення, що його 

діяльність триватиме й надалі 

Періодичність 
Можливість поділу діяльності підприємства на певні 

періоди часу з метою складання фінансової звітності  

Обов’язковість 
Складання звітності є обов’язковим для всіх без 

винятку суб’єктів господарювання  
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Продовження таблиці 1.4 
1 2 3 

 
Державна 

регламентація 

Склад звітності, її форми, терміни подання тощо 

є сферою виключно державного 

регламентування (у визначених 

уповноваженими органами обсягах) 

Щодо 

користувачів 

Своєчасність 

Оперативність подання облікової інформації в 

узагальненому вигляді для задоволення 

управлінських потреб та потреб зовнішніх 

користувачів 

Правдивість 
Інформація має подаватися без жодних суттєвих 

зумисних чи випадкових викривлень 

Повнота 

висвітлення 

інформації 

Фінансова звітність повинна містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні 

наслідки господарських операцій і подій, 

здатних вплинути на рішення, що приймаються 

на її підставі 

Порівнюваність 

показників 

Використання оптимальної методики 

розрахунку показників, що забезпечить 

можливість порівнювати їх у часі, 

конкурентному середовищі та в межах однієї 

форми 

Простота та 

зрозумілість 

Структура й показники звітності мають бути 

доступними підготовленому користувачеві та не 

викликати додаткових питань 

Доступність і 

публічність 

Деякі форми звітності є інформацією публічною 

та не становлять комерційної таємниці 

(відповідно, підлягають опублікуванню в 

спеціалізованих виданнях) 

Раціональність 
Форми звітності мають бути логічно-

структурованими  

 

Економічність 

Витрати на складання звітності мають бути 

економічно обґрунтованими та не перевищувати 

раціональних меж і можливого зиску 

Неупередженість 

На показниках звітності жодним чином не 

повинні відбитися особисті прогнози 

керівництва чи облікового персоналу щодо 

перспектив діяльності підприємства, структури 

його капіталу чи зобов’язань, результатів 

діяльності тощо 

Автономність 

Кожне підприємство розглядається як юридична 

особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з 

чим особисте майно та зобов’язання власників 

не повинні відображатися у фінансовій звітності 

підприємства 

Щодо методики 

складання форм 

Методологічна 

єдність 

розрахунку 

показників 

Суб’єкт господарювання, згідно з вимогами 

чинного законодавства та обраної облікової 

політики, застосовує єдиний методологічний 

підхід до показників звітності 

Нарахування та 

відповідність 

доходів і витрат 

Для визначення фінансового результату звітного 

періоду необхідно порівняти доходи звітного 

періоду з витратами, що були здійснені для 
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Продовження таблиці 1.4 
1 2 3 

 

 

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати 

відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності в момент їхнього виникнення, незалежно від дати 

надходження або сплати грошових коштів 

Превалювання 

змісту над 

формою 

Операції обліковуються відповідно до їхнього змісту, а не 

лише виходячи з юридичної форми 

Історична 

(фактична) 

собівартість 

Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з 

витрат на їх виробництво та придбання 

Єдиний грошовий 

вимірник 

Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 

підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в 

єдиній грошовій одиниці 

Обачність 

Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань і витрат та 

завищенню оцінки активів і доходів підприємства 

* - узагальнено автором на підставі [40, 57, 60, 168] 

 

Результатом проведеного дослідження літературних джерел та 

нормативно-правового забезпечення є обґрунтування, що поняття 

бухгалтерської звітності значно ширше за фінансову, яка виступає її 

компонентом. Фінансова звітність як елемент методу бухгалтерського обліку 

в сучасних умовах набуває широкого спектру якісних характеристик, які 

повинні задовольняти всі потреби її користувачів. 

Отже, комплекс фінансової звітності страхових компаній, що складена 

за вимогами МСФЗ, має стати вичерпним, лаконічним, зрозумілим, виключити 

дублювання показників та їхнє викривлення в різних формах. А головне, 

комплекс форм фінансової звітності має бути єдиним, щоб задовольнити 

потреби всього спектру користувачів. 

Зміст форм фінансової звітності про страхову діяльність підлягає суворому 

контролю. Згідно з вимогами чинного законодавства страховики зобов’язані 

створювати службу внутрішнього аудиту, а повнота й достовірність показників 

звітності має бути підтверджена аудиторським висновком. З огляду на те, що 

страхова діяльність та фінансова звітність суб’єктів її здійснення має ряд 

особливостей, методика її аудиту теж є специфічною.  
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1.3. Становлення нормативно-правового регулювання звітності 

страховиків 

 

 

Фінансовий ринок – це складова фінансової системи держави; ринок, на 

якому акумулюється та перерозподіляється значна частина грошових ресурсів. 

Левова частка небанківського сектору фінансового ринку належить страховим 

компаніям (страховикам). Страхові, а особливо резервні, фонди відіграють 

специфічну роль у фінансовій системі: основним їх призначенням є покриття 

витрат, що виникли з непередбачених або малоймовірних причин. Такі фонди 

створюються за рахунок страхових внесків і перебувають у розпорядженні 

страховиків. Акумулювання страхових і резервних фондів – фінансових 

ресурсів – дає можливість нівелювати витрати економіки та окремих фізичних 

чи юридичних осіб (страхувальників), пов’язані з різноманітними 

природними, техногенними або іншими причинами. Резерви страхових 

компаній також виступають як потужний інвестиційний та кредитний ресурс 

в економіці до настання страхового випадку. Таким чином, на страховому 

ринку переплітаються інтереси різних учасників, а саме: страховиків, 

страхувальників і держави. Ураховуючи, що виникнення суперечностей на 

страховому ринку України є ситуацією типовою, для забезпечення 

стабільності його функціонування необхідна наявність державного 

регулювання та нагляду, яке б урівноважувало інтереси всіх учасників. 

Головна мета державного регулювання ринку фінансових послуг – захист 

інтересів споживача фінансових послуг, який одночасно є його головним 

інвестором. Страховий ринок України – динамічний і мінливий. У зв’язку зі 

стрімким розвитком сучасних технологій у процесі суспільного відтворення 

виникають усе нові й нові ризики, страхування яких одразу намагаються 

пропонувати вітчизняні компанії. Крім того, фінансові інструменти, якими 

постійно оперують страховики, також трансформуються відповідно до 
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сучасних ринкових вимог. Відповідно, і державне регулювання страхових 

відносин постійно розвивається.  

Державне регулювання страхового ринку здійснюється шляхом: 

– прийняття законодавчих актів з питань діяльності страховиків, 

перестраховиків та страхових посередників, їхніх прав та обов’язків; 

– ліцензування страхової діяльності та забезпечення контролю за такою 

діяльністю; 

– контролю за повнотою та достовірністю інформації, що надається 

учасниками страхового ринку. 

Контроль та нагляд за платоспроможністю й фінансовою стійкістю 

страховиків здійснюється з метою захисту інтересів страхувальників та 

перестрахувальників. Основним джерелом інформації для такого контролю є 

дані фінансової та спеціальної звітності компаній. Ураховуючи, що система 

бухгалтерського обліку та звітності в Україні постійно реформується та 

адаптується відповідно до міжнародних вимог, особливої актуальності 

набуває ретроспективний огляд системи нормативно-правового забезпечення 

звітності страхових компаній та виявлення найбільш перспективних напрямів 

її розвитку. Такий аналіз уможливлює виявлення основних етапів розвитку 

державного регулювання фінансової звітності страхових компаній та 

формування пропозицій щодо його подальшого раціонального розвитку.  

Державне регулювання системи звітності страхових компаній 

здійснюється на законодавчому та виконавчому рівнях. Відповідно до 

Конституції України вищим органом у системі органів законодавчої влади є 

Верховна Рада України, а в системі виконавчої – Кабінет Міністрів України, 

який спрямовує й координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 

влади. Відповідно до Указу Президента від 8 квітня 2011 р. № 446 «Про 

Положення про Міністерство фінансів України» Міністерство фінансів 

України (далі – Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів 

України. Мінфін України є головним органом у системі центральних органів 
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виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері 

державного фінансового контролю, казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску й проведення лотерей, 

організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої 

звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння, їхнього обігу та обліку, у сфері 

запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [30]. 

Слід зазначити, що на початковій стадії формування фінансового ринку в 

Україні саме Міністерство фінансів відігравало ключову роль, оскільки в 

період з 1991 по 1995 рік воно було головним і єдиним регулятором збоку 

держави, що здійснював роботу зі створення фінансового ринку, реалізовував 

функцію контролю за випуском й обігом цінних паперів, вів загальний реєстр 

випуску цінних паперів в Україні, видавав дозвіл на здійснення діяльності 

щодо випуску й обігу цінних паперів; організовував виготовлення цінних 

паперів і документів суворого обліку, затверджував нормативно-технічну 

документацію з цих питань; брав участь у роботі керівних органів фондових 

бірж і здійснював контроль за додержанням положень статуту та правил 

фондової біржі [188]. 

Лише з 1995 року, після того, як було прийнято Указ Президента України 

«Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» [34], ця Комісія 

була визначена центральним органом державної виконавчої влади, який 

забезпечує реалізацію єдиної державної політики щодо цінних паперів і 

функціонування фондового ринку в Україні та координації діяльності 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у цій сфері [188]. 

Проте у 1997 році було прийнято зміни до Указу Президента України 

«Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку», якими 

зазначено, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є 
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центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, 

підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України. 

Фактично на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку 

покладено функції регулювання ринку капіталу та ринку похідних фінансових 

інструментів [188]. 

Протягом 1995-2003 років державне регулювання та нагляд за діяльністю 

страхових організацій України здійснювалися, по суті, Міністерством фінансів 

України та вищезгаданою Державною комісією. Указом Президента України 

від 4 квітня 2003 року № 292 затверджено положення «Про Державну комісію 

з регулювання ринків фінансових послуг України» (Держфінпослуг) [32]. 

Відповідно до цього указу Комісія – це спеціально уповноважений орган 

виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у межах, 

визначених законодавством. Основними завданнями цієї комісії визначено 

[34]: проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання 

фінансових послуг; розробка і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових 

послуг; здійснення державного регулювання та нагляду за наданням 

фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері; захист прав 

споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу з метою 

запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових послуг та їх 

припинення; узагальнення практики застосування законодавства України з 

питань функціонування ринків фінансових послуг, розроблення й внесення 

пропозицій щодо його удосконалення; запровадження міжнародно визнаних 

правил розвитку ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції в 

європейський та світовий ринок фінансових послуг. 

Комісією здійснювалося державне регулювання й нагляд за діяльністю 

страхових компаній і страхових брокерів, установ накопичувального 

пенсійного забезпечення, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових та 

факторингових компаній, кредитно-гарантійних установ, ломбардів, інших 

учасників ринків фінансових послуг (крім банків, професійних учасників 

фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їхньої 
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діяльності на фондовому ринку, інститутів спільного інвестування в частині 

їхньої діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус 

міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України та 

державних цільових фондів) [188]. 

Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1069 Державну 

комісію з регулювання ринків фінансових послуг України було ліквідовано. 

Натомість створено Національну комісію, що здійснювала державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) (Указ 

Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070). Новостворена 

Комісія є прямою правонаступницею Держфінпослуг та виконує функцію 

державного регулювання й нагляду за суб’єктами ринку фінансових послуг та 

відносинами між ними. 

Отже, можна виділити три основні рівні державного регулювання: рівень 

законодавчих органів, рівень державних регулюючих органів та рівень 

саморегулюючих організацій. 

У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» зазначається, що 

регулювання фондового ринку здійснює держава та саморегулівні організації 

[188]. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку – 

неприбуткове об’єднання учасників фондового ринку, що провадять 

професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, 

управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність 

(діяльність реєстраторів та зберігачів), утворене відповідно до критеріїв та 

вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку [187]. 

Кожна з вищезгаданих установ зробила свій внесок у систему 

нормативно-правового забезпечення звітності страхових компаній. За роки 

незалежності нашої держави прийнято цілу низку регуляторних документів як 

щодо діяльності страхового ринку в цілому, так і окремих аспектів, у тому 

числі Закони України «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», «Про державне регулювання ринку 
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цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок» і ряд 

підзаконних актів. 

Система нормативно-правового регулювання складу, змістового 

наповнення, порядку формування та подання фінансової звітності страхових 

компаній України постійно розвивалася. Ще 28 жовтня 1998 року постановою 

№ 1706 Кабінету Міністрів України затверджено Програму реформування 

системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. 

Саме принципи, викладені в цій програмі, стали основою сучасної системи 

вітчизняного бухгалтерського обліку та значної кількості законів і 

підзаконних актів. Проте система ринкових відносин не стоїть на місці. 

Відповідно, і міжнародні стандарти змінюються. В умовах інформаційного 

суспільства з’являються нові специфічні об’єкти обліку, виникають нові 

потреби в інвесторів та споживачів тощо. Система обліку та звітності також 

постійно реформується та вдосконалюється. Ринок фінансових послуг є одним 

із найбільш динамічних в Україні, а страхові компанії, на рівні з банками, – 

його провідними учасниками. Еволюцію нормативно-правового регулювання 

звітності в страхових компаніях доцільно умовно поділити на три основних 

етапи: 
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Таблиця 1.5. Розвиток нормативно-правового регулювання фінансової звітності страхових компаній * 

№ 

з/п 
Назва нормативно-правового акта Реквізити нормативно-правового акта Сфера застосування нормативно-правового акта 

1 2 3 4 

1. Етап становлення  

1 Про страхування № 85/96 від 07.03.1996 (Верховна Рада 

України) 

Визначено, що страховики щоквартально подають 

уповноваженому органу фінансову звітність та звітні 

дані 

2 Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні 

№ 996 від 16.07.1999 (Верховна Рада 

України) 

Регулює основні засади організації та ведення 

бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності 

страховиків 

4 Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку 1-6 

(Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1) 

Затверджені наказами №87 від 31.03.1999  

та №137 від 28.05.1999 (Міністерство 

фінансів України) (Наказ Міністерства 

Фінансів 07.02.2013 № 73) 

Регулюють склад та порядок формування показників 

фінансової звітності, у т.ч. страховиків України 

5 Про звітні дані страховиків Наказ № 210 від 28.03.2002 (Міністерство 

фінансів України) 

Регулює склад та порядок подання звітних даних 

страховиками України 

6 Про затвердження порядку 

складання звітних даних 

страховиків 

Розпорядження №317/9116 від 23.04.2004 

(Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг) 

Регулює порядок формування показників звітних даних 

страхових компаній 

2. Етап адаптації 

7 Про загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського 

Союзу 

Закон України № 1629 від 18.03.2004 

(Верховна Рада України) 

Визначено, що реформування системи нормативно-

правового забезпечення бухгалтерського обліку та ринку 

фінансових послуг є одним із пріоритетних напрямів 

адаптації вітчизняного законодавства 

13 Про затвердження плану заходів 

щодо запровадження Міжнародних 

стандартів фінансової звітності в 

небанківських фінансових 

установах 

Розпорядження №595 від 30.07.2009 

(Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг) 

Визначає першочергові заходи щодо запровадження 

Міжнародних стандартів для небанківських фінансових 

установ та строки їхньої реалізації 

10 Про схвалення Стратегії 

застосування МСФЗ  в Україні 

Розпорядження № 911 від 24.10.2007 

(Кабінет Міністрів України) 

Визначає основні шляхи та механізми імплементації 

Міжнародних стандартів фінансової звітності  
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 4 

14 Порядок розкриття інформації 

про діяльність публічних 

акціонерних товариств на 

підставі Міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

Рішення № 1780 від 30.11.2010 (Державна 

комісія з цінних паперів та фондового 

ринку) 

Регулює порядок формування показників фінансової 

звітності страховиків, що створені у формі 

акціонерних товариств із застосуванням міжнародних 

стандартів 

3. Етап імплементації 

15 Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в 

Україні» 

Закон України № 3332-VІ від 12.05.2011 

(Верховна Рада України) 

Визначає застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності обов’язковим для страховиків 

України 

16 Про внесення змін до Порядку 

подання фінансової звітності 

Постанова № 1223 від 30.11.2011 (Кабінет 

Міністрів України) 

Визначає застосування МСФЗ обов’язковим для 

страховиків України, починаючи з 01.01.2012 

17 Про затвердження Плану заходів 

щодо запровадження 

Міжнародних стандартів 

фінансової звітності в 

небанківських фінансових 

установах 

Розпорядження №788 від 22.12.2011 

(Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг) 

Визначає першочергові заходи щодо розробки 

механізму (розробки інструкцій, методичних 

рекомендацій, програмного забезпечення тощо) 

запровадження Міжнародних стандартів для 

небанківських фінансових установ та строки їхньої 

реалізації 

18 Про застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Спільний лист № 12-208/1757-14830,  

№ 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 від 

07.12.2011 (Національний Банк України, 

Міністерство фінансів, Державний комітет 

статистики) 

Регулює склад та терміни подання фінансової 

звітності за Міжнародним стандартами страховиками 

України у 2012 році. 

(Далі – Спільний лист) 

19 Про страхування ПРОЕКТ Закону України, реєстраційний 

№ 9614 від 19.12.2011 

Передбачає обов’язкове застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності страховиками 

20 Методичні рекомендації щодо 

застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

для страхових компаній в Україні 

ПРОЕКТ (Державна комісія з регулювання 

ринків фінансових послуг) 

Передбачає склад фінансової звітності страховиків та 

порядок формування її показників 

* - розроблено автором 
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1) становлення – на цьому етапі відбулося затвердження ключових 

нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності страхових компаній, 

принципів та порядку ведення ними бухгалтерського обліку, складу та 

формування фінансової звітності; 

2) адаптації – на цьому етапі, після виявлення всіх недоліків 

попередньо створеної системи, затверджуються програми, стратегії та 

механізми її вдосконалення й приведення у відповідність до динамічних 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

3) імплементації – на цьому етапі відбувається остаточний перехід 

страховиків України до сучасних Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, що поєднує в собі процеси гармонізації системи звітності, її 

уніфікації та трансформації (табл. 1.5). 

Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від № 1629 

від 18 березня 2004 року визначена обов’язковість безпосереднього 

застосування підприємствами, цінні папери яких обертаються на регульованих 

фондових ринках (перебувають у лістингу), Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ). Вищезазначеним законом законодавство 

України про бухгалтерський облік віднесено до пріоритетних сфер адаптації. 

Момент прийняття цього Закону доцільно вважати початком третього 

(сучасного) етапу розвитку системи нормативно-правового забезпечення 

фінансової звітності страхових компаній, оскільки саме в ньому застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності деякими страховиками України 

визнається обов’язковим. 

Відповідно до Закону України «Про страхування» страховиками 

визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, 

командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. Отже, 

частина страховиків діє у формі публічних акціонерних товариств. А згідно із 

Законом України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 

публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та 
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залишитися в біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі [22]. Тут 

слід ураховувати фондові біржі й регулюючі органи, які зобов'язують або 

дозволяють компаніям надавати консолідовану звітність відповідно до МСФЗ 

(серед них практично всі провідні біржі світу: Нью-йоркська фондова біржа, 

NASDAQ, Лондонська, Токійська і Франкфуртська біржі – усього близько 70 

фондових бірж із 50 країн світу) [193]. Наднаціональні організації, наприклад, 

Європейський Союз заявив про введення МСФЗ з 2005 року для компаній, 

акції яких котируються на міжнародних фондових ринках; деякі організації 

використовують МСФЗ під час складання власної звітності (Міжнародна 

організація комісій з цінних паперів, Міжнародний Олімпійський комітет, 

ОЕСР та багато інших). До того ж багато фінансових інститутів (Європейський 

банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Світовий банк тощо) вже зараз 

здійснюють кредитування тільки за умов надання звітності, складеної 

відповідно до МСФЗ, вимагаючи подавати ЄБРР засвідчену аудитором річну 

фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ; підтримувати певний 

рівень фінансових коефіцієнтів, розрахованих з використанням даних МСФЗ; 

забезпечувати адекватну роботу систем обліку витрат, бухгалтерського обліку 

та управління інформацією, що достовірно й точно відображає фінансовий 

стан компанії та результати її діяльності. 

На сьогодні Спільний лист Національного банку України, Міністерства 

фінансів України та Державного комітету статистики (нині – Державна служба 

статистики України) являється єдиним нормативно-правовим документом, що 

визначає склад фінансової звітності страхових компаній. Окрім цього 

страховики складають спеціальну звітність – звітні дані. Проте саме форми 

фінансової звітності є головним джерелом інформації про фінансово-

майновий стан суб’єкта страхової діяльності (табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6. Склад та призначення звітності про фінансово-майновий 

стан страховиків * 
№ 

з/п 
Форма звітності Об’єкти розкриття інформації 

1 2 3 

Фінансова звітність 

1 Баланс (звіт про 

фінансовий стан), 

складений за вимогами 

МСФЗ із наведенням 

порівняльної 

інформації 

Відповідно до Спільного листа подається станом на 

01.12.2012. При цьому згідно з П(с)БО 2 «Баланс» 

подається станом на 31.12.2011. Має відображати всю 

суттєву інформацію щодо обсягів та структури активів, 

власного капіталу та зобов’язань 

2 Звіт про фінансові 

результати (звіт про 

сукупний дохід), 

складений за вимогами 

МСФЗ без наведення 

порівняльної 

інформації 

Відповідно до Спільного листа подається станом на 

01.12.2012. При цьому згідно з П(с)БО 3 «Звіт про 

фінансові результати» має відображати інформацію за 

звітний період, тому вимога про відсутність порівняльної 

інформації виглядає некоректно. Має відображати всю 

суттєву інформацію щодо обсягів та структури витрат, 

доходів та сум нарахованих податкових зобов’язань 

3 Звіт про рух грошових 

коштів, складений за 

вимогами МСФЗ без 

наведення порівняльної 

інформації 

Відповідно до Спільного листа подається станом на 

01.12.2012. При цьому згідно з П(с)БО 4 «Звіт про рух 

грошових коштів» має відображати інформацію за звітний 

період, тому вимога про відсутність порівняльної 

інформації виглядає некоректно. Має відображати всю 

суттєву інформацію щодо вхідних та вихідних грошових 

потоків 

4 Звіт про власний 

капітал, складений за 

вимогами МСФЗ без 

наведення порівняльної 

інформації 

Відповідно до Спільного листа подається станом на 

01.12.2012. При цьому згідно з П(с)БО 4 «Звіт про власний 

капітал» має відображати інформацію за звітний період, 

тому вимога про відсутність порівняльної інформації 

виглядає некоректно. Має відображати всю суттєву 

інформацію щодо руху складових капіталу протягом 

звітного періоду 

5 Примітки до річної 

фінансової звітності (не 

є формою звітності; 

складається 

добровільно, часто у 

текстовій, описовій 

формі) 

Відповідно до Спільного листа подається станом на 

01.12.2012. Має відображати всю суттєву інформацію та 

необхідні до неї уточнення й розкриття стосовно активів, 

капіталу, зобов’язань і руху грошових коштів 

Спеціальна звітність (звітні дані) 

1 Загальні відомості про 

страховика  

Розкриває інформацію про повну назву, код ЄДРПО та 

місцезнаходження страховика, його юридичну адресу, 

банківські реквізити, відомості про керівника та головного 

бухгалтера, чисельність працівників, у тому числі 

штатних, кількість агентів (фізичних і юридичних осіб) 

2 Звіт про доходи та 

витрати страховика 

Розкриває інформацію про доходи страховика за видами, 

про витрати й фінансові результати страхової організації, 

а також суму податку на прибуток та чистого прибутку і 

збитку 
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Продовження таблиці 1.6 

1 2 3 

3 Звіт про страхові 

платежі за 

структурними 

підрозділами 

страховика  

Призначений для відображення інформації про розміщення 

філій, дирекцій, відділень, кількість представництв за 

регіонами України та суми страхових платежів (премій, 

внесків) і страхових відшкодувань та виплат в 

територіальному розрізі 

4 Пояснювальна 

записка до звітних 

даних страховика  

Забезпечує пояснення окремих показників звітності, 

деталізацію й обґрунтованість статей звітних даних. 

Відображує дані аналізу розвитку страхової діяльності 

страховика за звітний період, деталізує показники діяльності 

за видами страхування. Надається характеристика операцій з 

перестрахування, наводиться розрахунок страхових резервів, 

відображується розміщення страхових резервів, 

розшифровуються окремі статті активів і пасивів балансу, 

наводяться пояснення щодо припинення договорів 

страхування 

5 Декларація 

страховика про 

операції з 

перестрахування  

Відображує загальні показники діяльності страховиків зі 

страхування та перестрахування наростаючим підсумком з 

початку року, розкриває основні відомості щодо операцій 

перестрахування: інформацію щодо страховиків-

нерезидентів, об’єкта страхування та страхових ризиків, що 

перестраховувались у нерезидентів 

* - розроблено автором 

У результаті доповнення змісту нормативно-правового регулювання 

звітності страховиків запропонованими дефініціями стане можливим 

розмежувати специфічні поняття в галузі страхування, спеціалізовані об’єкти 

обліку та уникнути правових колізій. 

Виходячи із аналізу складу та структури фінансової звітності, можна 

стверджувати, що окрім затвердженого переліку форм страховики не мають 

жодних інших вимог чи рекомендацій щодо неї. Тобто постає необхідність 

розробки рекомендованих (оскільки їх обов’язковість МСФЗ не 

передбачається) форм звітності, що враховуватимуть усі суттєві аспекти 

діяльності страхової компанії. Викласти ці форми доцільно у вигляді 

методичних рекомендацій уповноваженого органу (Нацкомфінпослуг) або як 

розділ національного стандарту з обліку в страхових компаніях. Нами такі 

форми звітності рекомендовано узагальнити у вигляді методичних 

рекомендацій, що охоплюють також методику формування показників 

(Додаток Г) 
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Слід зазначити, що необхідність ухвалення такого стандарту 

Департаментом фіскальної, митної політики та методології бухгалтерського 

обліку Міністерства фінансів України постала досить давно, адже існуючий 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій, підприємств і організацій та П(с)БО не 

задовольняють вимоги страховиків в аспектах повноти та достовірності 

відображення господарських операцій. Страхова діяльність досить 

специфічна. Вона належить до невиробничої сфери, носить спекулятивний 

характер та не створює нової вартості. Відповідно, для відображення 

господарських операцій страхової компанії на рахунках обліку необхідна їхня 

суттєва деталізація відповідно до специфічних потреб (стосовно доходів, 

витрат, математичних і технічних резервів, страхового відшкодування, 

специфічних фінансових інструментів, розрахунків з перестрахування та 

нерезидентами). Залишки за синтетичними рахунками є підставою для 

формування показників фінансової звітності, тож у контексті переходу 

страховиків до Міжнародних стандартів фінансової звітності розробка 

рекомендованого робочого плану рахунків страховика стане абсолютно 

доречною. Окрім того, на підставі нових субрахунків доцільно було б 

сформувати типові схеми відображення специфічних операцій страхової 

компанії на рахунках обліку з метою уникнення правових чи фінансових 

колізій або порушень. Таким чином, можна сформувати необхідну структуру 

методичних рекомендацій з обліку в страхових компаніях (табл. 1.7). 

 

Таблиця 1.7. Структура та змістове наповнення методичних 

рекомендацій з обліку у страхових компаніях (проект)* 
№ 

з/п 
Назва розділу Зміст розділу 

1 2 3 

1 Визначення 

термінів і понять 

Уточнення необхідних термінів і понять.  

На нашу думку, необхідно включити такі терміни: 

застрахована особа (власник страхових інтересів), 

обов’язкове страхування, загальнообов’язкове державне 

страхування, добровільне страхування, компонент депозиту, 

страхова сума, страхове відшкодування 
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Продовження таблиці 1.7 
1 2 3 

2 Методичні 

рекомендації з 

обліку специфічних 

операцій страхових 

компаній  

Рекомендовані спеціалізовані рахунки та субрахунки до них, 

виходячи зі специфічних об’єктів обліку. На нашу думку, 

доцільним було б уведення до нього ряду специфічних рахунків 

обліку. Типові та специфічні бухгалтерські проведення та їх 

алгоритми за специфічними об’єктами обліку. На нашу думку, тут 

необхідно навести проведення, що стосуються: 

2.1.Надходження страхових премій та їх повернення;  

2.2.Формування всіх видів резервів страхової компанії, виділення 

компоненту депозиту під час страхування життя; 

2.3.Визнання та виплата страхового відшкодування; 

2.4.Визнання та формування витрат страхової компанії (зокрема 

витрат з урегулювання страхових випадків, на комісійні 

винагороди страховим агентам та брокерам, аквізиційних витрат 

тощо), визнання та формування доходів страхової компанії від 

основної діяльності; 

2.5.Проведення операцій перестрахування (з точки зору 

перестрахувальника та перестраховика); 

2.6.Операції з нерезидентами 

3 Алгоритми 

розрахунків 

величини резервів 

страховика 

Методика та зміст формування всіх видів резервів та розміру 

відрахувань до них за кожним договором окремо з чітким 

формулами, алгоритмами та прикладами 

* - пропозиції автора, представлені в Додатку В 

Поряд зі спільним листом Національного банку України, Міністерства 

фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 12-

208 діє постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) № 419 від 

28.02.2000 «Про порядок подання фінансової звітності», Порядок складання 

звітних даних страховиків, затверджений розпорядженням Державної комісії 

з регулювання ринків фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004 та низка 

інших підзаконних актів. Отже, страховики за результатами звітного року 

мають подавати Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 

власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності, складені за 

вимогами МСФЗ, та Звітні дані, що ґрунтуються на різних методичних та 

методологічних підходах до розкриття інформації. У такій ситуації виникає 

необхідність модифікації всієї системи бухгалтерського обліку в страхових 

компаніях. Для складання звітності за міжнародними стандартами доцільно 

було б запровадити й бухгалтерський облік за МСБО. Проте згідно з вимогами 
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Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

страхові компанії, як і будь-які інші суб’єкти господарювання, зобов’язані 

застосовувати П(с)БО та План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу та зобов’язань. Отже, страховику необхідно або вести паралельний 

бухгалтерський облік за національними і міжнародними стандартами, або 

створювати власну методику формування фінансової звітності відповідно до 

вимог МСФЗ із використанням як даних бухгалтерського обліку, так і 

аналітичного й управлінського обліку, а також даних фінансово-економічного 

та управлінського апаратів.  

Таким чином, абсолютно очевидним стає зростання трудомісткості 

процесу формування звітності, що може призвести до порушення принципу 

економічності обліку. Цю проблему кожна страхова компанія на сучасному 

етапі розв’язує по-своєму. Проте необхідність гармонізації методологічних 

підходів до складу звітності, формування її показників та правового поля не 

викликає сумнівів. 

У сучасних економічних реаліях міжнародне законодавство в галузі 

бухгалтерського обліку постійно розвивається. Так, упродовж 2011-2014 років 

до ряду Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (далі – МСБО та МСФЗ) внесено ряд 

концептуальних змін. Передусім ці зміни стосуються обліку елементів 

фінансових інструментів та фінансових ризиків. Згідно з даними Українського 

агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» основними чинниками, 

що зумовлювали зміни в МСФЗ упродовж останніх років, були: тиск збоку 

«Великої двадцятки» (політичних лідерів найбільших економік світу); 

триваючий проект щодо конвергенції МСФЗ та Системи загальноприйнятих 

принципів бухгалтерського обліку США (General Accepted Accounting 

Principles, GAAP, далі – ГААП); завдання з підвищення якості старих 

стандартів; закриття «білих плям» в обліку шляхом розробки нових стандартів 

бухгалтерського обліку, передусім галузевих.  
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Для забезпечення зближення стандартів ГААП США та МСФЗ Рада з 

МСФЗ вирішила фундаментально переглянути порядок обліку в страхуванні, 

спільних підприємств, лізингу, виручки, податку на прибуток і зобов’язань за 

пенсійними планами. Ретельну перевірку пройшли правила, що визначають, у 

яких випадках слід відображати складні фінансові інструменти як 

зобов’язання, а в яких – як капітал.  

Відповідно, МСФЗ 4 «Страхові контракти» [40] зазнав фундаментального 

перегляду. Змінено структуру стандарту, переглянуто підходи до розкриття та 

визначення суттєвості інформації страховиками. Ураховуючи, що всі страхові 

компанії України з 1 січня 2013 року складають фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, їхній аналіз та порівняння з вітчизняними 

набувають особливої актуальності. 

Категорійний апарат будь-якої сфери є не лише підґрунтям теоретичних 

положень, а й ключовим елементом функціонування об’єкта, особливо в 

бухгалтерському обліку. Адже неправильне розуміння певних дефініцій у 

галузі страхування спричинює помилкове відображення об’єктів в обліку, 

викривлення показників фінансової звітності, виникнення правових колізій 

тощо. Отже, на підставі аналізу існуючого понятійного апарату 

бухгалтерського обліку в галузі страхування в Україні можливо виокремити 

сучасні об’єкти обліку страхових компаній, виявити категорії, що потребують 

імплементації у вітчизняне законодавство та такі, що варто використовувати 

саме в українській редакції.  

Радою з МСФЗ шляхом унесення змін до МСФЗ 4 створено комплексний 

стандарт, що змінює порядок обліку в страховика та інших компаніях, які 

емітують договори, що містять елемент страхового ризику (тобто ризику 

відповідальності перед застрахованою особою в разі настання страхового 

випадку). Цей стандарт є результатом спільного проекту Ради з МСФЗ і Ради 

зі стандартів фінансового обліку (США) у сфері розробки єдиного 

уніфікованого стандарту зі страхування. Віднині договори на надання послуг 

за фіксовану винагороду, за якими обсяг послуг залежить від події, 
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виникнення якої не визначено (наприклад, договір на обслуговування, за яким 

постачальник послуг зобов’язується ремонтувати певне обладнання в разі його 

пошкодженні), не входять до сфери застосування МСФЗ 4. У стандарті не 

розглядаються питання, пов’язані з порядком обліку, що здійснюється 

власниками поліса (відмінного від поліса перестрахування), які укладають 

договори страхування. Будь-який первинний збиток за договором негайно 

відображається у складі прибутку чи збитку звітного періоду. Таким чином, 

залишкова маржа усуває будь-який первинний прибуток за договором. Згодом 

він не переоцінюється, але систематично відновлюється протягом періоду 

страхового покриття.  

В основу визначення прибутків і збитків за договором покладено модель 

вимірювання. Емітенти не визнають премії у складі виручки (за винятком 

випадків, коли застосовується короткостроковий спрощений підхід), а 

демонструють їх окремо як гарантовану маржу в звіті про прибутки та збитки 

як окрему статтю з такою ж назвою (що включає зміни в поправці на ризик і 

залишковій маржі) та як зміни в розрахунках і фактичних даних. Додаткове 

розкриття інформації стосується премій та позовів. Такі зміни спричиняють 

збільшення мінливості показників звіту про прибутки і збитки.  

Категоріальний апарат безпосередньо МСФЗ 4 значно скорочено в 

порівнянні з попередньою його редакцією шляхом виключення тих дефініцій, 

що наведені в інших МСФЗ та МСБО. Окрім того, понятійний апарат винесено 

в окремий додаток до стандарту, додаток А, як ключовий елемент розуміння 

сутності страхування. Зі стандарту виключено такі поняття, як невизначена 

майбутня подія та негрошова виплата (оскільки, як зазначено вище, цей об’єкт 

виключено зі сфери дії стандарту), перестрахувальник (але введено 

визначення перестраховика), а також змінено проблематику стандарту. 

Ураховуючи, що протягом аналізованого періоду (2010 – 2015 роки) 

вітчизняне законодавство у сфері обліку в страхуванні також зазнало значних 

модифікацій, доцільно детально порівняти існуючий понятійний апарат 

(табл. 1.8). МСФЗ 4 «Страхові контракти» не наводить визначення поняття 
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«страхування», проте, на нашу думку, у документі, що регулює облік у 

страховика така дефініція є необхідною. Вона визначає економічну сутність 

процесу страхування і є необхідною для формування загального уявлення про 

зміст облікових процесів як у страховика, так і в страхувальника. 

Таблиця 1.8. Порівняльна таблиця термінології страхування за вітчизняними 

джерелами та МСФЗ 4 «Страхові контракти» * 

Відповідно до Закону України «Про страхування», 

НП(с)БО №1 

Відповідно до МСФЗ 

4»Страхові контракти» 

1 2 

Страховики 

Страховиками визнаються фінансові установи, які 

створені у формі акціонерних, повних, командитних 

товариств або товариств з додатковою відповідальністю 

згідно із Законом України «Про господарські товариства» 

з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а 

також одержали в установленому порядку ліцензію на 

здійснення страхової діяльності 

Сторона, яка зобов’язана 

за страховим контрактом 

надати компенсацію 

власникові страхового 

поліса, якщо відбудеться 

страховий випадок  

Страхувальники Власник поліса 

Страхувальниками визнаються юридичні особи та 

дієздатні фізичні особи, які уклали зі страховиками 

договори страхування або є страхувальниками 

відповідно до законодавства України 

Сторона, яка має право на 

компенсацію згідно зі 

страховим контрактом, якщо 

відбувається страховий 

випадок 

Страховий ризик 

Певна подія, на випадок якої проводиться 

страхування і яка має ознаки ймовірності та 

випадковості настання  

Ризик, інший ніж фінансовий 

ризик, переданий власником 

страхового поліса емітентові  

Страховий випадок 

Подія, передбачена договором страхування або  

законодавством, яка відбулася і з настанням якої 

виникає обов'язок страховика здійснити виплату 

страхової суми (страхового відшкодування) 

страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі  

Невизначена  майбутня  

подія,  яка  охоплена  

страховим контрактом і 

створює страховий ризик  

Страхова виплата Страхові зобов’язання 

Грошова сума, яка виплачується страховиком 

відповідно до умов договору страхування в разі 

настання страхового випадку.  

Чисті контрактні зобов’язання 

страховика згідно зі страховим 

контрактом.  

Цедент 

Перестрахувальник Власник  страхового  поліса  згідно  з  

договором  про перестрахування 

Договір страхування Страховий контракт 

Це письмова угода між страхувальником і 

страховиком,  згідно з якою страховик бере 

на себе зобов'язання в разі  настання  

страхового  випадку здійснити страхову  

Контракт,  згідно з яким одна сторона 

(страховик) приймає значний страховий 

ризик іншої сторони (власника 

страхового поліса), погодившись надати   



59 
 

Продовження таблиці 1.8 
1 2 

виплату страхувальнику або іншій особі,  

визначеній у договорі страхування 

страхувальником,  на користь  якої  

укладено  договір  страхування (надати   

допомогу,   виконати   послугу  тощо),  а  

страхувальник зобов'язується сплачувати 

страхові платежі у визначені  строки  та 

виконувати інші умови договору  

компенсацію власникові страхового 

поліса,  якщо  визначена  непевна  

майбутня  подія (страховий випадок)  

негативно  вплине  на  власника  

страхового  поліса  

* - розроблено автором 

Тому визначення, наведене в Законі України «Про страхування», під час 

розробки національних рекомендацій з обліку в страхових компаніях має 

спиратися не на цивільно-правові аспекти, а на процедуру передачі грошових 

коштів страхувальником та виникнення доходів у страховика. Слід відмітити, 

що в цілому вимоги МСФЗ 4 «Страхові контракти» спрямовані на послідовне 

та повне визнання, у першу чергу, саме зобов’язань, особливо – перед 

страхувальниками та перестрахувальниками, на відміну від вітчизняного 

законодавства, яке спрямовує максимальну увагу на повне й своєчасне 

висвітлення доходів. 

Визначення поняття «страховик», наведене в Законі України «Про 

страхування», повністю задовольняє призначення цього документа. Проте з 

точки зору бухгалтерського обліку МСФЗ 4 «Страхові контракти» 

ґрунтовніше відображує сутність цього терміна. Схожа ситуація 

спостерігається й у тлумаченні поняття «страхувальник». МСФЗ 4 «Страхові 

контракти» не подає такої дефініції, натомість уводить термін «власник 

поліса». Слід відмітити, що під час використання цього визначення може 

втрачатися один з учасників процесу страхування, а саме особа (юридична чи 

фізична), яка укладає договір страхування, об’єктом якого є інтереси іншої 

особи, а згідно із Законом України  «Про страхування» саме той, хто укладає 

договір, а не той, хто може отримати компенсацію, є учасником страхового 

процесу. Проте в статті 8 Закону України «Про страхування» уживаються 

терміни «застрахована особа» та «інша третя особа». Таку суперечність 

необхідно розв’язати шляхом чіткого розмежування цих понять (наприклад, 
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особа, що укладає договір страхування і сплачує страхові внески, визнається 

страхувальником, а особа, чиї інтереси застраховані страховиком, – 

застрахованою особою або власником страхових інтересів). Хоча для 

формування системи синтетичного обліку це і не має принципового значення, 

проте аналітичний облік сум отриманих страхових премій у страховика має 

бути чітко виписаний нормативною базою для захисту інтересів 

страхувальника.  

Визначення «страховий ризик» та «страхова подія» в обох аналізованих 

документах взаємопов’язані. З точки зору управління і фінансового аналізу 

тлумачення, представлені в МСФЗ 4 «Страхові контракти», більш доречно 

розкривають економічну сутність процесу. Проте Закон України «Про 

страхування», на нашу думку, більш повно визначає поняття страхового 

ризику і страхової події з точки зору бухгалтерського обліку, оскільки чітко 

визначає об’єкт обліку та процес виникнення зобов’язань. 

Особливу увагу слід звернути на ті категорії, що висвітлені у вітчизняних 

нормативно-правових актах, але не відображені в міжнародних стандартах. 

Визначення «добровільне страхування», наведене в Законі України «Про 

страхування», абсолютно не відповідає його змісту, адже будь-який вид 

страхування, крім загальнообов’язкових видів державного страхування (у 

більшості випадків), що проводиться спеціальними державними установами 

(фондами), здійснюється на підставі договору між страхувальником і 

страховиком. Тому, на нашу думку, з метою уникнення двозначності 

необхідно наводити в нормативному акті визначення обов’язкового 

страхування, а добровільним уважати ті види страхування, що не охоплені 

поняттями обов’язкового та загальнообов’язкового державного страхування. 

Відповідно поняття «обов’язкове страхування» може бути розтлумачено, 

таким чином: це ті види страхування, які у зв’язку з високим рівнем ризику є 

обов’язковими для певного виду діяльності і перелік яких визначено цим 

Законом. Класифікацію обов’язкового страхування на загальнообов’язкове 

державне страхування та обов’язкове страхування згідно з переліком, 



61 
 

наведеним у статті 7 Закону України «Про страхування», не зазначено, 

можливо, у зв’язку з тим, що загальнообов’язкове державне страхування 

регулюється іншими спеціалізованими Законами України та підзаконними 

актами. Проте, на нашу думку, таке доповнення було б доцільним для 

уникнення двозначності під час обліку страхових платежів за обов’язковим 

страхуванням у страхувальника. 

МСФЗ 4 «Страхові контракти» не наводить визначення поняття 

«страхування життя», оскільки в ході обліку згідно з його умовами 

відбувається розділення компонентів страхування та депозиту за цим видом 

страхування, а тому таке визначення не матиме важливого облікового 

навантаження. Проте було б доцільним під час розробки національних 

стандартів обліку у страхових компаніях увести таке визначення як 

обов’язкове, за умови його узгодження зі світовою тенденцією поширення 

страхування життя як методу накопичення (заощадження). Тобто необхідно 

врахувати момент розділення компонентів депозиту і страхування у таких 

договорах згідно з пунктами 10-12 МСФЗ 4 «Страхові контракти» та 

необхідність додаткового ліцензування депозитної діяльності в Україні (тобто 

або передбачати депозитну діяльність у складі страхування життя під час 

видачі ліцензії на цей вид страхування, або вводити додаткову ліцензію для 

такого страхування).  

Окрім того, міжнародними стандартами не розкрито такі поняття, як 

страхова сума, страхове відшкодування, страховий платіж (внесок, премія), 

страховий тариф, франшиза, перестрахування, викупна сума, страхові резерви, 

фонд страхових гарантій. Але саме ці категорії є ключовими в поточному 

обліку страхової компанії. Терміни «аварійний сертифікат», «аварійні 

комісари», «правила страхування» не несуть значного облікового 

навантаження у своєму змісті. Вони можуть бути використані в ході розробки 

національних облікових стандартів для роз’яснення процедури виникнення 

зобов’язань і процесу документування страхових операцій. Термін «викупна 

сума», наведений у Законі України «Про страхування», є обов’язковим для 
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формування методики обліку в страхових компаніях. Його тлумачення, на 

нашу думку, задовольняє вимоги бухгалтерського обліку. Визначення «умови 

забезпечення платоспроможності», «гарантійний фонд страхування», «вільні 

резерви», «математичні резерви». «страхові резерви», «фонди страхових 

гарантій» є обов’язковими елементами системи бухгалтерського обліку у 

страховика, оскільки формування в них резервів також є обов’язковим, а як 

облікова процедура – громіздким і специфічним. Отже, чітке визначення цих 

понять і детальний опис процедури формування, використання й обліку 

резервів страховиків має стати обов’язковим елементом національних 

рекомендацій чи стандартів обліку у страхових компаніях. Поняття «умова 

дискреційної участі», «гарантовані виплати», «гарантований елемент» також 

мають бути внесені до рекомендацій з обліку у страховиків й описані 

відповідно до українського законодавства. Процедура обліку операцій, 

пов’язаних з дискреційною участю у фінансових інструментах або у страхових 

договорах, має бути чітко виписана й відповідати вимогам МСФЗ 4 «Страхові 

контракти», особливо враховуючи необхідність страховиків в інвестиціях. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу понятійного апарату сфери 

бухгалтерського обліку в страхуванні можна стверджувати, що понятійний 

апарат нашого законодавства є значно ширшим від запропонованого МСФЗ. 

Вітчизняні нормативно-правові акти конкретизують практично всі необхідні 

об’єкти обліку в страхових компаніях, але не в повному обсязі відповідають 

сучасним світовим ринковим умовам. Так, певні об’єкти, що давно й успішно 

відображаються в обліку в країнах Європи і США, в Україні навіть не 

конкретизовано. Тобто понятійний апарат потребує істотного осучаснення. 

Відмовлятися від існуючих переваг українського законодавства та сліпо 

копіювати МСФЗ було б недоречним. На підставі цього стає можливим 

формування пропозицій щодо вдосконалення комплексу дефініцій системи 

обліково-аналітичного забезпечення страхової діяльності в Україні (табл. 1.9). 
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Таблиця 1.9. Удосконалення комплексу дефініцій системи обліково-

аналітичного забезпечення страхової діяльності в Україні (пропозиції)* 
№ з/п Категорія Пропонована редакція 

1 2 3 

1 Перестраховик 

Сторона, яка має зобов'язання згідно з договором 

перестрахування надати компенсацію цедентові, якщо 

відбудеться виплата страхового відшкодування за 

застрахованим страховим випадком 

2 
Договір 

перестрахування 

Страховий контракт (договір), наданий одним страховиком 

(перестраховиком) для компенсації іншому страховикові 

(цедентові) частини збитків за одним або кількома 

контрактами, укладеними цедентом у випадку здійснення 

страхових виплат 

3 
Активи 

перестрахування 

Чисті контрактні права цедента згідно з договором 

перестрахування 

4 

Контракт 

прямого 

страхування 

(договір 

страхування) 

Письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з 

якою страховик бере на себе зобов'язання в разі настання 

страхового випадку виплатити страхову суму або 

відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми 

застрахованій особі, а страхувальник зобов'язується 

сплачувати страхові платежі у визначені терміни та 

виконувати інші умови договору [194] 

5 
Компонент 

депозиту 

Компонент контракту договору страхування, що передбачає 

депозитне накопичення коштів страхувальника (страхування 

на випадок дожиття) та має обліковуватися як окремий 

фінансовий інструмент на умовах розділення 

6 Розділення 

Облік компонентів страхового контракту так, ніби вони є 

окремими договорами страхування або фінансовими 

інструментами на умовах розділення 

7 

Умова 

дискреційної 

участі 

Контрактне право одержувати (на додаток до гарантованих 

виплат) додаткові виплати:  

1) які, ймовірно, становитимуть значну частку всіх 

контрактних виплат;  

2) рішення про суму або визначення часу яких за страховим 

контрактом належить емітентові;  

3) за умовами страхового контракту вони ґрунтуються на:  

- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за 

контрактом визначеного типу; - реалізованих або 

нереалізованих 

доходах від інвестицій за визначеним пулом активів, 

утримуваних емітентом; або - прибутку чи збитку 

підприємства, фонду або іншого суб’єкта господарювання, 

які  є емітентом щодо контракту 

8 
Гарантовані 

виплати 

Платежі чи інші виплати, на які конкретний власник 

страхового поліса або інвестор має безумовне право, на яке не 

поширюється контрактна умова дискреційної участі емітента 

9 
Гарантований 

елемент 

Зобов’язання сплатити гарантовані виплати, які входять до 

контракту, що містить умову дискреційної участі. 

10 
Застрахована 

особа 

Фізична або юридична особа, інтереси якої є об’єктом 

договору страхування 

* - розроблено автором 
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Уведення нових категорій та заміна існуючих має проводитися з 

урахуванням українських реалій та перспектив світового ринку страхування. 

Використання запропонованих автором дефініцій дозволить уникнути 

двозначності в обліку та правових колізій у діяльності страховиків України. 

За ініціативою Ліги страхових організацій України, за поданням 

народного депутата України Пінчука А.П., Голови підкомітету з питань 

контролю та законодавчого забезпечення регулювання ринків фінансових 

послуг Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та 

митної політики спільно з Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері фінансових послуг 19 грудня 2014 року зареєстровано 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про страхування» за 

реєстраційним № 9614. Цей проект передбачає застосування МСФЗ 

страховиками України, деталізує категоріальний апарат страхової діяльності, 

виокремлює необхідні фінансові інструменти, уточнює механізми розміщення 

страхових резервів тощо. Запропонований аналіз регуляторного впливу цього 

законопроекту розкриває низку актуальних задач, що можуть бути розв’язані 

вищезазначеним законом. Комплексність вирішення поставлених задач 

забезпечується змінами до пов’язаних нормативно-правових актів 

(Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців» тощо). Статтею 90 цього законопроекту, яка 

визначає права уповноваженого органу, передбачено, що саме ним 

установлюється порядок розкриття інформації та подання звітності 

учасниками страхового ринку відповідно до законодавства, показники та 

періодичність подання звітності, правила підготовки, подання та обробки 

даних щодо провадження діяльності страховиками, страхових та/або 

перестрахових брокерів, власників істотної участі страховиків, здійснюється 

контроль за достовірністю інформації, яка надається учасниками страхового 

ринку. Тобто Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

фінансових послуг залишає за собою право затверджувати обов’язкові форми 
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звітності. Саме в такому випадку стає можливим створення єдиної 

уніфікованої системи звітності страховиків України та відмови від звітних 

даних як окремого пакету звітності. На жаль, проект Змін до законодавства, 

зазначений вище, залишився без розгляду. Окрім того, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг постійно 

публікує проекти методичних рекомендацій у сфері обліку та звітності 

страховиків. Проте жоден з них так і не був затверджений на 

загальнодержавному рівні. 

Отже, навіть розробки та проекти до кінця не вирішують усіх проблем 

регулювання звітності страхових компаній. Для їхнього вирішення, особливо 

в контексті застосування МСФЗ, необхідний комплексний підхід усіх 

уповноважених регулюючих органів і, бажано, шляхом ухвалення єдиного 

комплексного документа. 

22 грудня 2011 року Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) Розпорядженням № 788 з 

метою забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»» 

№ 3332-VІ від 12.05.2011 та Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» № 1223 від 

30.11.2011 затверджено План заходів щодо запровадження Міжнародних 

стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах. За 

таких умов особливої актуальності набуває аналіз нормативно-правового 

забезпечення формування та змістового наповнення фінансової та спеціальної 

звітності (звітних даних) страхових компаній на предмет відповідності 

вимогам Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема 

Міжнародного стандарту фінансової звітності 4 «Страхові контракти». Уже за 

результатами 2013 та 2014 років страховики формують фінансову звітність за 

МСФЗ. 
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Відповідно, гостро необхідним є виявлення проблем нормативного 

регулювання методики застосування українськими страховими компаніями 

МСФЗ шляхом:  

– аналізу нововведених нормативно-правових актів та проектів на 

предмет відповідності вимогам МСФЗ та сучасним ринковим реаліям; 

– виявлення недоліків механізму переходу страховиків до МСФЗ; 

– розробки пропозицій щодо шляхів удосконалення методики 

застосування МСФЗ страховиками під час складання фінансової звітності. 

Проблемі застосування міжнародних вимог до системи бухгалтерського 

обліку та звітності суб’єктами фінансового ринку України приділено значну 

увагу сучасних науковців. Необхідність гармонізації вітчизняних та 

міжнародних облікових стандартів за різними напрямками відстоюють у своїх 

працях В. Д. Базилевич, О. О. Гаманкова, М. В. Мних, С. С. Осадець, 

В. Й. Плиса та інші. Проте сьогодні постає необхідність виявлення й аналізу 

недосліджених аспектів та механізмів звітування страхових компаній.  

Починаючи з 1 січня 2012 року всі страхові компанії в обов’язковому 

порядку складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. З 

метою роз’яснення процедури першого застосування МСФЗ страховиками 

України спільним листом Національного Банку України, Міністерства 

фінансів та Державного комітету статистики від 07.12.2011 «Про застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності» (далі – спільний лист) 

визначено: порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності; особливості складання фінансової звітності та консолідованої 

фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди; порядок обрання дати 

переходу на МСФЗ; об’єкти порівняльних даних для трансформації звітності 

у відповідності до вимог МСФЗ; порядок розкриття інформації про вплив 

переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні 

доходи) і грошові потоки. Відповідно до вимог спільного листа, підприємства, 

у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, інформують 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі 
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статистики про складання ними фінансової звітності та консолідованої 

фінансової звітності за міжнародними стандартами.  

Слід зазначити, що спільний лист на сьогодні залишається єдиним 

чинним нормативно-правовим актом, який надає пояснення механізму 

переходу до МСФЗ.  

Існує два основні способи підготовки звітності за міжнародними 

стандартами: 1) трансформація даних українського обліку відповідно до 

МСФЗ; 2) паралельне ведення бухгалтерського обліку за національними й 

міжнародними стандартами. 

Трансформація є «перекладом» української фінансової звітності на 

міжнародну шляхом коригування окремих показників (способи отримання 

яких за національними стандартами відрізняються від МСФЗ). Зазвичай, за 

умови застосування цього способу підприємства несуть менші матеріальні і 

тимчасові витрати. Часто він також розглядається як тимчасовий захід під час 

переходу на паралельний облік за міжнародними стандартами. 

Паралельне ведення обліку за міжнародними стандартами полягає у 

відображенні в обліку за МСФЗ кожної господарської операції. Для великих 

підприємств це технічно неможливо без упровадження дорогої системи 

автоматизації. Складні інтегровані системи обліку висувають істотні вимоги 

до формалізації й уніфікації бізнес-процесів на підприємстві, що також 

спричиняє перебудову самої системи бухгалтерського обліку. 

Вибір способу складання звітності за МСФЗ, зазвичай, обумовлений 

передбачуваними витратами й метою впровадження міжнародних стандартів 

в компанії. Чим ширше керівництво збирається використовувати інформацію, 

підготовлену на підставі МСФЗ (наприклад, для цілей управлінського обліку і 

бюджетування), тим частіше компанії вибирають паралельне ведення обліку. 

Такий спосіб, на нашу думку, ефективніший, оскільки дозволяє компанії 

будувати систему внутрішньої звітності на тих самих принципах, що й 

зовнішню. 
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Для регулювання процесу трансформації фінансової звітності, складеної 

за вимогами вітчизняного законодавства, до вимог МСФЗ силами 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових 

послуг, разом з експертами ЄС підготовлений проект Методичних 

рекомендацій щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності для страхових компаній (далі – проект методичних рекомендацій) та 

Створено інформаційну веб-сторінку з питань упровадження МСФЗ на 

офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері фінансових послуг. Метою цього проекту є забезпечення єдиного 

підходу до розкриття інформації у фінансовій звітності страховиків за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності. Проектом методичних 

рекомендацій охоплено такі питання: форми, які страховики мають 

використовувати під час складання фінансової звітності; алгоритм та 

рекомендації щодо класифікації страхових договорів (страхових контрактів); 

рекомендації з обліку окремих рядків (статей), що надані у формах фінансових 

звітів; опис додаткової інформація, що підлягає розкриттю згідно з МСФЗ, але 

не міститься в запропонованих формах, а також рекомендації щодо її подання. 

Згідно з даними методичних рекомендацій, страховим компаніям України 

з метою уникнення правових колізій необхідно привести у відповідність до 

вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових оцінках та помилки» власну облікову політику шляхом 

редагування Наказу про облікову політику компанії. Метою таких змін є 

приведення у відповідність методик оцінки активів, зобов’язань та власного 

капіталу страховика до міжнародних вимог. Слід зазначити, що згідно з 

вимогами МСФЗ 4, зобов’язаннями страховика додатково визнаються: суми 

можливих бонусних нарахувань страховику; суми можливого відшкодування 

за окремими видами договорів; компонент депозиту за інвестиційними та 

пожиттєвими договорами страхування; прогнозовані суми можливих 

майбутніх нарахувань за вбудованими похідними інструментами тощо. 

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його 
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фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як 

того вимагає МСФЗ 1. Відповідно до вищеназваного спільного листа 

відмінності, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій 

та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ, 

відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших 

складових власного капіталу. Тобто, крім визнаних нових елементів 

зобов’язань, слід очікувати додаткового зниження сум нерозподіленого 

прибутку у складі власного капіталу страховиків України. 

Запропонованим нами проектом методичних рекомендацій (Додаток Г) 

передбачено рекомендовані форми розкриття необхідної інформації та 

методика їх заповнення. Однак не слід забувати, що МСФЗ не передбачають 

існування обов’язкових для заповнення типових бланків звітності, а лише 

перелік інформації (показників), що є обов’язковою для розкриття. Усі інші 

показники розкриваються страховиками на власний розсуд з урахуванням 

їхньої значущості в структурі активів, пасивів, доходів або витрат.  

Слід зазначити, що застосування страховиками МСФЗ дозволить чітко 

розмежувати різні види фінансових інструментів, які можуть бути закладені в 

договір страхування чи інший договір фінансового характеру зі страховиком. 

Таким чином, слід очікувати виникнення об’єктів обліку, не притаманних для 

вітчизняної системи, а також трансформації відображення в бухгалтерському 

обліку існуючих фінансових інструментів (наприклад, умова дискреційної 

участі та нарахування за нею, гарантований елемент та компонент депозиту). 

Необхідно також звернути безпосередню увагу на форми звітності 

страховика за МСФЗ. Від компаній не вимагається чіткого дотримання 

рекомендованих форм. На власний розсуд суб’єкти страхової діяльності 

розкривають у звітах інформацію, яка, на їхній погляд, є суттєвою, 

дотримуючись при цьому визначеного в МСФЗ 4 порядку. Детальному 

розкриттю підлягає інформація, що характеризує обсяги зобов’язань, 

страхових резервів, концентрації страхового ризику за видами страхування, 

компонентів фінансових інструментів, результатів страхової діяльності, 
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операцій перестрахування. Тобто характерною особливістю фінансової 

звітності за вимогами МСФЗ, порівняно з вимогами положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО), є її спрямованість на розкриття 

інформації, актуальної для захисту прав споживачів страхових послуг, а не 

фінансово-майнового стану, та співвідношення обсягів доходів і витрат як 

бази оподаткування. 

Перехід України до МСФЗ та МСБО є закономірним та довгоочікуваним 

процесом. На його шляху постає досить багато проблем як у регулюванні 

поточного, так і узагальнюючого обліку в страхових компаніях. Система 

синтетичних рахунків бухгалтерського обліку не дозволяє сформувати 

показники фінансової звітності за МСФЗ без додаткових затрат часу.  

Переваги формування фінансової звітності страховиками за 

міжнародними стандартами очевидні. До основних з них слід віднести 

формування звітності для зовнішніх інвесторів і зарубіжних партнерів у стислі 

терміни, з високою точністю і з мінімальними витратами; звітність компанії 

легко перевіряють і підтверджують провідні світові аудитори; звітність за 

міжнародними стандартами дає змогу об'єктивно оцінювати фінансовий стан 

й ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення; компанія отримує 

міжнародну репутацію інноватора і серйозного партнера міжнародного рівня; 

мінімізація зростання витрат на введення МСФЗ. До того ж активізується 

інтерес закордонних перестраховиків до співпраці з вітчизняними 

страховиками. Також можна очікувати притоку іноземного капіталу на 

страховий ринок України, який і досі не здатний стабілізуватися після 

фінансової кризи. Звітність, складена за міжнародними стандартами, робить 

страхову компанію зрозумілою та відкритою для будь-якого закордонного 

співробітництва. Проте процес переходу до МСФЗ та МСБО потребує 

компетентної та серйозної організації. Звітність страховика, складена за 

вимогами МСБО, відображає інформацію, яка раніше розкривалася у 

фінансові та спеціальній звітності (звітних даних) страхової компанії. 

Відповідно, постане необхідність розробки алгоритмів заповнення такої 
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звітності не лише з методикою розрахунку показників за даним аналітичного 

обліку, а й з відображенням процесу їх формування за даними рахунків 

синтетичного обліку. Очевидно, виникає необхідність розробки 

рекомендованого робочого плану рахунків страхової компанії. На нашу думку, 

існуючий в Україні план рахунків обліку активів, капіталу та зобов’язань 

підприємств, організацій, установ цілком може задовольнити вимоги 

страховиків України за умови його деталізації шляхом відкриття субрахунків 

третього порядку та створення кількох нових спеціалізованих субрахунків.  

Таким чином, з метою забезпечення повноти реалізації переваг постає 

необхідність створення дієвого механізму застосування МСФЗ, що 

включатиме затвердження методичних рекомендацій із застосування МСФЗ 

страховиками України з виправленням вищезазначених недоліків, розробку 

методичних рекомендацій з обліку в страхових компаніях, удосконалення 

(деталізацію) існуючої системи рахунків синтетичного обліку для страховиків, 

створення системи звітності, що поєднає необхідні й достатні показники 

фінансової звітності страховика.  

Отже, лише за умови використання комплексного підходу до 

застосування МСФЗ страховиками України вітчизняна система 

бухгалтерського обліку зможе задовольнити вимоги користувачів та 

забезпечити ефективний процес формування фінансової звітності. Розробка 

уніфікованих форм звітності, алгоритмів їх заповнення та системи 

синтетичного обліку буде розкрита в подальших розділах дисертаційного 

дослідження.   
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Висновки до розділу 1 

 

 

1. Страхова діяльність має свої особливості, що зумовлюють виникнення 

специфічних об’єктів обліку та показників фінансової звітності. У результаті 

проведеного аналізу сутності страхової діяльності до них віднесено: 

компонент депозиту за договорами інвестиційного страхування, частка 

капіталу щодо умов дискреційної участі, доходи та витрати від розміщення 

страхових резервів, частка перестраховиків за видами страхування та резервів, 

а також специфічні елементи визнання та оцінки зобов’язань і резервів 

страховика. Такі об’єкти потребують удосконалення спеціалізованих 

механізмів їх відображення в бухгалтерському обліку та подання у фінансовій 

звітності. Кількісні характеристики даних об’єктів підлягають розкриттю у 

фінансовій звітності виходячи із їх суттєвості у страховій діяльності, а потреба 

в удосконаленні системи облікового забезпечення зумовлена процесом 

формування таких показників. 

2. У ході дослідження розмежовано поняття бухгалтерської та фінансової 

звітності страховиків, котрі часто вживаються у тотожному значенні.  

Понятійно-категорійний апарат є підґрунтям теоретичних положень і 

важливим елементом функціонування об’єкта, особливо в бухгалтерському 

обліку. Запропоновано удосконалення понятійно-категорійного апарату 

обліково-аналітичного забезпечення страхової діяльності в Україні 

(відстрочені аквізиційні витрати, залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах, депозити перестрахування, частка перестраховиків у 

резервах, компонент капіталу щодо умов дискреційної участі, інвестиційні 

контракти, кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, чисті 

зароблені страхові премії , премії підписані, валова сума, премії передані у 

перестрахування, зміна резерву незароблених премій, валова сума, зміна 

частки перестраховиків у резерві незароблених премій тощо). Завдяки цьому 

стає можливим теоретично обґрунтувати специфічні об’єкти обліку страхової 
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діяльності та потреби користувачів щодо їх розкриття у фінансовій звітності. 

Саме складання фінансової звітності визнають завершальним етапом 

бухгалтерського обліку та останньою фазою обробки облікової інформації. 

Тобто саме формування фінансової звітності є результатом облікового 

процесу. 

3. Крім цього, запропоновано підхід до класифікації видів звітності 

страховика залежно від ступеня використання бухгалтерської інформації, а 

також сформульовано комплекс вимог та характеристик фінансової звітності, 

виходячи з потреб її користувачів. Так, схарактеризовано не лише загальні 

якісні характеристики фінансової звітності, а й проаналізовано їх у порівнянні 

з вимогами міжнародних стандартів. У результаті проведеного дослідження 

потреб користувачів звітності про страхову діяльність за окремими 

розкритими та непредставленими показниками виявлено, що сучасна 

фінансова звітність страховиків не висвітлює повною мірою всієї суттєвої 

інформації та містить несуттєві показники, а також компоненти, які 

дублюються в спеціалізованій звітності – звітних даних. 

4. Проаналізовано становлення нормативно-правового регулювання 

звітності страховиків, виокремлено його етапи, схарактеризовано недоліки 

сучасної системи нормативного забезпечення, сформульовано шляхи їх 

усунення та доповнення, зокрема розширення понятійного апарату щодо 

специфічних об’єктів обліку та компонентів фінансової звітності (компонент 

депозиту, розділення, застрахована особа тощо). Таке дослідження дає змогу 

сформулювати пропозиції щодо методики обліку та звітності страховиків у 

контексті їхнього сучасного нормативного регулювання. 

 

 

[Основні положення першого розділу дисертаційної роботи викладено в 

таких публікаціях: 119, 120, 122, 123. Наведений перелік не є вичерпним, а 

охоплює лише ключові положення.] 

  



74 
 

Розділ 2. Методичні положення складання бухгалтерської фінансової 

звітності про страхову діяльність 

 

2.1. Особливості порядку формування показників звітності про страхову 

діяльність 

 

 

Прикладні аспекти складання фінансової звітності про страхову 

діяльність зумовлені особливостями їх нормативно-правового регулювання. 

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності супроводжується 

вимогами вітчизняних нормативно-правових актів супутніх та дотичних до 

методики складання звітності, тож їхнім особливостям та взаємному впливу 

буде приділено окрему увагу в дисертаційному дослідженні.  

Зміст форм, склад показників та навіть порядок їх формування в різних 

видах звітності страховика часто повторюють одне одного. Відповідно, 

основним завданням аналізу таких показників визначено формування їх 

оптимального складу в межах єдиного пакету форм. 

Перелік обов’язкової звітності страховика є досить широким. Проте при 

більш детальному розгляді стає зрозумілим, що у формах звітності, 

затверджених для страховиків тими чи іншими уповноваженими органами, 

подається, по суті, одна й та сама інформація, але з різним ступенем деталізації 

та в різних розрізах. Такі висновки зумовлені проведеним аналізом форм 

фінансової звітності та звітних даних страховика за показниками, що 

представлені далі. 

Ще однією особливістю системи організації обліку в страхових компаніях 

є ведення детального аналітичного обліку в розрізі кожного виду страхування 

або страхувальника, а також філії чи підрозділу. Це зумовлено вимогами 

чинного законодавства та порядком формування звітних даних страхових 

компаній. Для забезпечення такої деталізації в страхових компаніях 

застосовують комп’ютеризовані системи персоніфікованого обліку (далі – 
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СПО). Такі СПО часто дозволяють формувати звіти й таблиці в розрізі будь-

якого параметра договору страхування, такі як вид страхування, 

страхувальник, філія, якою укладено договір, агент чи співробітник, що уклав 

договір, період, у який укладено договір, сума страхової премії, сума страхової 

відповідальності тощо. Існують СПО («Атлас», «Юпітер»), що дозволяють 

формувати вибірки за двома чи більше параметрами. Наприклад, кількість 

договорів необов’язкового майнового страхування, що укладена певною 

філією за певний період та з преміями, вищими за 100 грн на рік. Такі вибірки 

формуються з метою розкриття специфічних суттєвих показників фінансової 

та спеціалізованої звітності страховиків. 

Звітні дані страховиків представляють результати детального 

аналітичного обліку. З одного боку, існування такої звітності в нашій країні є, 

безумовно, позитивним явищем, оскільки робить облік максимально прозорим 

і контрольованим, мінімізує поле махінацій у звітності. Проте, ураховуючи 

необхідність у закордонних інвестиціях у страховий сектор фінансових 

установ України, необхідно поглянути на таку деталізацію публічної звітності 

з точки зору зарубіжного інвестора (табл. 2.1). Значна частка інформації, що 

розкривається у звітних даних може виступати комерційною таємницею. 

Можливість детально знайомитися зі станом не лише страхової компанії в 

цілому, а й окремими її структурними підрозділами, рухом її коштів іншими 

страховиками може відлякувати потенційних інвесторів.  

Таблиця 2.1. Склад та призначення звітних даних страхових компаній 
Форма звітних даних Призначення форми звітних даних 

1 2 

1. Загальні відомості 

про страховика 

Розкриває інформацію про повну назву, код ЄДРПО та 

місцезнаходження страховика, його юридичну адресу, 

банківські реквізити, відомості про керівника та головного 

бухгалтера, чисельність працівників, у тому числі штатних, 

кількість агентів (фізичних і юридичних осіб) 

2. Звіт про доходи і 

витрати страховика 

Розкриває інформацію про доходи страховика за видами, про 

витрати і фінансові результати страхової організації, а також 

суму нарахованого податку на прибуток та чистого прибутку і 

збитку 

  



76 
 

Продовження таблиці 2.1 
1 2 

3. Звіт про страхові 

платежі та виплати за 

структурними 

підрозділами 

страховика 

Призначений для відображення розміщення філій, дирекцій, 

відділень, кількості представництв за регіонами України та сум 

страхових платежів (премій, внесків) і страхових відшкодувань 

та виплат в територіальному розрізі 

4. Пояснювальна 

записка до звітних 

даних страховика 

Забезпечує пояснення щодо окремих показників звітності, 

деталізацію й обґрунтованість статей звітних даних. 

Відображує дані аналізу розвитку страхової діяльності 

страховика за звітний період, деталізує показники діяльності за 

видами страхування. Надається характеристика операцій з 

перестрахування, наводиться розрахунок страхових резервів, 

відображується розміщення страхових резервів, 

розшифровуються окремі статті активів і пасивів балансу, 

наводяться пояснення щодо припинення договорів страхування 

5. Декларація 

перестраховика про 

операції з 

перестрахування 

Відображує загальні показники діяльності страховиків зі 

страхування та перестрахування наростаючим підсумком з 

початку року, розкриває основні відомості щодо операцій 

перестрахування: інформацію щодо страховиків-нерезидентів, 

об’єкта страхування та страхових ризиків, що 

перестраховувались у нерезидентів 

* - узагальнено автором на підставі [60] 

Слід наголосити, що сліпо виводити зі складу звітності страховиків звітні 

дані було б необдуманим кроком. Як уже зазначалося, урегулювання потребує 

законодавча база щодо ведення бухгалтерського обліку в страховиків на всіх 

його етапах в цілому. Тож на цьому етапі постає необхідність детального 

аналізу звітних даних страховика в порівнянні з фінансовою звітністю. Такий 

аналіз надасть можливість визначити переваги існування звітних даних як 

таких та виявити в них ті статті, що дублюються або повторно вимагаються 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (табл. 2.2). 

Виходячи з проведеного в таблицях 2.2 та 2.3 аналізу, можна говорити 

про дублювання змісту показників Балансу в Пояснювальній записці 

страховика. Тобто у звітних даних вимагається повторне розкриття статей 

балансу, але воно вже наведене в самому балансі та в Примітках до річної 

фінансової звітності. Такі показники подано в розрізі розділів фінансової 

звітності та звітних даних у таблицях 2.2 та 2.3. 
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Таблиця 2.2. Порівняльна характеристика змісту Пояснювальної записки до 

звітних даних страховика  та Балансу (Звіту про фінансовий стан) * 

Назва розділу 

Пояснювальної 

записки до звітних 

даних страховика 

Зміст розділу 

Назва розділу 

Балансу (звіту про 

фінансовий стан) 

1 2 3 

Розділ І Загальні 

показники 

діяльності 

страховика 

Містить аналіз страхової діяльності за звітний 

період, інформацію про заборгованість 

страховика на кінець звітного періоду перед 

страхувальниками за видами страхування, 

зазначення причин заборгованості та строки її 

погашення, перелік відокремлених підрозділів 

страховика із зазначенням їхнього 

місцезнаходження, телефонів, відомостей про 

керівників, пояснення причин збитковості, 

пояснення щодо окремих показників за 

видами страхування 

Розділ ІІІ Пасиву 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

Розділ ІІ 

Показники 

діяльності зі 

страхування життя 

Призначений для деталізації інформації про 

укладання договорів страхування життя, 

надходження страхових премій, виплат 

відшкодування, виникнення та погашення 

заборгованості за цим видом страхування, 

розрахунків з перестрахування, формування 

математичних резервів, відображення витрат 

Розділ ІІ Активу 

Оборотні активи, 

Розділ ІІІ Пасиву 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

Розділ ІІІ 

Показники 

діяльності з видів 

добровільного 

страхування, 

інших, ніж 

страхування життя 

Призначений для деталізації інформації про 

укладання договорів добровільного 

страхування, інших, ніж страхування життя, 

надходження страхових премій, виплат 

відшкодування, виникнення та погашення 

заборгованості за цим видом страхування, 

розрахунків з перестрахування, формування 

технічних резервів, відображення витрат 

Розділ ІІ Активу 

Оборотні активи, 

Розділ ІІІ Пасиву 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

Розділ І V 

Показники 

діяльності з видів 

обов’язкового 

страхування 

Призначений для деталізації інформації про 

укладання договорів обов’язкового 

страхування, надходження страхових премій, 

виплат відшкодування, виникнення та 

погашення заборгованості за цим видом 

страхування, розрахунків з перестрахування, 

формування резервів, відображення витрат 

Розділ ІІ Активу 

Оборотні активи, 

Розділ ІІІ Пасиву 

Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

Розділ V 

Пояснення щодо 

операцій 

перестрахування 

Відображає інформацію про перестраховиків, 

частку страхових платежів, що їм належить, 

частку страхових виплат, відшкодувань, 

компенсованих перестраховиком, інформацію 

про страхових брокерів з перестрахування  

Розділ І Пасиву 

Власний капітал, 

Розділ ІІ Пасиву 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 

Розділ VI Умови 

забезпечення 

платоспроможно

сті страховика 

Наявність сплаченого статутного фонду та 

гарантійного фонду 

Розділ І Пасиву 

Власний капітал, 

Розділ ІІ Пасиву 

Довгострокові 

зобов’язання і забезп. 

Розділ VI Умови 

забезпечення 

платоспроможно

сті страховика 

Перевищення фактичного запасу 

платоспроможності над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності 

Розділ І Пасиву 

Власний капітал, 

Розділ ІІ Пасиву 

Довгострокові 

зобов’язання і забезп. 

Розділ VI Умови 

забезпечення 

платоспроможно

сті страховика 

Створення страхових резервів, достатніх для 

майбутніх виплат страхових сум та 

страхових відшкодувань 

Усі розділи Балансу 

Розділ VII 

Пояснення щодо 

договорів 

страхування 

Відображає інформацію про припинення 

договорів страхування у розрізі видів 

страхування, причин розірвання договорів та 

повернення страхових премій 

Розділ ІІ Активу 

Оборотні активи, 

Розділ ІІІ Пасиву 

Поточні зобов’язання 

і забезпечення 

* - розроблено автором 
Схожа схема прослідковується й під час аналізу звіту про витрати і 

доходи страховика (табл. 2.3). Кожен розділ цієї форми звітних даних 

знаходить відображення у фінансовій звітності. Навіть зважаючи на більший 

ступінь деталізації певних статей балансу у звітних даних, все одно 

необхідність такого глибокого розкриття аналітичної інформації залишається 

незрозумілою. Відповідно, постає необхідність виключення тих показників 

звітності, що дублюють одне одного. 

Таблиця 2.3. Порівняльна характеристика звіту Про доходи і витрати 

страховика та Звіту про фінансові результати * 
Назва розділу 

звіту даних про 

доходи і витрати 

страховика 

Зміст розділу 
Назва рядка звіту про 

фінансові результати 

1 2 3 

1. Визначення 

доходу від 

реалізації 

послуг з видів 

страхування, 

інших, ніж 

страхування 

життя 

Відображується інформація про страхові 

платежі (премії, внески), одержані від філій 

страхувальників – фізичних осіб, 

перестрахувальників, про частки страхових 

платежів, належних перестраховикам, про 

зміни резервів незароблених премій та 

залишків страхових платежів з державного 

обов'язкового страхування, про зміст частки 

перестраховиків у резервах незароблених 

премій 

2010 Чисті зароблені 

страхові премії 

2012 Премії, передані 

у перестрахування 

2013 Зміна резерву 

незароблених премій, 

валова сума 

2050 Собівартість 

реалізованої продукції  
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 

2. Визначення 

доходу від реалізації 

послуг зі 

страхування життя 

Розкриваються дані щодо сум страхових 

платежів (премій, внесків) та частки 

страхових  платежів, належних 

перестраховикам 

2010 Чисті зароблені 

страхові премії 

2012 Премії, передані у 

перестрахування 

2013 Зміна резерву 

незароблених премій 

3. Дохід від надання 

послуг для інших 

страховиків та інших 

послуг 

Розділ призначений для відображення 

інформації щодо суми доходу, одержаного від 

надання послуг для інших страховиків, у тому 

числі суми агентських винагород, та доходу 

від надання інших послуг, визначених 

Законом України «Про страхування 

2010 Чисті зароблені 

страхові премії 

2012 Премії, передані у 

перестрахування 

2013 Зміна резерву 

незароблених премій 

4. Інші операційні 

доходи, інші та 

надзвичайні доходи 

Наводиться інформація щодо сум, які 

провертаються з технічних резервів, резервів 

зі страхування життя, резерву належних 

виплат страхових сум. Відображаються дані 

щодо сум інвестиційного доходу, страхових 

виплат, відшкодувань, викупних сум, що 

компенсуються перестраховиками; сум, що 

повертаються із централізованих страхових 

резервних фондів. Відображуються інші 

операційні доходи, фінансові та інші доходи, а 

також надзвичайні доходи 

2120 Інші операційні 

доходи 

2240 Інші доходи 

 

5. Страхові виплати і 

страхові 

відшкодування  

Зазначаються  суми  здійснених  страхових 

виплат, страхових відшкодувань та викупних 

сум 

2050 Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

6. Операційні 

витрати, інші та 

надзвичайні витрати 

Розкривається інформація щодо витрат 

страховика: відрахувань до резервів, 

аквізиційних витрат, витрат, пов'язаних з 

укладанням та пролонгацією договорів 

перестрахування, витрат з регулювання 

страхових випадків; адміністративних витрат, 

витрат на збут послуг, інших операційних 

витрат, фінансових, інших та надзвичайних 

витрат 

2130 Адміністративні 

витрати 

2150 Витрати на збут 

2180 Інші операційні 

витрати 

2250 Фінансові витрати 

2270 Інші витрати 

2255 Втрати від участі в 

капіталі 

7. Фінансові 

результати звичайної 

діяльності та 

надзвичайних подій 

(до оподаткування) 

Відображується результат основної 

діяльності, фінансових операцій, від іншої 

звичайної діяльності та від надзвичайних 

подій 

2190 / 2195 Фінансові 

результати від 

операційної діяльності. 

2120 Інші операційні 

доходи, 2240 Інші 

доходи 

8. Податки на 

прибуток від 

звичайної діяльності  

Наводяться дані щодо суми нарахованого за 

звітний період податку на прибуток 

3116 Витрачання на 

оплату зобов'язань з 

податку на прибуток 

9. Чистий прибуток 

або збиток 

Зазначається сума чистого прибутку або 

збитку, яка розраховується як різниця між 

фінансовим результатом від звичайної 

діяльності і надзвичайних подій і сумою 

податку на прибуток 

2350 / 2355 Чистий 

прибуток / збиток 

* - розроблено автором  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/page5?nreg=z0336-13&find=5&text=%EF%EE%E4%E0%F2&x=0&y=0#w13
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Таблиця 2.4. Порівняльна характеристика інформаційної бази для формування балансу  

та пояснювальної записки до звітних даних страховика 

Стаття балансу (за змістом) 

Джерело інформації для 

відображення в статті 

(код синтетичного 

рахунку) 

Розділ / пункт пояснювальної записки до звітних даних 

страховика 

1 2 3 

Первісна вартість основних засобів Сальдо Дт 10 
Розміщення страхових резервів 

Розшифровка окремих статей балансу 

Первісна вартість основних засобів (інших 

необоротних матеріальних активів) 
Сальдо Дт 11 

Розміщення страхових резервів 

Розшифровка окремих статей балансу 

Первісна вартість нематеріальних активів Сальдо Дт 12 
Розміщення страхових резервів 

Розшифровка окремих статей балансу 

Накопичена амортизація нематеріальних активів Сальдо Кт 13 

Розміщення страхових резервів 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Знос основних засобів Сальдо Кт 13 Розміщення страхових резервів 

Довгострокові фінансові інвестиції, які 

обліковуються за методом участі в капіталі 
Сальдо Дт 14 

Розміщення страхових резервів 

Розшифровка окремих статей балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції Сальдо Дт 14 Розміщення страхових резервів 

Незавершені капітальні інвестиції Сальдо Дт 15 

Розміщення страхових резервів 

Розрахунок резервів незароблених премій та частка 

перестраховиків у резервах незароблених премій 

Відстрочені податкові активи Сальдо Дт 17 
Розміщення страхових резервів 

Розшифровка окремих статей балансу 

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи 
Сальдо Дт 18 Розміщення страхових резервів 

Запаси 
Сальдо Дт 20 Х 

Сальдо Дт 22 Х 

Гроші та їх еквіваленти Сальдо Дт 30, 31, 33 Розшифровка окремих статей балансу 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 

Інші оборотні активи Сальдо Дт 33, 34 Розміщення страхових резервів 

Поточні фінансові інвестиції Сальдо Дт 35 
Розміщення страхових резервів 

Розшифровка окремих статей балансу 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  Сальдо Дт 37 Розшифровка окремих статей балансу 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

Сальдо Дт 37 (За 

вирахуванням Сальдо Кт 

38 та Сальдо Дт 63, 68) 

Розшифровка окремих статей балансу 

Витрати майбутніх періодів Сальдо Дт 39 Х 

Зареєстрований (пайовий) капітал Сальдо Дт 40 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Капітал у дооцінках Сальдо Кт 41 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Додатковий капітал Сальдо Кт 42 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Резервний капітал Сальдо Кт 43 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Сальдо Кт 44 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Неоплачений капітал Сальдо Дт 45 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 

Вилучений капітал Сальдо Дт 46 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Забезпечення виплат персоналу Сальдо Кт 47 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Цільове фінансування Сальдо Кт 48 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності 

Страхові резерви Сальдо Кт 49 

Показники діяльності із страхування (за видами) 

Створення страхових резервів, достатніх для виплат страхових 

сум та страхових відшкодувань 

Частка перестраховиків у страхових резервах Сальдо Кт 49 

Показники діяльності із страхування (за видами) 

Створення страхових резервів, достатніх для виплат страхових 

сум та страхових відшкодувань 

Довгострокові кредити банків Сальдо Кт 50 Х 

Інші довгострокові зобов’язання Сальдо Кт 50 Х 

Відстрочені податкові зобов’язання Сальдо Кт 54 Х 

Інші довгострокові зобов’язання Сальдо Кт 55 Х 

Короткострокові кредити банків Сальдо Кт 60 Х 

Короткострокові кредити банків Сальдо Кт 60 Х 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками 

Сальдо Кт 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68 
Х 

Інші поточні зобов’язання Сальдо Кт 68, 69 

Показники діяльності зі страхування (за видами) 

Створення страхових резервів, достатніх для виплат страхових 

сум та страхових відшкодувань 
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Таблиця 2.5. Інформаційна база для формування звіту про фінансові результати та звіту про доходи та витрати страховика 

Стаття звіту про фінансові 

результати 

Джерело інформації для 

відображення в статті (код 

синтетичного рахунку) 

Розділ і пункт звіту про доходи та витрати страховика 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

Оборот Кт 70 за вирахуванням 

обороту Дт 70 

Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, 

ніж страхування життя 

Визначення доходу від реалізації послуг зі страхування життя 

Інші операційні доходи  
Дт71Кт79 

Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг 

Інші операційні доходи, інші надзвичайні доходи 

Доход від участі в капіталі Оборот Кт 72 
Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг 

Інші операційні доходи, інші надзвичайні доходи 

Інші фінансові доходи Оборот Кт 73 
Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг 

Інші операційні доходи, інші надзвичайні доходи 

Інші доходи  
Дт74Кт79 

Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг 

Інші операційні доходи, інші надзвичайні доходи 

Надзвичайні доходи Оборот Кт 75 
Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг 

Інші операційні доходи, інші надзвичайні доходи 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  
Оборот Дт 90 

Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми;   

Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати 

Адміністративні витрати Оборот Дт 92 
Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми 

Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати 

Витрати на збут  Оборот Дт 93 
Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми 

Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати 

Інші операційні витрати  Оборот Дт 94 
Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми 

Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати 

Фінансові витрати Оборот Дт 95 
Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми 

Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати 

Втрати від участі в капіталі Оборот Дт 96 
Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми 

Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати 

Інші витрати Оборот Дт 97 
Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми 

Операційні витрати, інші та надзвичайні витрти 



Постійне дублювання інформації легко відслідковується і за джерелами 

для її відображення (табл. 2.4, 2.5). Показники фінансової звітності та звітних 

даних страховика формуються з оборотів і залишків за рахунками 

бухгалтерського обліку, тобто аналіз звітів за джерелами інформації 

проводиться в розрізі саме рахунків обліку активів та джерел їх утворення, 

доходів та витрат. Актив балансу формується з балансових рахунків 1,2 та 3-

го класів та деяких контрарних рахунків 6-го класу. 

Розгляд показників фінансової звітності та звітних даних у розрізі джерел 

їх формування знову доводить повторюваність однієї й тієї ж облікової 

інформації. Таким чином, можна зробити висновок, що фактично вся 

інформація, наведена у звітних даних страховика, вже представлена у 

фінансовій звітності. Отже, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може використовувати вже 

існуючі форми звітності (фінансової, статистичної, податкової) для власних 

потреб. Для усунення необґрунтованого повторення публічної інформації та 

занадто глибокого її розкриття видається доцільним переглянути кількість 

статей та розділів у звітних даних та їх якісне наповнення.  

Тож нами було виявлено, що найбільш повторюваними показниками за 

формами фінансової звітності та звітних даних є ті, що розкривають 

інформацію щодо: 

–обсягу отриманих та підписаних страхових премій за видами 

страхування; 

– обсягів відрахувань до страхових резервів за їх видами; 

– обсягів виплачених та нарахованих страхових відшкодувань; 

– обсягу часток перестраховика у преміях, резервах та відшкодуваннях; 

–обсягу витрат страхової компанії; 

– обсягу інших доходів страхової компанії, крім страхових премій, 

арифметично розрахованих показників на підставі наведених вище даних 

(суми сплаченого податку на прибуток, обсягу чистого доходу, прибутку або 

збитку тощо). 
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Виходячи з проведеного аналізу, можна впевнено стверджувати про 

дублювання змісту показників Балансу в Пояснювальній записці страховика. 

Тобто у звітних даних вимагається необґрунтоване пояснення статей балансу, 

але воно вже наведене в самому балансі та в Примітках до річної фінансової 

звітності. Навіть зважаючи на більший ступінь деталізації певних статей 

балансу у звітних даних, все одно необхідність такого глибокого розкриття 

аналітичної інформації залишається незрозумілою.   
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2.2. Удосконалення системи синтетичного і аналітичного обліку як 

передумови формування показників звітності 

 

 

Складання фінансової звітності є завершальним етапом облікового 

процесу. Йому передує узагальнення облікової інформації на рахунках 

синтетичного обліку. Відповідно, виявлення та усунення недоліків існуючої 

системи бухгалтерського обліку є необхідною умовою оптимізації складу та 

змісту бухгалтерської фінансової звітності про страхову діяльність.  

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік є обов'язковим видом 

обліку, який ведеться підприємством (у тому числі страховиком). Фінансова, 

податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий 

вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. 

Механізм ведення бухгалтерського обліку реалізується шляхом 

документування господарських операцій. Здійснення операцій страхування та 

перестрахування на первинному етапі обліку реєструється завдяки договорам 

страхування та перестрахування. Поняття «страховий договір» притаманне 

вітчизняному нормативно-правовому полю, а в зарубіжних країнах 

використовують поняття «страховий контракт». На підставі договору 

страхування в бухгалтерському обліку визнаються суми дебіторської 

заборгованості страхувальників (страхових премій, що належать до сплати), 

доходи від здійснення страхової діяльності, нараховуються суми резервів за 

видами страхування. Визнання перерахованих сум на рахунках 

бухгалтерського обліку відбувається у відповідних журналах чи відомостях 

(залежно від форми обліку). На підставі договору перестрахування 

здійснюється визнання кредиторської заборгованості страховика перед 

перестраховиком, витрат на здійснення перестрахування та часток 

перестраховиків у відповідних страхових резервах.  

На підставі договору страхування (перестрахування) страхувальник 
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(перестрахувальник) сплачує суми страхових премій. Підтвердженням 

отримання платежів слугують документи реєстрації безготівкових операцій – 

квитанції та виписки банку. Специфічним страховим документом є страховий 

поліс. Згідно з вимогами Закону України «Про страхування» страховий поліс 

(він же – свідоцтво, сертифікат) є формою договору страхування, що 

підтверджує факт здійснення операції страхування. Страхові компанії, 

здійснюючи операцію страхування, часто не виписують (формують) окремого 

поліса, а сам документ, що підтверджує її здійснення носить назву «Договір 

страхування (поліс)». 

Одразу звертаємо увагу, що страховики, незважаючи на те, що вони є 

фінансовими установами, ведуть бухгалтерський облік відповідно до Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. Утім на сьогодні 

методичні рекомендації або інструкції щодо ведення операцій страхування та 

перестрахування відсутні. 

Найбільше питань виникає з бухгалтерського обліку специфічних 

операцій страховиків, що зумовлені особливостями їхньої діяльності, до яких 

слід віднести: операції страхування – як основну передумову визнання та 

формування доходів страховика; операції перестрахування – як основну 

передумову захисту страховиками власних інтересів; формування резервів у 

страховика – як основний об’єкт контролю збоку держави для захисту 

інтересів споживачів фінансових послуг; визнання та виплату страхового 

відшкодування –  як основну передумову визнання та формування витрат 

страховика. 

Науковці пропонують різну структуру субрахунків, що можуть 

використовуватися для обліку у страховиків. Наприклад, суперечності 

виникають у питаннях використання субрахунків для обліку та відображення 

надходжень страхових премій, доходу від надання страхових послуг, 

визнаного страхового відшкодування та витрат, що виникають під час його 
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виплати, формування деяких видів резервів. Відповідно, у сучасній науковій 

та спеціалізованій літературі пропонуються різні варіанти відображення 

господарських операцій у бухгалтерському обліку. Розглянемо проблемні 

питання обліку в страхових компаніях саме за вище окресленими напрямами. 

Основним джерелом доходів страховика є надходження страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування. 

Для обліку страховиками надходжень страхових платежів за договорами 

страхування, Планом рахунків та інструкцією щодо його застосування 

передбачено рахунок 76 «Страхові платежі». Щомісяця рахунок 76 

закривається кореспонденцією із субрахунком 70 «Дохід від реалізації».  

Існують різні погляди на поділ рахунку 76 за субрахунками. Вони 

представлені двома основними точками зору [105, 106, 132]: поділ на 

субрахунки за видами страхування; поділ на субрахунки за операціями 

страхування та перестрахування. 

Також розходяться думки науковців щодо застосування субрахунків 

рахунку 70 «Дохід від реалізації». Більшість джерел рекомендує застосовувати 

субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», проте існують 

рекомендації щодо використовування субрахунку 701 «Дохід від реалізації 

готової продукції», оскільки надання послуг зі страхування – основний вид 

діяльності страховика, а самі послуги можна вважати його продукцією. 

Зустрічаються суперечливі думки і щодо рахунків обліку страхувальників. 

Передбачається використання рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», а от у деталізації його за субрахунками вже виникає безліч 

пропозицій. На нашу думку, більш доречним стане використання субрахунку 

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», оскільки згідно вимог ст. 2 Закону 

України «Про страхування» за текстом вживається конкретизація діяльності 

страховика, як «виконання зазначених видів діяльності у  вигляді надання 

послуг». Всі представлені пропозиції щодо деталізації рахунків ґрунтуються 

на вимогах зазначеного Закону і з урахуванням змісту звітності, з метою 

формування уніфікованої системи формування її показників. Зокрема, система 
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рахунків для обліку доходів страховика повинна мати в основі саме 

класифікацію видів страхування, тобто страхових продуктів, що їх формують. 

Так, для обліку доходів від страхової діяльності пропонуємо використовувати 

такі субрахунки та рахунки аналітичного обліку до рахунку 76 «Страхові 

платежі»:  

761 «Страхові платежі за договорами добровільного страхування» 

 7611 «Страхування життя» 

 7612 «Страхування від нещасних випадків» 

 7613 «Медичне страхування» тощо (за видами страхування). 

762 «Страхові платежі за договорами обов’язкового страхування» 

 7621 «Медичне страхування» 

 7622 «Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на 

випадок інфікування ВІЛ при виконанні ними службових обов'язків» тощо (за 

видами страхування). 

Рахунок 76 «Страхові платежі» кореспондує з рахунком 36 «Розрахунки 

з покупцями та замовниками», що може, на нашу думку, мати такі субрахунки 

та рахунки аналітичного обліку:  

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 

3611 «Розрахунки з вітчизняними страхувальниками»;  

3612 «Розрахунки з вітчизняними страховими агентами»;  

3613 «Розрахунки з вітчизняними страховими брокерами»;  

3614 «Розрахунки з вітчизняними перестрахувальниками»; 

362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 

3621 «Розрахунки з іноземними страхувальниками»;  

3622 «Розрахунки з іноземними страховими агентами»;  

3623 «Розрахунки з іноземними страховими брокерами» 

3624 «Розрахунки з іноземними перестрахувальниками» 

На субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» аналітичний 

облік ведеться в національній валюті (гривнях) та іноземній валюті, 

визначеній договором.  
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Визнання отриманого страховиком доходу в бухгалтерському обліку 

здійснюється шляхом закриття рахунку 76 «Страхові платежі» в 

кореспонденції з субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». При 

цьому основні вимоги П(с)БО 15 «Дохід» до таких сум не застосовуються. 

Моментом визнання будь-яких доходів у бухгалтерському обліку прийнято 

вважати момент переходу права власності на активи. Ураховуючи ж специфіку 

діяльності страхових організацій, можна виокремити три алгоритми, що 

відображають здійснення операції страхування в обліку й ґрунтуються на 

особливостях самих договорів: набрання чинності договором одномоментно із 

надходженням першого страхового внеску (тип 1); набрання чинності 

договором згідно із зазначеною в ньому датою (відмінною від дати здійснення 

розрахунків) (тип 2); набрання чинності договором після отримання 

страхового внеску (тип 3). 

У таблиці 2.6 наведено приклади алгоритмів відображення операцій 

укладання договору страхування в обліку страховика із застосуванням 

пропонованих нами в Додатку В субрахунків за виділеними типами. 

Таблиця 2.6. Облік операцій страхування * 

Зміст операції 
Кореспондуючі рахунки 

дебет кредит 

Тип 1 

Надходження першого страхового платежу від страхувальника  31 36 

Нарахування суми першого страхового платежу від 

страхувальника (одномоментно) 
36 76 

Визнання доходу від операції страхування  76 703 

Тип 2 

Нарахування суми першого страхового платежу від 

страхувальника 
36 76 

Надходження першого страхового платежу від страхувальника  31 36 

Визнання доходу від операції страхування (у дату набрання 

чинності договором) 
76 703 

Тип 3 

Відображення одержаної суми страхової премії як авансу (до 

набрання чинності договором страхування)  
31 681 

Відображення суми раніше отриманого авансу як страхового 

платежу від страхувальника (після набрання чинності 

договором страхування)  

681 36 

Нарахування сум страхових платежів  36 76 

Визнання доходу від операції страхування 76 703 

* - узагальнено автором 
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Наступним нетиповим об’єктом обліку є операції перестрахування. У 

результаті їх здійснення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

відбувається коригування сум визнаних доходів на частку, що належить 

перестраховику. Для їх відображення у Плані рахунків бухгалтерського обліку 

передбачено субрахунок 705 «Перестрахуванн». Коригування здійснюється 

шляхом зменшення 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» за дебетом у 

кореспонденції з кредитом рахунку 705 «Перестрахування». 

Для обліку безпосередніх розрахунків страховику доречно 

використовувати субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», до 

якого доцільно відкрити ряд субрахунків та рахунків аналітичного обліку:  

6851 «Розрахунки з вітчизняними кредиторами»; 

 68511 «Розрахунки з вітчизняними перестраховиками»; 

 68512 «Розрахунки з вітчизняними страховими брокерами»; 

6852 «Розрахунки з іноземними кредиторами»; 

 68521 «Розрахунки з іноземними перестраховиками»; 

 68522 «Розрахунки з іноземними страховими брокерами». 

Страхові резерви є специфічним об’єктом синтетичного і аналітичного 

обліку страховика. Згідно зі встановленою Уповноваженим органом 

(Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України) 

методикою формування і ведення обліку технічних резервів за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя, страховики формують: - резерв 

незароблених премій; - резерв заявлених, але не виплачених збитків; - резерв 

збитків, які виникли, але не заявлені; - резерв катастроф; - резерв коливань 

збитковості. 

За операціями страхування життя формуються також математичні 

резерви. Планом рахунків передбачено для обліку страхових резервів рахунок 

49 «Страхові резерви», що має такі субрахунки 491 «Технічні резерви», 492 

«Резерви із страхування життя», 493 «Частка перестраховиків у технічних 

резервах», 494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя», 495 

«Результат зміни технічних резервів», 496 «Результат зміни резервів із 

страхування життя». При цьому деталізація аналітичного обліку страхових 
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резервів чинними нормативно-правовими актами абсолютно не 

передбачається. Нами пропонується використання розробленої системи 

субрахунків третього та четвертого порядку (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7. Рекомендовані аналітичні субрахунки  до рахунку 49 
Код  Назва рахунку 

1 2 
491 Технічні резерви 
4911 Резерви незароблених премій 
4912 Резерви збитків 
49121 Резерв заявлених, але не врегульованих збитків  
49122 Резерв понесених, але не заявлених збитків 
4914 Резерв коливань збитковості 
4913 Резерв катастроф 
492 Резерви із страхування життя 
4921 Математичні резерви 
49211 Резерв нетто-премій 
49212 Резерв витрат на ведення справи 
49213 Резерв бонусів 
4922 Резерв належних виплат страхових сум 
49221 Резерв заявлених, але не врегульованих збитків 
49222 Резерв збитків, що виникли, але не заявлені 
493 Частка перестраховиків у технічних резервах 
4931 Частка перестраховиків у резервах незароблених премій 
4932 Частка перестраховиків у резервах збитків 
4933 Частка перестраховиків у резерві збитків, які виникли, але не заявлені 
4934 Частка перестраховиків у резерві коливань збитковості 
4935 Частка перестраховиків у резерві катастроф 
494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя 
4941 Частка перестраховиків у математичних резервах 
49411 Частка перестраховиків у резервах нетто-премій 
49412 Частка перестраховиків у резерві витрат на ведення справи 
49413 Частка перестраховиків у резерві бонусів 
4942 Частка перестраховиків у резерві належних виплат страхових сум 
49421 Частка перестраховиків у резерві заявлених, але не врегульованих 

збитків 
49422 Частка перестраховиків у резерві збитків, що виникли, але не заявлені 
495 Результат зміни технічних резервів 
4951 Результат зміни резерву незароблених премій 
4952 Результат зміни резерву збитків 
49521 Результат зміни резерву заявлених, але не врегульованих збитків 
49522 Результат зміни резерву понесених, але не заявлених збитків 
4953 Результат зміни резерву катастроф 
4954 Результат зміни резерву коливань збитковості 
496 Результат зміни резервів із страхування життя 
4961 Результат зміни резервів довгострокових зобов’язань 
4962 Результат зміни резервів належних виплат страхових сум 

* - розроблено автором 
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Витрати та доходи страхової компанії слугують важливим елементом як 

бухгалтерського обліку (у ході формування фінансових результатів), так і 

обліку з метою оподаткування (під час визначення оподатковуваного 

прибутку). Правильна оцінка та визнання витрат і доходів є також невід’ємною 

частиною управлінського обліку та внутрішньогосподарського аналізу. 

Такий неоднозначний підхід до методики обліку в страхових компаніях 

зумовлює необхідність розробки єдиних методичних рекомендацій щодо 

ведення обліку всіх специфічних операцій страхової діяльності. 

Урегулювання спірних питань обліку нівелює можливість виникнення 

помилок у звітності. Науковці дискутують з приводу рахунків, на яких 

ведеться облік, передусім у розрізі страхувальників, і саме ці рахунки є 

основою формування звітних даних страховиків. 

Таблиця 2.8. Визнання та виплата страхового відшкодування 

№ 

з/п 
Зміст операції Дт Кт 

1 2 3 4 

1 Нараховано суму страхового відшкодування страхувальнику  904 686 

2 
Виплачено страхове відшкодування першому 

страхувальнику  
686 311 

3 Нараховано резерв збитків  4952 4912 

4 Частка перестрахувальників у резервах збитків  4932 4952 

5 
Сальдо рахунку 4952 списується в порядку закриття на інші 

витрати /доходи 

949 4952 

4952 719 

6 
Відображено частку від суми страхового відшкодування, що 

повинна бути сплачена перестрахувальниками  
685 719 

7 Одержано від перестрахувальника його частку в збитках  311 685 

* - розроблено автором 

У зв’язку з цим пропонується розробка робочого плану рахунків, що 

повністю відповідав би вимогам сучасного законодавства та міжнародним 

стандартам бухгалтерського обліку і фінансової звітності [Додаток В]. 

На підставі розробленого плану рахунків можлива розробка алгоритмів 

бухгалтерських проведень для оформлення операцій страхування та 

перестрахування, а також пов'язаних з ними специфічних процесів. 
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На макрорівні, відповідно, необхідна розробка методики обліку для всіх 

страховиків України. Нормативно-правовий акт (методичні рекомендації 

бухгалтерського обліку у страховиків) з регулювання бухгалтерського обліку 

в страхових компаніях, що має відповідати вимогам чинного законодавства 

України та наближати методику обліку й формування звітності до вимог 

МСБО та МСФЗ, обов’язково повинен бути побудований, виходячи зі 

специфічних об’єктів обліку страхових компаній, зумовлених особливостями 

їхньої діяльності. 

У ході використання такої структури методичних рекомендацій 

бухгалтерського обліку в страхових компаніях буде охоплено всі проблемні та 

суперечливі питання цієї галузі. Пропозиції щодо Методичних рекомендацій з 

обліку в страхових компаніях представлені в Додатку В. 

Проект методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку 

страховою компанією (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно 

до вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про страхування», Плану рахунків бухгалтерського 

обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і 

організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 

30.11.1999 № 291 (зі змінами та доповненнями), Національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства 

фінансів України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з поясненнями та 

тлумаченнями Міжнародного комітету з тлумачень, прийнятими 

Міжнародною радою з бухгалтерського обліку та ратифікованими Верховною 

Радою України. 

Розроблені рекомендації поширюються виключно на діяльність 

страхових компаній, у т.ч. тих, що здійснюють перестрахову діяльність та 

створені з метою забезпечення єдиного підходу щодо ведення бухгалтерського 
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обліку й відображення страховими компаніями фінансово-господарських 

операцій. Перший розділ проекту рекомендацій містить загальні положення, 

перелік термінів і понять, що використовуються в ньому, із тлумаченнями, 

приклад робочого плану рахунків бухгалтерського обліку в страхових 

компаніях. 

Другий розділ методичних рекомендацій присвячено обліку операцій 

страхування та перестрахування. Окреслено підстави для визнання в обліку 

таких операцій, класифікації страхових контрактів та їх розподіл. Особливу 

увагу приділено компонентам депозиту та контрактам з умовою дискреційної 

участі. У проекті методичних рекомендацій перелічено рекомендовані 

субрахунки та механізми відображення на них типових операцій страховика 

та перестраховика. 

Третій розділ проекту методичних рекомендацій висвітлює облік 

необоротних активів страховика, зокрема специфічні нематеріальні страхові 

активи. 

Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено обліку капіталу 

страховика, зокрема власного та залученого. Процесу формування статутного 

капіталу приділено особливу увагу, оскільки його склад та обсяги законодавчо 

регламентовані. У підрозділі, присвяченому залученому капіталу, 

виокремлено специфічні об’єкти кредиторської заборгованості страховика, а 

саме: зобов’язання за страховими виплатами, отримані авансом премії, 

кредиторську заборгованість перед агентами, брокерами та посередниками, 

премії до сплати перестраховикам. 

П’ятий розділ методичних рекомендацій присвячено страховим 

резервам. Розкрито механізми їх виникнення, перерозподілу та зміни; наведені 

методики облікового відображення таких процесів. Облік розміщення 

страхових резервів виділено в окремий розділ – шостий, як процеси, що 

регламентовані законодавчо. 



96 
 

Сьомий розділ методичних рекомендацій присвячено формуванню 

доходів та витрат страховика і, відповідно, процесу формування фінансового 

результату. Останній розділ присвячено загальним підсумковим питанням. 

Таким чином, розроблений проект методичних рекомендацій 

[Додаток В] охоплює всі основні аспекти бухгалтерського обліку в страхових 

компаніях та дозволяє сформувати залишки за тими субрахунками, що можуть 

бути легко включені до складу показників фінансової звітності та 

потребуватимуть мінімального застосування даних аналітичного обліку.  
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2.3. Оптимізація системи звітності страховиків та розробка методик її 

формування 

 

 

Страхові компанії України, як суб’єкти небанківського сектору 

фінансового ринку, займають його левову частку. Їх платоспроможність та 

фінансова стійкість є необхідною умовою стабільного функціонування всієї 

фінансової системи країни. Функцію нагляду за станом та рівнем покриття 

зобов’язань страховиками покладено на державу в особі уповноважених 

органів, у першу чергу – Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також опосередковано – на 

Державну службу фінансового моніторингу України тощо. 

Головним джерелом інформації, необхідної для оцінки фінансово-

майнового стану, платоспроможності, надійності та інвестиційної 

привабливості виступає фінансова звітність страхової компанії. 

Як відомо, починаючи з 2013 року, страховики України зобов’язані 

застосовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності. Тобто, формуючи 

звітність за 2012 рік, страховики визначали склад показників та їх зміст саме 

із застосуванням міжнародних стандартів. Відповідно, в умовах динамічного 

реформування всієї системи бухгалтерського обліку в Україні виникає 

необхідність ґрунтовного дослідження її узгодженості та відповідності 

світовим вимогам. Фінансові установи стали своєрідним «пілотним проектом» 

у сфері застосування МСФЗ у нашій країні, і якщо банківський сектор 

готувався до такого переходу давно й планомірно (починаючи з 2000 року), то 

небанківські фінансові установи не отримали гідного нормативного та 

методичного супроводу цього процесу.  

Склад фінансової звітності страхових компаній, як і інших юридичних 

осіб, що зобов’язані подавати фінансову звітність, визначається вимогами 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності». Окрім того, цей стандарт визначає також 

мету, призначення та зміст окремих форм звітності. 

Перелік показників фінансової звітності визначається самими 

страховиками, виходячи із вимог національних та міжнародних стандартів. 

Головною вимогою є суттєвість інформації, яку необхідно розкрити. МСФЗ 1 

«Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 4 «Страхові контракти» та інші 

стандарти не наводять структури звітності, а лише мінімально необхідний 

перелік інформації для розкриття. А от в НП(с)БО наведено рекомендований 

перелік показників звітності, викладених логічно і структуровано. Таким 

чином, аналіз складу та змісту показників фінансової звітності страхових 

компаній доцільно проводити саме в розрізі вимог національних стандартів. 

Виходячи з особливостей діяльності страхових компаній, їхній баланс 

повинен розкривати основні аспекти фінансового стану компанії та 

характеризувати обсяги фінансових інструментів, у т.ч. коштів у банках, 

цінних паперів тощо (як основного напряму розміщення коштів страхових 

резервів компанії), власного (у т.ч. резервного) та залученого капіталу. Звіт 

про фінансові результати включає в себе інформацію про всі види доходів 

компанії та її витрати за видами діяльності. Показники цих звітів ґрунтуються 

на даних бухгалтерського обліку та формуються із залишків або оборотів за 

відповідними рахунками. Формування показників звітності за міжнародними 

стандартами відбувається за таким же механізмом, але застосовуються різні 

методи оцінки активів і пасивів. Відповідно, під час застосування МСФЗ разом 

з П(с)БО можливе виникнення невідповідностей оцінок або викривлення 

представленої інформації (табл. 2.9). 

Як видно з таблиці 2.9, під час використання МСФЗ для складання 

звітності та існуючих вимог П(с)БО для цілей бухгалтерського обліку за 

більшістю показників фінансової звітності існують підстави для викривлення 

інформації. Інформація, що наводиться у Звіті про рух грошових коштів та 

Звіті про власний капітал виступає деталізацією формування відповідних 

показників Балансу. Таким чином, значення наведених показників цих звітів 
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зазнаватимуть аналогічного впливу. Для коригування викривлень та 

пояснення відхилень слугують Примітки до річної фінансової звітності. Саме 

завдяки їх нерегламентованому складу та структурі можливе розкриття всієї 

необхідної інформації. 

Таблиця 2.9. Склад та зміст показників Балансу та Звіту про фінансові 

результати страховиків України* 
Показник За П(с)БО За МСФЗ Передумови відхилень показників 

1 2 3 4 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

Основні засоби 

Об'єкт основних засобів 

визнається активом, якщо 

існує ймовірність того, що 

підприємство/установа 

отримає в майбутньому 

економічні вигоди від його 

використання та вартість його 

може бути достовірно 

визначеною. Відображаються 

за первісною вартістю з 

вирахуванням зносу (П(с)БО 7 

та МСБО 16) 

Різниця в оцінці виникає при 

нарахуванні амортизації. Під час 

використання МСБО собівартість 

активу розподіляється системно та 

переважно прямолінійним методом. 

Під час використання П(с)БО 

нарахування амортизації відбувається 

за одним із національних методів, що 

покликані мінімізувати обсяги валових 

затрат та максимізувати обсяги 

оподатковуваного прибутку 

Довгострокові / 

Поточні 

фінансові 

інвестиції 

Оцінюються за собівартістю 

або справедливою вартістю. 

Їхня вартість відображається з 

урахуванням амортизації 

МСФЗ 9 дозволяє відображати 

інформацію про фінансові інвестиції 

лише в примітках. Також цей стандарт 

дозволяє відображати фінансові 

інструменти за їх справедливою 

вартістю, якщо вона значно перевищує 

амортизовану. П(с)БО 12 передбачає 

для таких інвестицій систему 

дисконтів та премій. Таким чином, 

оцінка фінансових інвестицій, що буде 

зроблена за МСФЗ, може бути вищою, 

ніж за методиками П(с)БО 

Інші необоротні 

активи 

Включатиме вартість активів, 

що не увійшли до попередніх 

показників, але сукупна 

вартість яких є суттєвою 

Слід зазначити, що оцінка 

нематеріальних активів (передусім 

спеціалізованого програмного 

забезпечення та інтелектуальної 

власності) в Україні завжди нижча за 

вартість цих активів в іноземних 

компаніях (що зумовлено слабким 

розвитком ринку інтелектуальної 

власності) 

Дебіторська 

заборгованість 

Визнається фінансовим 

активом, але виділена в 

окрему категорію, що 

відображається за чистою 

вартістю реалізації 

Включається до складу 

фінансових інструментів 

Сума дебіторської заборгованості 

згідно з вимогами П(с)БО 10 не 

підлягає амортизації, а може бути 

зменшена лише на обсяг безнадійної. 

А от згідно з МСФЗ 7 та 9 суми  

амортизуються, хоч і в меншій 

частині.  
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Продовження таблиці 2.9 

1 2 - 3 4 

  

Це зумовлено визнанням цінності 

вартості грошей у часі. Таким чином, 

обсяги дебіторської заборгованості, 

визначені згідно з П(с)БО, 

перевищуватимуть оцінку за МСФЗ 

Грошові кошти 

та їх еквіваленти 

Визнано окремою категорією 

активів, інформація щодо 

обсягів якої є суттєвою. 

Виступає окремим суттєвим 

елементом фінансових активів 

Відхилення у вартості активів не 

простежується. Вплив зміни валютних 

курсів, ураховуючи обмеження, що 

існують в Україні для страховиків 

щодо обсягів іноземної валюти, не є 

істотним  

Статутний 

капітал 

Відображається сума 

сплаченого власного капіталу. 

Під час використання МСФЗ сума 

власного капіталу може змінюватися в 

різних звітних періодах залежно від 

переоцінок фінансових інструментів, 

що входять до його складу. У разі 

використання вітчизняного 

законодавства такі суми відносять до 

складу капіталу в дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Відображають

ся суми 

власного 

вкладеного 

капіталу, що 

не включені 

до статутного. 

Включаються 

до сум 

сплаченого 

капіталу. 

Різниця в оцінках виникає лише при  

відображенні окремих елементів 

капіталу. При оцінці сукупного обсягу 

власного капіталу страхової компанії 

такі різниці нівелюються у загальній 

сумі. МСФЗ 4 дозволяє у деяких 

випадках не розгортати окремо частку 

перестраховиків. 

Резервний 

капітал 

Страховими компаніями 

включаються суми страхових 

резервів, що виступають 

ключовим показником при 

оцінці надійності страховика.  

При використанні МСФЗ 

доречне застосування терміну 

«Капітальні резерви» або ж 

«Страхові резерви». 

Різниця в оцінці показника виникає ще 

на етапі розрахунку обсягів 

відрахувань до математичних та 

технічних резервів. Обсяги таких 

відрахувань встановлюються урядом 

кожної країни  

самостійно, а також напряму залежать 

від частки перестрахування ризиків 

компанії. МСФЗ 4 дозволяє у деяких 

випадках не розгортати окремо частку 

перестраховиків. 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Вказуються 

суми чистого 

нерозподілено

го прибутку 

або 

непокритого 

збитку 

Вказуються 

суми 

емісійного 

доходу та 

частка 

прибутку 

спрямована 

на 

рефінансуван

ня діяльності 

Формування кінцевого показника 

відбувається за різними методиками, 

проте його обсяги залежать лише від 

прибутковості діяльності страховика. 

При застосуванні МСФЗ та П(с)БО до 

складу прибутку як елементу власного 

капіталу включено усі джерела його 

отримання 
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Продовження таблиці 2.9 

1 2 3 4 

Забезпечення 

майбутніх 

витрат і 

платежів 

Поділяють на забезпечення 

виплат працівникам та інших 

платежів 

При застосуванні МСФЗ забезпечення 

виплат працівникам можливо визнати 

актуарними збитками та включити до 

складу витрат, що призведе до 

зниження суми оподатковуваного 

прибутку 

Довгострокові / 

Поточні 

зобов’язання 

Включаються 

зобов’язання, 

оцінка яких 

може бути 

достовірно 

визначена  

МСФЗ 4 

вимагає 

включення до 

зобов’язань 

страховика не 

лише виплат, 

що вже 

визнані, а й 

сум 

можливих 

майбутніх 

виплат після 

перевірки їх 

адекватності 

Різниця в оцінках виникає при  

визнанні зобов’язань за договорами 

страхування. Під час використання 

МСФЗ 4, МСБО 8 та МСБО 37 

виключення зобов’язання за 

договором страхування відбувається в 

разі його припиненні. Під час 

використання П(с)БО зобов’язання за 

договором страхування визнається при 

настанні страхового випадку та 

визнанні необхідності виплат 

страхового відшкодування. Окрім 

того, зобов’язання за компонентами 

депозиту в процесі застосування 

МСФЗ виділено в окрему групу 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 

Дохід (виручка) 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Відображаєть

ся чистий 

дохід 

страхової 

компанії від 

основної 

діяльності 

Відображається 

сума, що 

скоригована на 

обсяги 

актуарного або 

фактичного 

впливу зміни 

ряду факторів 

Під час застосування МСФЗ 4 обсяги 

доходів від основної діяльності 

коригуються на вплив факторів зміни 

вартості страхового контракту як 

окремого фінансового інструменту, а 

саме: зменшення корисності активів 

перестрахування, перевірки 

адекватності зобов’язань, зміни в 

облікових політиках, поточної 

процентної ставки тощо 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Відображають

ся суми всіх 

витрат, що 

пов’язані з 

реалізацією 

основної 

діяльності 

Не виділяється 

в окрему 

категорію під 

час 

застосування 

МСФЗ. Може 

включатися 

сума виплати  

страхових 

відшкодувань. 

Суми витрат, що пов’язані з 

укладанням та обслуговуванням 

страхових контрактів під час 

застосування МСФЗ 4, включено до 

сукупних витрат діяльності. Значно 

більшу увагу приділено втратам від 

переоцінки фінансових інструментів 

компанії,  

витратам на виплати за 

компонентами депозиту, що 

обліковуються окремо, а також 

обсягам страхових виплат 

Валовий 

прибуток / 

збиток 

Виступає 

арифметично 

розрахованою 

величиною. 

Виступає 

розрахунковою 

аналітичною 

величиною, що 

може 

враховувати  

Ураховуючи, що в разі застосування 

МСФЗ страховик має ширші 

можливості для визнання своїх 

ризиків за фінансовими 

інструментами, витратами, ця 

величина може буде нижчою. 
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Продовження таблиці 2.9 

1 2 3 4 

  

актуарний 

вплив 

зовнішнього 

середовища 

 

Дохід / Втрати 

від участі в 

капіталі 

Відображаються суми, що 

отримані / втрачені від часток, 

що обліковуються за методом 

участі в капіталі 

Методи нарахування та визнання 

доходів / втрат за ПСБО та МСФЗ 

дуже близькі. Тож виникнення 

різниць сумнівне 

Інші доходи / 

витрати 

До складу цього показника 

включаються раніше не 

відображені суми доходів / 

витрат 

Різниці виникають через різноманітні 

методики визнання витрат, що 

пов’язані з отриманням таких 

доходів 

Податок на 

прибуток від 

звичайної 

діяльності 

Відображається загальна сума 

нарахованого поточного 

податку на прибуток у звітному 

періоді 
Значення показника залежить від 

методів та ставок нарахування 

податку в кожній країні Чистий 

прибуток / 

збиток 

Арифметично розрахована 

величина 

Елементи 

операційних 

витрат (за 

елементами) 

Розкриваються 

витрати за їх 

спрямуванням 

Передбачено 

розподіл 

витрат за їх 

характером 

або функціями 

Під час складання звітності 

страхових компаній доречніше 

використовувати розподіл витрат за 

функціями, аніж за елементами. 

Таким чином, розкриваються і суми 

виплачених страхових відшкодувань, 

і витрати власного утримання, і 

фінансові втрати тощо 

* - складено автором на підставі П(с)БО, МСБО, МСФЗ, КТМФЗ та ПКТ 

 

Відбувається порушення як основних принципів бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності в Україні (повноти висвітлення, достовірності 

інформації тощо), так і концептуальної основи фінансової звітності, що видана 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Для усунення 

різниці показників використовують цілу систему уточнень та пояснень, що 

вимагає додаткових затрат праці та часу бухгалтерської служби страхової 

компанії. Для достовірності фінансової звітності страховики змушені 

використовувати один із двох методів адаптації даних обліку до вимог 

звітності: або паралельне ведення обліку за МСБО та П(с)БО, або створення 

спеціалізованих механізмів трансформації даних. Обидва шляхи 

передбачають понесення суттєвих додаткових затрат: на спеціалізоване 
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програмне забезпечення, додаткову оплату праці бухгалтерів та спеціалістів з 

аналітичних розрахунків, послуги аудиторів з підтвердження достовірності 

такої звітності. Отже, можливим стає і порушення принципу економічності 

обліку. Найпростішим механізмом усунення впливу окреслених проблем 

стане прийняття до обов’язкового використання страховиками України, як і 

суб’єктами всього фінансового ринку, не лише МСФЗ, а й МСБО. Адже 

вимоги до показників звітності ґрунтуються на підставі їх визнання та оцінок. 

Незважаючи на близькість національних стандартів обліку до міжнародних, 

різниця все ж залишається суттєвою, а викривлення звітної інформації здатне 

провокувати несправедливу оцінку фінансово-майнового стану страхових 

компаній, їхньої надійності, платоспроможності та стійкості. Таким чином, 

постає гостра необхідність розробки нормативно-правового забезпечення 

механізму переходу страховиків України до МСБО, що враховував би 

особливості податкового законодавства та реалій фінансового ринку України. 

Ключовими елементами такого механізму мають стати: 

– прийняття міжнародних стандартів визнання, оцінки та нарахування 

амортизації основних засобів, у т.ч. нематеріальних активів; 

– імплементація міжнародних стандартів оцінки фінансових 

інструментів та їх класифікація.  

Слід зазначити, що страховий контракт сам по собі може виступати 

фінансовим інструментом і мати певну вартість. Із розвитком ринку 

страхування життя та довгострокового інвестиційного страхування, виникає 

потреба розподілу таких договорів на компоненти страхування, депозиту та 

вбудованих похідних фінансових інструментів. Такі механізми дозволяють 

проводити перевірку адекватності зобов’язань та давати їх точну достовірну 

оцінку, а також виокремити страхові резерви із сукупної вартості власного 

капіталу страховика. Такі суми можуть бути зараховані до складу власного 

капіталу лише після завершення терміну конкретного договору страхування, а 

суми резервів за діючими договорами в міжнародній практиці прийнято 
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визнавати актуарними забезпеченнями або зобов’язаннями (залежно від виду 

договору страхування). 

Формулювання таких ключових механізмів та алгоритмів дозволяє 

уникнути різниці в оцінках активів та пасивів страхових компаній під час 

застосування МСФЗ на всіх етапах обліку за основними специфічними 

об’єктами. 

На нашу думку, остаточний оптимальний склад фінансової звітності та 

звітних даних матиме такий вигляд: фінансова звітність у складі, що 

вимагається національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, 

тобто баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт 

про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал 

та примітки до річної фінансової звітності, що можуть містити нерозкриту 

інформацію, яка вимагається формами звітних даних. 

Рекомендовані форми звітності з детальним переліком показників та 

методикою їх формування з урахуванням вимог НП(с)БО та МСФЗ 

представлені в Додатку Г.  

Методичні рекомендації носять рекомендаційний характер та можуть 

бути застосовані усіма без винятку суб’єктами страхової діяльності, що діють 

на території України, та страховиками-резидентами України, що реалізовують 

свою діяльність повністю або частково за її межами відповідно до чинного 

Законодавства України та норм Міжнародного права. 

У першому розділі зазначених методичних рекомендацій представлено 

загальні положення та основні терміни. Другий розділ розкриває склад та 

елементи фінансової звітності страховика, що наведені вище. 

Баланс страховика складається на кінець останнього дня звітного 

періоду. 

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, 

складається наростаючим підсумком з початку звітного року [195]. 

Форма і склад статей фінансової звітності страховика визначаються 

вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог 
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чинного вітчизняного законодавства. Форми та перелік статей фінансової 

звітності, наведені в цих методичних рекомендаціях, носять рекомендаційний 

характер. 

Страховики можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до 

розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному 

періоді), а також додавати статті в тому випадку, коли інформація, що 

розкривається ними, відповідає таким критеріям: 

– інформація є суттєвою; 

– оцінка статті може бути достовірно визначена. 

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, 

представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів страховика. У 

звітних даних страховика така інформація може розкриватися за кожним 

балансовим підрозділом, якщо в цьому є потреба. 

Загальний зміст та призначення форм фінансової звітності, складених за 

вимогами МСФЗ, не відрізняються від таких саме форм, складених на підставі 

НП(с)БО Загальні вимоги до фінансової звітності (що затверджені наказом 

Міністерства фінансів від 07.02.2013 № 73 зі змінами та доповненнями). 

Третій розділ розкриває якісні характеристики та принципи підготовки 

фінансової звітності безпосередньо для страховиків, які розроблені на підставі 

вітчизняного законодавства та відповідають вимогам міжнародних стандартів. 

Обґрунтування та сутність наведених характеристик представлені в першому 

розділі дисертаційного дослідження. 

Четвертий розділ методичних рекомендацій щодо складання фінансової 

звітності страховика присвячено безпосередньо їх формам. Баланс (звіт про 

фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), Звіт 

про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом) та Звіт про 

власний капітал подані у вигляді таблиць, що містять перелік статей звіту, у 

тому числі вписуваних рядків для страхових компаній, їх кодів, методики 

формування за даними бухгалтерського обліку та економічної сутності 

показників. Ці форми доповнено специфічними показниками, зокрема щодо 
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Балансу (звіту про фінансовий стан), то його склад доповнено показниками: 

*1019 «Розміщення страхових резервів у довгострокові інвестиції» *1166 

«Розміщення страхових резервів у поточні інвестиції» (у складі фінансових 

інвестицій); *1423 «Компонент капіталу щодо умов дискреційної участі», 

*1536 «Компонент депозиту за договорами інвестиційного страхування», 

*1522 «Забезпечення виплат гарантованого елементу». Звіт про фінансові 

результати (про сукупний дохід) доповнено такими показниками: *2221 

«Доходи від розміщення страхових резервів», *2251 «Витрати від розміщення 

страхових резервів», *2276 «Прибуток (збиток) від перевірки адекватності 

зобов’язань» тощо. 

Примітки до річної фінансової звітності доповнено специфічними 

таблицями, що розкривають специфічні об’єкти обліку страховика, 

ґрунтуються на складі звітних даних страхових компаній, але виключають 

попередньо розкриті показники, зокрема «Структура зобов’язань за 

інвестиційними контрактами», «Зміна зобов’язань страховика за 

інвестиційними контрактами», «Склад аквізиційних витрат», «Результати 

окремих видів страхування (для компаній, що надають послуги за 

обов’язковими видами страхування)», «Контракти страхування життя», 

«Інвестиційні контракти страхування життя» тощо. 

Таким чином, запропоновані методичні рекомендації дозволяють 

сформувати фінансову звітність страховика із застосуванням МСФЗ та 

дотриманням принципу економічності обліку. Основною перевагою 

застосування запропонованих автором методичних рекомендацій є 

скорочення загальної кількості форм звітності за рахунок виключення форм 

звітних даних як окремого пакету. Показники, що дублюються у фінансовій 

звітності та звітних даних, пропонуємо наводити лише один раз (у фінансовій 

звітності), а унікальні компоненти звітних даних наводити у примітках в 

модифікованому вигляді (Додаток Г). 

  



107 
 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Ґрунтовний аналіз існуючої методики формування фінансової 

звітності та її складу дозволив виявити істотні недоліки в системі показників, 

їх дублювання, що викликає порушення принципу економічності обліку, а 

також окреслити напрями вдосконалення системи. Окрім цього, саме таке 

дослідження дозволяє визначити джерела похибок і ризиків під час 

проведення аудиту фінансової звітності та її аналізу, зокрема склад 

показників, оцінка яких за міжнародними стандартами трансформується під 

впливом їхнього змісту. На підставі проведеного аналізу змісту та складу 

показників доведено їх дублювання у фінансовій і спеціалізованій звітності за 

джерелами облікової інформації й економічним змістом (зокрема щодо 

фінансово-майнового стану, доходів та витрат), сформульовано напрями 

усунення недоліків шляхом оптимізації складу показників з урахуванням 

потреб її користувачів, які узагальнено у вигляді методичних рекомендацій 

щодо складу та методики складання фінансової звітності страховиків.  

2. У ході проведення дослідження виявлено проблемні аспекти обліку в 

страхових компаніях за специфічними об’єктами, а зокрема доходами, 

страховими резервами, надходженнями страхових премій, та запропоновано 

шляхи їх розв’язання за допомогою формування системи субрахунків різного 

порядку. Усю сукупність рекомендованих рахунків представлено в Прикладі 

робочого плану рахунків страхової компанії, що виступає елементом 

пропонованих методичних рекомендацій з обліку в страхових компаніях. 

Узагальнено специфічні об’єкти обліку в страхових компаніях та рахунки для 

їх відображення (зокрема доходів від страхової діяльності, розрахунків зі 

споживачами страхових послуг, страхових резервів тощо), обґрунтовано 

доцільність єдиного методичного підходу до системи синтетичних та 

аналітичних рахунків страхової діяльності та алгоритми їх відображення 

шляхом розробки спеціальних методичних рекомендацій щодо обліку в 
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страхових компаніях  [Додаток В]. Всі пропозиції щодо системи рахунків 

обліку страхової діяльності ґрунтуються на вимогах чинних нормативно-

правових актів у галузі страхування в Україні, міжнародних стандартів 

фінансової звітності та потребах користувачів облікової інформації. 

3. Заключним етапом обліку виступає формування фінансової звітності. 

Пропонована система субрахунків дозволяє сформувати фінансову звітність, 

уникнувши викривлення її показників під час застосування МСФЗ. У ході 

аналізу виявлено показники звітності, що дублюються, та сформовано 

оптимальну сукупність даних, які розкривають усю суттєву інформацію в 

необхідному обсязі. Усі пропозиції узагальнено шляхом розроблення 

методичних рекомендацій щодо складання фінансової звітності страховими 

компаніями, які враховують вимоги Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, потреби всіх груп її користувачів, склад форм звітності та методику 

формування її показників; ґрунтуються на запропонованій системі 

субрахунків, виключають продубльовані та несуттєві для страхової діяльності 

показники; охоплюють специфічні (розміщення страхових резервів у 

довгострокові інвестиції, розміщення страхових резервів у поточні інвестиції, 

компонент капіталу щодо умов дискреційної участі, компонент депозиту за 

договорами інвестиційного страхування, забезпечення виплат гарантованого 

елементу, доходи (витрати) від розміщення страхових резервів, прибуток 

(збиток) від перевірки адекватності зобов’язань) та спеціальні таблиці 

(структура зобов’язань за інвестиційними контрактами, зміна зобов’язань 

страховика за інвестиційними контрактами, склад аквізиційних витрат, 

результати окремих видів страхування, контракти страхування життя, 

інвестиційні контракти страхування життя тощо) [Додаток Г]. 

 

[Основні положення другого розділу дисертаційної роботи викладено в 

таких публікаціях: 117, 121, 125. Наведений перелік не є вичерпним, а охоплює 

лише ключові положення.] 
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Розділ 3. Звітність як елемент управління страховою діяльністю 

 

 

3.1. Фінансова звітність страховика як предмет внутрішнього контролю 

 

 

Контроль страхової діяльності спрямований на виявлення не лише 

помилок і похибок, а й сфер відповідальності персоналу, установлення 

ефективності видів діяльності та її коригування. Тобто контроль можна 

визначити як сукупність специфічних елементів системи менеджменту 

страхової діяльності, адже за підсумками контролю та на підставі його 

результатів приймається значна частина управлінських рішень. Якщо 

визначати об’єктом контролю саме фінансову звітність, то його методами 

стануть внутрішній і зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, а 

також аналіз її даних. 

Показники фінансової звітності не можуть бути застосовані в процесі 

управління страховою компанією або аналізу фінансового ринку в цілому без 

обґрунтованої впевненості в їхній достовірності. Відповідно, постала 

необхідність виявити специфічні особливості методологічних підходів до 

аудиту фінансової звітності страхових компаній та проблемні аспекти 

проведення аудиту звітності страхових компаній.  

Показники фінансової звітності є предметом фінансового аналізу та 

інструментом оцінки фінансово-майнового стану страховика й ефективності 

його діяльності. Тобто аудит і аналіз є основними напрямами застосування 

показників фінансової звітності у процесі здійснення страхової діяльності. 

Метою проведення аудиту є висловлення незалежної думки аудитора 

про повноту та достовірність даних бухгалтерського обліку й фінансової 

звітності в усіх суттєвих аспектах; відповідність вимогам законів України, 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх 

положень суб'єктів господарювання) згідно із запитами користувачів [15]. 
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Дані бухгалтерського обліку й фінансова звітність суб’єктів страхової 

діяльності підлягають подвійному аудиту: внутрішньому та зовнішньому. 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» (статтею 15.1) передбачено обов’язкове створення 

структурного підрозділу (або виокремлення посадової особи) для проведення 

внутрішнього аудиту (контролю). Обов’язковість створення служби 

внутрішнього аудиту зумовлена, на нашу думку: 

– по-перше, масштабами страхових компаній. Нагадаємо, що 

мінімальний розмір статутного капіталу страховика під час створення 

компанії відповідає сумі, еквівалентній 1 млн євро, тобто такі суб’єкти є 

представниками великого бізнесу, важливими платниками податків, а від 

їхнього фінансово-майнового стану залежить благополуччя багатьох людей 

(учасників, власників, споживачів, інших); 

– по-друге, складністю організаційної структури. Більшість страховиків 

має у своєму складі відокремлені територіальні підрозділи із власним 

менеджментом, які, у свою чергу, активно використовують послуги страхових 

посередників; 

– по-третє, просторово-географічною віддаленістю балансових дирекцій 

та безбалансових філій, що зумовлює неоднозначність у виконанні 

управлінських рішень вищої ланки; 

– по-четверте, суттєвістю страхових виплат у забезпеченні стабільності 

економіки в цілому. 

Наведений перелік особливостей страхової діяльності, що зумовлюють 

обов’язковість внутрішнього аудиту, не є вичерпним, проте, на нашу думку, 

цілком достатній. 

Внутрішній аудит у страхових компаніях передбачає: 

1) нагляд за поточною діяльністю; 

2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, 

які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень 

органів управління фінансової установи; 
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3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності страховика; 

4) аналіз інформації про діяльність страхової компанії, професійну 

діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими 

особами; 

5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з 

наглядом та контролем за діяльністю страхової компанії [15]. 

Тобто сфера контролю служби внутрішнього аудиту є значно ширшою 

ніж дані бухгалтерського обліку та звітності. У контексті виконання таких 

завдань посадовим особам, що здійснюють внутрішній аудит, доводиться 

виконувати функції контролю за персоналом, юридичного нагляду, 

аналітичної служби тощо. 

На підставі тих завдань, що ставить законодавство перед внутрішнім 

аудитом можемо виділити основні напрями його реалізації: 

– функціональний (міжфункціональний) аудит систем управління;  

– організаційно-технологічний аудит систем управління;  

– аудит основних та супутніх видів діяльності;  

– аудит на відповідність (який, у свою чергу, поділяється на: аудит на 

предмет відповідності будь-яким конкретним вимогам або розпорядженням; 

аудит на предмет відповідності загальній доцільності). 

Такий поділ дає змогу глибше оцінити переваги створення системи 

внутрішнього аудиту та виявити його особливості залежно від сфери 

застосування. 

Функціональний аудит систем управління дає змогу оцінити 

продуктивність й ефективність виконання підрозділами або співробітниками 

своїх безпосередніх функцій. Міжфункціональний аудит дозволяє 

оптимізувати процеси взаємодії та взаємозв’язку функціональних обов’язків, 

а також виявити дублювання управлінських функцій або конфлікти інтересів 

менеджерів. 
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Організаційно-технологічний аудит систем керування передбачає 

перевірку на предмет технологічної та організаційної доцільності ланок, 

вертикалей та горизонталей управління в розрізі видів страхування. 

Аудит основних та супутніх видів діяльності страхової компанії 

дозволяє виявити неперспективні або неприбуткові види діяльності, 

сформулювати шляхи підвищення їх ефективності, окреслити напрямки 

розширення дохідних видів страхування. 

Аудит на відповідність вимогам включає процедури аудиторського 

контролю на предмет дотримання нормативно-правових вимог та стандартів 

діяльності. Аудит на відповідність доцільності включає процедури 

аудиторського контролю діяльності посадових осіб (суб'єктів управління) на 

предмет доцільності (раціональності, розумності, обґрунтованості, 

корисності) страхових продуктів (прийнятих рішень щодо страхових послуг).  

Основні функції, цілі та завдання служби внутрішнього аудиту 

визначено Порядком проведення внутрішнього аудиту (контролю) 

фінансовими установами, що затверджені розпорядженням Національної 

комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

№ 1772 від 05.06.2014 [87]. Цілі внутрішнього аудиту страхових компаній, 

зазначені в цьому Порядку, повністю відповідають викладеним вище 

напрямам реалізації внутрішнього аудиту. 

Сутність, призначення, функції та переваги наявності системи 

внутрішнього аудиту у страховій компанії найкраще, на нашу думку, 

розкриваються в завданнях, які вона виконує. Згідно з вимогами Порядку 

проведення внутрішнього аудиту (контролю) фінансовими установами до них 

відносять [87]:  

– річне планування завдань служби внутрішнього аудиту (контролю); 

– реалізацію завдань згідно із затвердженим планом; 

– своєчасне надання звітів наглядовій (спостережній) раді фінансової 

установи, а в разі, коли законодавством не вимагається обов’язкового 
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утворення наглядової (спостережної) ради, – вищому органу управління 

фінансової установи; 

– сприяння органам управління фінансової установи в покращенні 

системи управління фінансовою установою; 

– моніторинг упровадження структурними підрозділами фінансової 

установи прийнятих рекомендацій; 

– виявлення сфер потенційних збитків для фінансової установи, 

сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння 

коштів фінансової установи; 

– взаємодію із зовнішніми аудиторами; 

– аналіз висновків зовнішніх аудиторів та здійснення моніторингу 

виконання рекомендацій зовнішніх аудиторів; 

– взаємодію з іншими підрозділами фінансової установи у сфері 

організації контролю й моніторингу системи управління фінансовою 

установою; 

– участь у службових розслідуваннях та інформування органів 

управління фінансової установи про результати таких розслідувань; 

– розробку та впровадження програм оцінки й підвищення якості 

внутрішнього аудиту (контролю). 

Самостійність та об’єктивність внутрішнього аудиту може 

забезпечуватися [106, c.212]:  

– забороною виконавчому органу страховика встановлювати будь-які 

обмеження щодо внутрішнього аудиту;  

– безпосередньою підзвітністю служби внутрішнього аудиту 

наглядовому органу страхової компанії;  

– відповідним рівнем компетентності внутрішніх аудиторів;  

– правом керівника служби внутрішнього аудиту звертатися з питань, 

що перебувають у межах його компетенції, до членів наглядового органу 

страховика; 
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– відсутністю права виконавчого органу фінансової установи усувати з 

посади керівника служби внутрішнього аудиту без згоди наглядового органу;  

– установленням меж, обсягів, програм та частоти здійснення перевірок 

службою внутрішнього аудиту виключно наглядовим органом;  

– забезпеченням захисту від стороннього доступу до інформаційної 

системи служби внутрішнього аудиту;  

– недопущенням конфлікту інтересів внутрішніх аудиторів і членів 

наглядового та виконавчого органів страховика.  

Створення ефективної системи внутрішнього аудиту в страховій 

компанії, окрім захисту інтересів учасників фінансового ринку, дозволяє 

керівництву: 

– забезпечити ефективне функціонування, стійкість і стабільний 

розвиток організації в умовах конкуренції; 

– структурно оптимізувати, якісно примножити та ефективно 

використовувати ресурси й потенціал страхової компанії; 

– виявити, оцінити та мінімізувати ризики в управлінні компанією; 

– модифікувати облікову політику та систему інформаційних потоків у 

середині компанії відповідно до сучасних вимог господарювання, що дасть 

змогу забезпечити керівництво своєчасною та якісною інформацією.  

Отже, упровадження в Україні обов’язкового внутрішнього аудиту у 

страхових компаніях має цілий комплекс переваг, а витрати на створення та 

утримання відповідної служби цілком компенсуються підвищенням загальної 

ефективності їхньої діяльності. Удосконалення та розвитку потребує методика 

реалізації функцій внутрішнього аудиту й визначення чіткого кола обов’язків 

та відповідальності посадових осіб такої служби. 
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→ Мета → 
оцінка повноти, достовірності, суттєвості та достатності фінансової 

звітності страховика 

 ↓   

 Завдання → 

- установлення відповідності фінансової звітності вимогам МСФЗ;  - 

установлення достовірності показників фінансової звітності;  

- визначення основних показників фінансово-майнового стану та 

ефективності діяльності страховика; - оцінка ефективності окремих 

видів страхування та страхових продуктів; - розробка рекомендацій 

щодо підвищення ефективності діяльності страховика; - аналіз 

взаємодії структурних одиниць під час підготовки фінансової 

звітності; - розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності 

взаємодії підрозділів у процесі підготовки фінансової звітності 

 

→ Об’єкт → фінансова звітність страховика 

 ↓   

 Предмет → 

- показники фінансової звітності страховика; - показники оцінки 

фінансово-майнового стану та ефективності діяльності страховика; - 

лінійно-функціональні зв’язки та їх реалізація в процесі підготовки 

фінансової звітності 
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→ Джерела → 

- фінансова звітність страховика; - нормативно-правове забезпечення 

діяльності страхової галузі; - внутрішні регулюючі документи; - 

міжнародні стандарти в галузі обліку, аудиту та страхування; - 

показники діяльності страхової галузі та фінансового ринку в цілому 

 ↓   

→ Організація → 

- планування та постановка завдання внутрішнього аудиту; - 

визначення відповідальних осіб та формування необхідних 

інформаційних запитів; - інформаційно-аналітична перевірка; - 

формування звіту та висновків за результатами аудиту 

 ↓   

→ Методика → 

виконання аудиторських процедур по суті: - перевірка показників 

фінансової звітності на підставі даних про кінцеві залишки рахунків 

бухгалтерського обліку; - перевірка суттєвості розкритих показників, 

виходячи з особливостей страхової діяльності; - перевірка 

відповідності фінансової звітності вимогам МСФЗ; - розрахунок 

показників оцінки фінансово-майнового стану й ефективності 

діяльності та продуктів страхування; порівняння їх у динаміці та із 

середніми показниками по галузі; - вивчення системи взаємозв’язків 

структурних підрозділів у процесі підготовки фінансової звітності; - 

виявлення точок і зон контролю формування показників фінансової 

звітності; - підготовка висновків про повноту та достовірність 

показників фінансової звітності; - підготовка рекомендацій щодо 

підвищення ефективності діяльності страховика та покращення його 

фінансово-майнового стану; - підготовка рекомендацій щодо 

оптимізації системи підготовки звітності 

           

Звітність із 

внутрішнього аудиту 
→ Результат → 

підготовка звіту, що містить думку аудитора щодо 

повноти, достовірності, суттєвості та достатності 

фінансової звітності; напрямки покращення 

фінансово-майнового стану страховика та 

підвищення ефективності його діяльності; 

напрямки оптимізації системи підготовки звітності 

Рис. 3.1. Система організації внутрішнього аудиту фінансової 

звітності в страхових компаніях* 
* - розроблено автором 
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Забезпечення повноти, достовірності та достатності показників 

фінансової звітності страховиків, як об’єкт внутрішнього аудиту, відбувається 

шляхом виявлення точок контролю формування її показників. В умовах 

застосування МСФЗ внутрішній аудитор зобов’язаний оцінювати фінансову 

звітність про страхову діяльність не лише з позиції достовірності показників, 

а й за критерієм суттєвості та достатності розкритої сукупності компонентів, 

що зумовлені особливостями такої діяльності. 

Отже, система внутрішнього аудиту фінансової звітності страхових 

компаній повинна охоплювати його мету та завдання, об’єкт і предмет, 

джерела внутрішнього аудиту, організацію та методику проведення процедур, 

результати і звітність (рис. 3.1). 

Для виконання покладених на систему внутрішнього аудиту функцій 

співробітники відповідного відділу наділені широким спектром повноважень 

і взаємозв’язків з іншими структурними підрозділами. Співробітники служби 

внутрішнього аудиту мають право одержувати всю необхідну й достатню 

інформацію для виконання поставлених задач від інших працівників страхової 

компанії, доступ до первинних документів, регістрів поточного обліку, 

системи комп’ютерного забезпечення діяльності тощо.  

За результатами проведених процедур, по суті, внутрішній аудитор 

звітує безпосередньо управлінському персоналу страхової компанії. 

Особливістю звітів внутрішнього аудиту є їх значна рекомендаційна частина. 

Виходячи з того, що метою внутрішнього аудиту є не лише перевірка даних 

бухгалтерського обліку, а й оцінка ефективності виконання структурними 

підрозділами своїх функцій, окремих страхових продуктів, взаємозв’язків 

тощо, можна стверджувати, що головним призначенням аудиту виступає 

допомога управлінському персоналу в прийнятті відповідних рішень шляхом 

надання обґрунтованої впевненості в інформаційних джерелах. Таким чином, 

служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за надану управлінцям 

інформацію в межах посадових інструкцій.  
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3.2. Зовнішній незалежний аудит фінансової звітності страховиків 

 

 

Ще одним обов’язковим видом аудиту у сфері страхування є зовнішній 

щорічний незалежний аудит, об’єктом якого є річна фінансова звітність. Мета 

такого аудиту – надання користувачам обґрунтованої впевненості в тому, що 

звітність відповідає всім суттєвим аспектам та встановленим критеріям. 

Достовірність та повнота річної звітності страхової компанії повинна 

бути підтверджена аудитором, внесеним до Реєстру аудиторів, які мають 

право проводити відповідні перевірки фінансових установ. Перелік аудиторів, 

зазначених у Реєстрі, публікується Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг наприкінці кожного 

року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на його 

офіційному веб-сайті.  

Слід відмітити, що статтею 33 Закону України «Про страхування» 

поняття звітних даних та фінансової звітності страхових компаній 

розмежовані. У статті 34 передбачається обов’язковий аудит лише фінансової 

звітності. Проте порядком складання звітних даних страховиків, 

затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39 вимагається подання до 

уповноваженого органу аудиторського висновку про надання впевненості 

щодо річних звітних даних страховика. 

Початковим етапом проведення аудиту фінансової звітності страховика 

є його планування, що починається з оцінки аудиторського ризику. Від 

величини цього ризику залежить обсяг вибірки в ході аудиторської перевірки 

первинних документів страховика: чим ризик нижчий, тим меншим є 

необхідний і достатній обсяги вибірки первинних документів. Тобто на етапі 

планування аудиту, а саме за результатами оцінки аудиторського ризику, 

формується плановий обсяг процедур по суті, їх орієнтовний склад, і, 

відповідно, вартість послуг аудитора. Слід зазначити, що згідно з 
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Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг поняття аудиторської вибірки визначається як 

застосування аудиторських процедур до менш ніж 100% елементів у межах 

залишку на рахунку або класу операцій так, що всі одиниці вибірки мають 

шанс бути відібраними. Це дає змогу аудиторові одержати й оцінити 

аудиторські докази стосовно деякої характеристики дібраних елементів, 

необхідні для формулювання або допомоги у формулюванні висновку щодо 

генеральної сукупності, з якої здійснюється вибірка. 

Відповідно постає необхідність розробки варіантів методики 

приведення суб’єктивної оцінки рівня аудиторського ризику аудитором до 

об’єктивної кількісної характеристики під час аудиту фінансової звітності 

страхової компанії. 

Розкриття такої методики відповідає таким завданням:  

– аналіз компонентів аудиторського ризику за якісним та кількісним 

складом у взаємному зв’язку під час аудиту фінансової звітності страхової 

компанії; 

– формування методики об’єктивної кількісної оцінки ризику системи 

внутрішнього контролю під час аудиту фінансової звітності страхової 

компанії; 

– формування методики об’єктивної кількісної оцінки властивого 

ризику під час аудиту фінансової звітності страхової компанії. 

– формування методики оцінки обсягів необхідної і достатньої вибірки 

перевірки під час аудиту фінансової звітності страхової компанії. 

Поняття аудиторського ризику сучасними науковцями визначається по-

різному. Так, наприклад, Чернелевський Л.М. та Беренда Н.І. визначають 

ризик аудиту (або загальний аудиторський ризик) як імовірність того, що 

аудитор може висловити неадекватну думку в тих випадках, коли в 

документах фінансової звітності існують суттєві перекручення. Інакше 

кажучи, за неправильно підготовленою звітністю буде надано аудиторський 

висновок без зауважень [146, с. 34]. Слід зазначити, що це визначення поняття 
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за своїм змістом подібне до запропонованого Пантелєєвим В.П., який майже 

цитує Міжнародні стандарти аудиту. А от Никонович М.О. пропонує розуміти 

аудиторський ризик як ризик того, що в аудитора сформується неправильна 

думка про фінансову звітність у тих випадках, коли вона містить суттєві 

викривлення, які можуть вплинути на рішення користувачів фінансової 

звітності [137, с.75].  

Таким чином, усі запропоновані дефініції є лише видозміною категорії, 

зазначеної в Міжнародних стандартах аудиту: аудиторський ризик – ризик 

того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо 

фінансові звіти суттєво викривлені [41, с. 140] 

Оцінка аудиторського ризику проводиться шляхом визначення 

кількісної характеристики його компонентів. До компонентів аудиторського 

ризику включають ризик контролю, властивий ризик та ризик невиявлення. 

Кількісна оцінка аудиторського ризику є їхньою функцією. Слід зазначити, 

що, наприклад Никонович М.О., Пантелєєв В.П. уважають ризик контролю 

компонентом властивого ризику так само, як і зовнішні фактори, що 

впливають на рівень аудиторського ризику [137, с.77, 116, с. 180]. Загалом, 

наукова думка щодо розвитку дефініцій, які є компонентами аудиторського 

ризику, не набула фактично ніякого розвитку, задовольняючись 

характеристиками, наданими Міжнародними стандартами аудиту. Таким 

чином, згідно з МСА 315 та 400:  

– ризик суттєвого викривлення (англ. Risk of material misstatement) – 

ризик того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення до початку 

аудиту. Складається з двох компонентів, як визначено нижче, на рівні 

тверджень: 

– властивий ризик (англ. Inherent risk) – чутливість тверджень щодо 

класу операції, залишку на рахунку або розкриття інформації до викривлення, 

яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, не 

враховуючи будь-які відповідні заходи контролю; сприйнятливість 

твердження до викривлення, яке може бути суттєвим, окремо або в сукупності 
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з іншими викривленнями, якщо припустити відсутність відповідних заходів 

внутрішнього контролю [41, с. 149]; 

– ризик контролю (англ. Control risk) – це ризик того, що не можна буде 

своєчасно запобігти викривленню, яке може відбуватися в твердженні та бути 

суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, або виявити та 

виправити його за допомогою внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання; ризик того, що потенційне викривлення у твердженні 

стосовно класу операцій, залишку на рахунку або розкриття інформації, яке 

може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, не буде 

попереджено або своєчасно виявлено та виправлено за допомогою 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання [41, с. 180]. 

– ризик невиявлення (англ. Detection risk) – це ризик того, що 

аудиторські процедури не виявлять викривлення, яке існує в твердженні та 

може бути суттєвим, окремо або в сукупності з іншими викривленнями; ризик 

того, що процедури, виконані аудитором для зменшення аудиторського ризику 

до прийнятно низького рівня, не дадуть змоги виявити викривлення, що існує, 

та яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями 

[41, с. 174]. 

При цьому компоненти аудиторського ризику оцінюються аудитором 

суб’єктивно, особливо властивий ризик. Тобто ключовими факторами впливу 

на обсяг аудиторської вибірки є властивий ризик, ризик контролю та ризик 

невиявлення. 

Компоненти аудиторського ризику мають якісну та кількісну 

характеристики. Якісними характеристиками, зазвичай, уважають 

суб’єктивну думку аудитора, якою він кваліфікує рівень ризику як високий, 

середній або низький. Кількісна характеристика аудиторського ризику 

вимірює його у відсотках або коефіцієнтах. 

Кількісно аудиторський ризик обчислюють як добуток значень усіх 

вищеназваних його компонентів. Таким чином, лише за умови об’єктивної 

оцінки властивого ризику, ризику контролю та ризику невиявлення 
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уможливлюється з’ясування об’єктивного значення рівня аудиторського 

ризику. Відповідно, на підставі визначеного показника можна говорити про 

необхідний і достатній обсяг аудиторської вибірки та адекватний 

аудиторський висновок. 

Отже, обсяг процедур по суті в ході проведення аудиту страхової 

діяльності повністю залежить від суб’єктивної думки аудитора (рис. 3.2). 

Відповідно, методика оцінки компонентів аудиторського ризику, як 

передумови та елементу планування аудиту, потребує подальшого 

вдосконалення. 

 

Рис. 3.2. Обґрунтування необхідності оцінки компонентів аудиторського ризику* 

* - розроблено автором 
 

Властивості процедур по суті в ході аудиту страхових компаній 

зумовлюються особливостями їхньої діяльності. При цьому до їх складу варто 

віднести не лише специфічні об’єкти обліку, визначені вище, а й перевірку 

основної діяльності й компонентів надійності та фінансової стійкості 

страховика. 

Для цього аудитору необхідно перевірити й проаналізувати [110]: 

Обсяг процедур по суті 

Обсяг (і вартість) аудиторських послуг 

Обсяг аудиторської вибірки 

Рівень аудиторського ризику 

Властивий ризик Ризик контролю Ризик невиявлення 

Оцінюються суб’єктивною (власною) думкою аудитора 

З метою забезпечення достовірності аудиторського висновку  

потребують кількісної об’єктивної оцінки, що дозволить додатково виявити точки контролю 

страхових операцій та об’єкти, які потребують суцільної перевірки 

Якість аудиторського висновку 
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– порядок розробки страхувальником правил страхування з кожного 

його виду та затвердження їх повноважними органами; 

– відповідність засновницького договору страховика і правил 

страхування (об'єкти страхування, страхові ризики, обмеження, тарифи, умови 

виплат); 

– договірні відносини зі страхувальниками: наявність ліцензії, 

дотримання умов страхування; 

– наявність фонду страхових гарантій (юридична особа) для 

забезпечення своєї діяльності, створеного за рахунок добровільних 

відрахувань. 

Таким чином, під час формування аудиторського висновку за 

результатами перевірки страхової компанії аудитор висвітлює питання 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, додержання економічних 

нормативів щодо обсягу капіталу, платоспроможності (нормативного запасу 

та фактичного значення), а також обсягу та розміщення страхових резервів. 

Аудит страхових резервів також є специфічним особливим елементом 

аудиту. Порядок розрахунку їх обсягу, процедура визнання та зміни, а також 

напрями розміщення регулюються законодавчо.  

Окрім внутрішнього та зовнішнього аудиту, контроль операцій 

страхування та перестрахування здійснюється Департаментом страхового 

нагляду Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України. Такі перевірки здійснюються згідно з внутрішніми положеннями 

Департаменту та спеціального порядку проведення перевірок. 

Отже, порядок здійснення страхових операцій, стан бухгалтерського 

обліку та показники звітності страхових компаній підлягають обов’язковому 

внутрішньому та зовнішньому аудиту. У такий спосіб забезпечується 

прозорість і достовірність облікової інформації, формується впевненість щодо 

надійності страховиків. Обов’язковість внутрішнього аудиту зумовлює 

необхідність розробки й удосконалення його методик і процедур, а 
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суб’єктивність зовнішнього аудиту – процедур об’єктивної кількісної оцінки 

передумов формування аудиторської вибірки. 

Показники достовірної, підтвердженої фінансової звітності слугують 

основним джерелом інформації щодо її фінансово-майнового стану й оцінки 

страхового ринку в цілому. Достовірність даних фінансової звітності 

забезпечується функціонуванням системи внутрішнього аудиту та 

підтверджується висновком незалежного аудитора. Склад та обсяг процедур 

по суті в ході проведення як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту напряму 

залежить від ефективності системи внутрішнього контролю та організації 

обліку в страховій компанії. Під час проведення внутрішнього аудиту оцінка 

цих систем та їх оптимізація є компонентом посадових обов’язків, а в ході 

проведення зовнішнього аудиту – оцінки аудиторського ризику. 

Для адекватної (об’єктивної) оцінки ефективності системи 

внутрішнього контролю аудитор може використовувати певні прийоми:  

– вивчення внутрішніх інструктивно-розпорядчих документів, що 

забезпечують функціонування системи внутрішнього контролю;  

– перевірка документальних підтверджень функціонування системи 

внутрішнього контролю;  

– аналітичні дослідження та контрольні тести системи внутрішнього 

контролю тощо.  

Дослідження системи внутрішнього контролю доцільно здійснювати за 

такими напрямами:  

– виявлення принципів (механізмів) розподілу обов’язків внутрішнього 

контролю всередині підприємства;  

– виявлення етапів внутрішнього контролю за основними (страхування, 

перестрахування, виплата страхового відшкодування, формування та 

інвестування страхових резервів тощо) господарськими операціями.  

Для дослідження ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю в цілому по страховій компанії сучасні теоретики пропонують 

провести тестування цієї системи. З метою проведення тестування 
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розробляють блок питань, отримавши відповіді на які, можна зробити 

висновок про ефективність системи внутрішнього контролю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.3. Механізм схеми оцінки рівня ризику контролю в страховій 

компанії * 
* - розроблено автором 
 

Питання, що сформульовані аудитором, групують у схеми (рис. 3.3), 

таблиці (табл. 3.1) або анкети. За допомогою запропонованої схеми й таблиці 

можна визначити рівень ризику контролю. Ознаки системи контролю та їх 

характеристику складено на підставі вимог МСА 315 «Ідентифікація та оцінка 

ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його 

середовища».  
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Таблиця 3.1. Механізм табличного методу оцінки рівня ризику контролю в 

страховій компанії* 

№ 

з/п Ознака Характеристика ознаки 

Відповідність 

компанії 

характеристиці 

Рівень 

ризику 

контролю 

1 2 3 4 5 

1 

Середовище 

контролю 

Охоплює ставлення, обізнаність, дії управлінського 

персоналу у сфері внутрішнього контролю страхової 

компанії. Управлінський персонал чітко усвідомлює 

свої обов’язки у сфері внутрішнього контролю, є 

компетентним у цьому питанні, прагне до 

саморозвитку у сфері страхової діяльності, 

усвідомлює мету існування компанії, чітко виконує 

свої функції у  межах розподілених обов’язків 

Відповідає Низький 

Частково 

відповідає 
Середній 

Не відповідає Високий 

2 

Процес оцінки 

ризиків 

страховика 

Управлінським персоналом оцінюються ризики, що 

стосуються фінансової звітності компанії в усіх 

суттєвих аспектах. Ураховується вплив зовнішніх 

чинників діяльності (стан фінансового ринку, обсяги 

банківського кредитування по країні, конкурентне 

середовище, зміни в нормативно-правовому 

регулюванні, політичні аспекти тощо) та внутрішніх 

(новий персонал, модернізація або впровадження 

нових систем інформаційно-технічного забезпечення 

діяльності, темпи зростання компанії, поява нових 

продуктів або моделей їх поширення  тощо) 

Відповідає Низький 

Частково 

відповідає 
Середній 

Не відповідає Високий 

3 

Інформаційні 

системи, що 

забезпечують 

фінансово-

облікові 

аспекти 

діяльності 

страховика 

Інформаційні системи виявляють і відображують в 

обліку всі дійсні операції; своєчасно описують усі 

операції з достатнім рівнем деталізації; оцінюють 

вартість операцій у спосіб, який дозволяє відображати 

їх належну грошову вартість у фінансових звітах; 

визначають відрізок часу, коли відбулася операція для 

забезпечення її відображення у відповідному 

обліковому періоді; подають належним чином 

операції і пов’язане з ними розкриття інформації у 

фінансових звітах; обмін інформацією відбувається 

швидко та без перебоїв 

Відповідає Низький 

Частково 

відповідає 
Середній 

Не відповідає Високий 

4 

Процедури 

контролю 

Система внутрішнього контролю охоплює перевірку 

результатів діяльності (з обов’язковим аналізом 

досягнутих показників у порівнянні з плановим, 

показниками по галузі та результатами конкурентів); 

обробку інформації (застосовуються загальні заходи 

контролю в системі інформаційних технологій і 

заходи контролю за прикладними програмами); 

фізичний контроль (охоплює фізичний захист активів 

та санкціонованість доступу до фінансової 

інформації); розмежування обов’язків (має на меті 

зменшити можливості для будь-якої особи 

здійснювати та приховувати помилки або шахрайство) 

Відповідає Низький 

Частково 

відповідає 
Середній 

Не відповідає Високий 

5 

Моніторинг 

контролю 

Моніторинг заходів контролю забезпечує своєчасний 

контроль та включає такі заходи: перевірка 

оперативності узгодження рахунків з банком, оцінка 

дотримання персоналом та агентами компанії 

політики з реалізації страхових послуг, нагляд за 

коректністю роботи юристів та аварійних комісарів, 

дотримання норм професійної етики тощо 

Відповідає Низький 

Частково 

відповідає 
Середній 

Не відповідає Високий 

* - розроблено автором 
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За запропонованим прикладом аудитором може бути розроблено будь-

який інший, доцільний на його думку, масив ознак надійності системи 

внутрішнього контролю страхової компанії.  

Отже, основною проблемою під час проведення аудиту фінансової 

звітності страховиків є суб’єктивність оцінок страховика щодо ризиків та 

масивів вибірки, що може бути вирішена шляхом їх математичної оцінки. 

Для його об’єктивної (кількісної) оцінки необхідна розробка більш 

детальної анкети (табл. 3.2). Першу анкету присвячено ризику контролю. За 

допомогою такої анкети можна одразу отримати кількісну оцінку ризику 

контролю. Питання та їх оцінка розробляються аудитором самостійно. 

Питання запропонованого прикладу розроблено на підставі вимог МСА 315 

«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта 

господарювання і його середовища». Мінімальне значення властивого ризику, 

яке можна отримати за запропонованим методом складає 10 %. 

 

Таблиця 3.2. Анкета для кількісної оцінки ризику контролю 

в страховій компанії * 

№ 

з/п 
Анкетні запитання Можливі відповіді 

Оцінка 

відповідей 
1 2 3 4 

1 
Страхова компанія має відділ внутрішнього 

аудиту 

Так 1 

Ні 5 

2 

Управлінський персонал (далі – або 

працівники відділу внутрішнього аудиту) 

чітко усвідомлює мету та завдання 

внутрішнього контролю 

Так 0 

Посередньо 3 

Ні 5 

3 

Управлінський персонал чітко усвідомлює 

та сумлінно виконує обов’язки у сфері 

внутрішнього контролю 

Так 0 

Посередньо 3 

Ні 5 

4 

Управлінський персонал постійно розвиває 

свої знання та навички у сфері страхування, 

фінансів, обліку та контролю (курси, 

семінари, тренінги, внутрішні іспити) 

Так 1 

Інколи 3 

Ні 5 

5 

Управлінським персоналом виділено та 

класифіковано всі види ризиків, що 

стосуються конкретно цієї страхової 

компанії 

Так 0 

Частково 3 

Ні 5 
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Продовження таблиці 3.2 
1 2 3 4 

6 

Управлінський персонал компанії постійно 

цікавиться ситуацією на фінансовому ринку 

світу та України; на підставі отриманої 

інформації розробляються моделі розвитку 

подій та оцінка впливу факторів на компанію 

Так 0 

Частково 3 

Ні 5 

7 
Управлінський персонал особливо ретельно 

відслідковує якість роботи нового персоналу 

Так 0 

Посередньо 3 

Ні 5 

8 

Управлінський персонал здійснює додаткові 

(неавтоматизовані) заходи внутрішнього 

контролю під час упровадження нових 

інформаційно-технологічних систем  

Так 0 

Іноді 3 

Ні 5 

9 

Управлінський персонал особливо ретельно 

відслідковує процес реалізації та дохідність 

нових продуктів 

Так 0 

Іноді 3 

Ні 5 

10 

Управлінський персонал особливо ретельно 

відслідковує якість роботи нових відділень та 

філій 

Так 0 

Іноді 3 

Ні 5 

11 
Управлінський персонал особливо ретельно 

відслідковує операції з нерезидентами 

Так (або: не 

здійснюються) 
0 

Іноді 3 

Ні 5 

12 
Компанія має власний відділ інформаційно-

технічного забезпечення 

Так 1 

За ІТЗ відповідає 1  3 

Ні 5 

13 

Компанія купує спеціалізоване програмне 

забезпечення (ліцензоване з обов’язковим 

оновленням) 

Так 1 

Іноді 3 

Ні 5 

14 
Компанія створює власне спеціалізоване 

програмне забезпечення для власних потреб  

Так 1 

Іноді 3 

Ні 5 

15 

Інформаційно-технічні системи (як засоби 

автоматизації) використовуються всіма 

співробітниками компанії 

Так 1 

Переважною більшістю 3 

Ні 5 

16 

Інформаційно-технічне забезпечення компанії 

дозволяє в будь-який момент сформувати 

фінансову звітність, що відповідає всім 

нормативно-правовим вимогам  

Так 1 

Лише проміжну 3 

Ні 5 

17 

Управлінським персоналом регулярно 

складаються плани та прогнози діяльності з 

використанням сучасних методів і моделей, які 

доводять до відома співробітників 

Так 1 

Іноді 3 

Ні 5 

18 

Управлінським персоналом постійно 

підбиваються проміжні підсумки діяльності та 

порівнюються з плановими показниками та 

показниками діяльності конкурентів 

Так 1 

Іноді 3 

Ні 5 
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Продовження таблиці 3.2 
1 2 3 4 

19 

Усі комп’ютери в компанії захищені 

персональним кодами співробітників, які їм 

заборонено розголошувати, навіть у межах 

компанії 

Так 1 

Код єдиний для відділу 3 

Ні 5 

20 

Усі узагальнені дані в межах будь-якого 

програмного продукту захищені додатковими 

кодами управлінського персоналу 

Так 0 

Код єдиний для всього 

топ-менеджменту 
3 

Ні 5 

* - розроблено автором 

 

Фактори, які мають вплив у середовищі контролю, формують 

управлінську філософію й операційний стиль, організаційну структуру 

підприємства, методи надання прав і визначення обставин, систему 

управлінського контролю, у тому числі функцію внутрішнього аудиту, функції 

ради директорів, персональні рішення і процедури. Процедури внутрішнього 

контролю являють собою рішення, що доповнюють середовище контролю, які 

керівництво прийняло для забезпечення обґрунтованої гарантії того, що 

конкретні завдання підприємства будуть досягнуті. Розуміння системи 

внутрішнього контролю й обліку разом з оцінкою внутрішнього ризику, інші 

міркування дають змогу аудиторові встановити види суттєвої недостовірної 

інформації, що могла існувати у фінансовій звітності, проаналізувати фактори, 

які впливають на ризик можливості припущення суттєвих перекручень; 

підготувати відповідні незалежні процедури перевірки [176]. У ході 

планування власної методики перевірки аудиторові необхідно вивчити 

попередню оцінку розміру ризику невідповідності внутрішнього контролю, 

щоб визначити відповідний ризик невиявлення помилок. 

Аудитор може зробити попереднє оцінювання ризику невідповідності 

внутрішнього контролю тільки тоді, коли він має спроможність визначити 

процедури систем обліку й внутрішнього контролю, що відповідають 

внутрішнім положенням підприємства та сприяють виявленню перекручень у 

фінансовій звітності, для планування виконання процедури узгодження, щоб 

підтвердити свою оцінку перевіреної фінансової звітності. 
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Рис. 3.4. Схема оцінки рівня властивого ризику при аудиті страхової діяльності * 

* - розроблено автором 
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Останнім компонентом аудиторського ризику є ризик невиявлення. 

Сучасна фахова та наукова література пропонує визначати кількісну 

характеристику ризику невиявлення шляхом прийняття суб’єктивного 

загального рівня аудиторського ризику. Потім шляхом математичних 

розрахунків обчислюють рівень ризику невиявлення.  

Проте, на нашу думку, з метою приведення загального показника 

аудиторського ризику до об’єктивного доцільно виявити методи об’єктивної 

оцінки ризику невиявлення. У межах аудиторської фірми можлива розробка 

індивідуальних показників ризику невиявлення для кожного аудитора. Такий 

показник можна визначити, застосувавши, наприклад, спеціальні коефіцієнти 

(табл. 3.4). Вибравши з таблиці ті характеристики, що відповідають 

конкретному аудиторові, можна визначити його індивідуальний рівень ризику 

невиявлення.  

Для забезпечення об’єктивності з такої методики має бути виключена 

можливість отримання результату в 0%. Альтернативним варіантом може 

стати застосування знову ж таки анкети, що складається за аналогічним 

принципом. Якщо в страховій компанії працює група аудиторів, можна 

застосовувати груповий показник, який визначатиметься шляхом підрахунку 

середнього показника по групі. Проте, на нашу думку, він не є доречним, 

оскільки кожен аудитор все одно працює над певною ділянкою. Тож 

раціональніше використовувати індивідуальні показники. Слід зазначити, що 

індивідуальні показники мінливі. Якщо аудитор (як співробітник аудиторської 

фірми) розвивається, набуває досвіду, не припускається помилок, є 

компетентним у тій галузі, яку перевіряє, то його показник ризику невивлення 

знижується. До того ж наявність сертифіката аудитора та факт внесення його 

до реєстру аудиторів (співробітників аудиторських фірм), які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є вже 

гарантом кваліфікованості аудитора. Тому показник ризику невиявлення, 

зазвичай, є невисоким. 



131 
 

Таблиця 3.3. Механізм визначення індивідуального показника ризику 

невиявлення * 

№ 

з/п 
Ознака 

Характеристика 

аудитора 

Оцінка 

особистого 

ризику 

1 2 3 4 

1 

Досвід роботи у сфері аудиту  

(у т.ч. на адміністративних посадах або 

посадах асистента) 

До 5 років 3 

Від 5 до 10 років 2 

10 і більше років 1 

2 Досвід роботи аудитором 

До 5 років 3 

Від 5 до 10 років 2 

10 і більше років 0 

3 
Досвід проведень аудиту в галузі 

страхування 

Проводиться вперше 2 

Регулярно, протягом 

останніх 1-3 років 

1 

Регулярно, понад 3 роки 0 

4 Досвід роботи в галузі страхування 

Відсутній 3 

До 5 років 2 

Від 5 до 10 років 1 

10 і більше років 0 

5 

Чи були пред’явлені аудиторові судові 

позови збоку клієнтів щодо дотримання 

ним правил професійної етики або якості 

наданих ним висновків 

Так 3 

Ні 0 

6 

Чи були випадки виявлення 

перевіряючими органами помилок 

(суттєвих похибок) у фінансовій звітності, 

що підтверджена позитивним (умовно-

позитивним) висновком аудитора 

Так 3 

Ні 0 

Загальний особистий показник властивого ризику аудитора Σ 

* - розроблено автором 

 

Таким чином, оцінивши кількісно всі три компоненти аудиторського 

ризику, можна максимально точно визначити обсяг необхідної і достатньої 

вибірки даних для аудиту як ділянки обліку в страховій компанії, так і 

фінансової звітності страховика в цілому.  

Обсяг вибірки визначається як відношення обсягу генеральної 

сукупності в грошовому виразі до добутку рівня суттєвості в грошовому виразі 

з фактором упевненості (як коефіцієнта). Фактор упевненості є величиною 

прямо залежною від рівня аудиторського ризику та визначається за 

спеціалізованими розрахунковими таблицями.  
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Таким чином, обсяг вибірки даних, що підлягає перевірці в ході аудиту 

фінансової звітності страховика залежить від трьох складових: 

– генеральної сукупності – кількісний показник, що являє собою 

грошову оцінку об’єкта контролю і підлягає безпосередній перевірці; 

– рівня суттєвості – кількісний показник, що являє собою грошову 

оцінку похибки, якою аудитор може знехтувати (тобто така, що не призводить 

до істотних змін і викривлень інших показників фінансової звітності та не 

впливає на рішення, що приймаються користувачами фінансової звітності); 

– фактора впевненості – кількісний показник, що характеризує рівень 

упевненості аудитора в точності отриманих результатів, проте в основі якого 

лежить абсолютно суб’єктивна думка аудитора. 

Визначивши всі компоненти аудиторського ризику за запропонованою 

методикою, стає можливим достовірно визначити загальний рівень 

аудиторського ризику. Для цього застосовується формула: 

АР=ВР*РК*РН    (3.1) 

Де АР – аудиторський ризик; 

     ВР – властивий ризик; 

     РК – ризик контролю; 

     РН – ризик невиявлення [106, с. 144] 

Таким чином, запропонована методика дозволяє уникнути 

суб’єктивного моменту аудиту. Адже загальноприйнятим є визначення ризику 

аудиту особистою оцінкою аудитора. А ризик невиявлення розраховують 

арифметично, виходячи з формули (3.2): 

РН=АР/(ВР*РК)    (3.2) [106, с. 144] 

Тобто, використовуючи достовірний показник аудиторського ризику, 

цілком можливо точно вирахувати необхідний і достатній обсяг вибірки даних 

для проведення перевірки фінансової звітності страхової компанії: 

n=N/P*R     (3.3) 

Де n – обсяг вибіркової сукупності даних; 

N – обсяг генеральної сукупності; 
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P – рівень суттєвості; 

R – фактор упевненості [106, с. 144]. 

Величина фактору впевненості визначається за допомогою 

спеціалізованих статистичних таблиць на підставі визначеного значення 

аудиторського ризику (табл. 3.4) [137, с. 169]. 

 

Таблиця 3.4. Взаємозв’язок між значенням ризику вибірки та 

значенням фактору впевненості * 

Ризик вибірки, % 30 20 15 10 5 1 

Рівень упевненості, % 70 80 85 90 95 99 

Фактор упевненості у відсутності помилок у 

сукупності, що перевіряється 

1,2 1,6 1,9 2,3 3,0 4,6 

* - розроблено автором 

 

За умови застосування запропонованих методів оцінки компонентів 

аудиторського ризику на етапі планування аудиту вплив суб’єктивних 

факторів зводиться до мінімуму, а результати аудиту набувають абсолютно 

об’єктивного характеру. 

За запропонованими прикладами аудитором може бути розроблено 

будь-який інший, доцільний на його думку, масив ознак надійності системи 

внутрішнього контролю, ризику невиявлення чи властивого ризику аудиту 

страхової компанії. Визначений рівень ризиків приводять до числового 

значення, використовуючи межі рівня в числових показниках (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5. Якісні і кількісні характеристики компонентів 

аудиторського ризику [137, с. 96] * 

Компонент 

аудиторського ризику 

Якісна 

характеристика 

Кількісна характеристика 

% коефіцієнт 

Властивий ризик Високий 50-100 0,5-1 

Середній 20-50 0,2-0,5 

Низький 10-20 0,1-0,2 

Ризик контролю  Високий 60-100 0,6-1 

Середній 30-60 0,3-0,6 

Низький 5-30 0,05-0,3 

Ризик невиявлення Високий 15-30 0,15-0,3 

Середній 8-14 0,08-0,14 

Низький 2-7 0,02-0,07 
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Достовірність та повноту фінансової звітності страхових компаній 

підтверджує незалежний аудитор, об’єктивність якого має бути забезпечена 

нівелюванням суб’єктивних оцінок стану внутрішнього контролю в системі 

обліку страховика. Застосування запропонованих механізмів оцінки 

надійності системи внутрішнього контролю та компонентів аудиторського 

ризику дозволяє: 

– службі внутрішнього аудиту визначити основні її недоліки та напрями 

забезпечення ефективності; 

– під час проведення зовнішнього незалежного аудиту достовірно 

оцінити обсяг аудиторської вибірки та процедур по суті для висловлення 

обґрунтованої й об’єктивної думки. 
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3.3. Оцінка стану страховика на підставі даних фінансової звітності як 

прийом контролю страхової діяльності 

 

 

Аналіз є наступним етапом управління страховою компанією після 

збирання, обробки та узагальнення облікової інформації. Метою економічного 

аналізу фінансової звітності страховика є забезпечення науково 

обґрунтованого управління страховою справою [102, c.400] або ж одержання 

невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну й точну картину 

фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності 

[139, c.84.] 

Досягнення такої мети стає можливим завдяки виконанню низки завдань 

економічного аналізу фінансової звітності страховика, а саме: 

– виявлення джерел та методів підвищення прибутку від здійснення 

основної діяльності; 

–аналіз складу, структури та динаміки майна підприємства, а також 

джерел його формування 

– оцінка ефективності використання майна та оптимальності структури 

капіталу підприємства; 

– аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства; 

– оцінка структури та динаміки власного і залученого капіталу 

підприємства тощо. 

Аналіз ефективності діяльності та фінансово-майнового стану 

страхових компаній здійснюється учасниками страхових відносин з 

найрізноманітнішими цілями: оцінка конкурентного середовища, виявлення 

найприбутковіших видів страхування, вибір надійного контрагента тощо. 

Основним джерелом інформації для такого аналізу є дані публічної фінансової 

звітності та рейтингових оцінок. У контексті імплементації МСФЗ для 

страховиків України спектр показників зовнішньої оцінки фінансово-

майнового стану страховика може видозмінюватися: формуються специфічні, 
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притаманні лише страхуванню, риси, виникають нові характеристики та 

трактування вже відомих показників тощо. Тож постає необхідність 

дослідження трансформації механізму зовнішнього економічного аналізу 

фінансової звітності страхових організацій, складеної за МСФЗ, та виявлення 

напрямів удосконалення такої системи.  

 
Рис. 3.5. Етапи економічного аналізу фінансової звітності* 

* - узагальнено автором на підставі [102, 139] 

Аналіз показників фінансової звітності можна розглядати як процес або 

як сукупність методик і процедур. Проте, на нашу думку, сам процес 

Етапи економічного аналізу звітності страхових компаній 

Підготовчий етап Заключний етап Основний етап 

Технічні процеси Аналітичні процеси Прогнозні процеси  

Визначення мети аналізу 

фінансової звітності, 

виокремлення його 

предмету (фінансова 

стійкість, рентабельність 

тощо) 

Вибір інформаційних 

джерел аналізу 

(конкретних форм 

звітності та їх показників); 

перевірка повноти та 

достатності суттєвої для 

аналізу інформації, її 

статистична обробка та 

узагальнення масиву 

даних 

Виявлення резервів 

оптимізації або 

покращення стану 

предмету аналізу 

Розробка плану та 

послідовності проведення 

аналізу; вибір методики, 

методів та прийомів 

аналізу 

Формування системи 

показників аналізу, їх 

порівняння та динаміка 

Оцінка стану предмету 

аналізу, тенденції його 

розвитку, виявлення 

факторів його формування 

Виявлення необхідної 

періодичності аналізу та 

його матеріально-

технічного забезпечення 

Виявлення впливу 

факторів досліджуваного 

предмету аналізу 

Оцінка впливу факторів на 

предмет аналізу, пошук 

шляхів їх нівелювання / 

підвищення 

Оформлення результатів 

аналізу 

Узагальнення проведених 

порівнянь та розрахунків у 

форматі причинно-

наслідкових зв’язків  

Формування лаконічних 

висновків щодо стану 

предмету аналізу, його 

динаміки та перспектив, а 

також рекомендацій щодо 

вдосконалення управління 

предметом 

 

Реалізація етапів в процесах економічного аналізу 
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економічного аналізу реалізовується завдяки застосуванню таких методів та 

процедур, як елементів його методу. 

Як процес, фінансовий аналіз у страхових компаніях повинен включати 

ряд етапів, а саме: виділення специфічних об’єктів діяльності, виокремлення 

та збір специфічного масиву інформації, формування та розрахунок системи 

показників, що наочно розкриють сутність досліджуваних об’єктів, і розробка 

на їхній підставі висновків та управлінських рекомендацій. До того ж у цих 

етапах можна виділити окремі процеси (рис. 3.5). 

Реалізовується процес економічного аналізу, відповідно, завдяки ряду 

методів і процедур. Економічний аналіз використовує як загальнонаукові 

методи, так і специфічні прийоми економіко-математичного та економіко-

логічного аналізу. Вибір методів залежить від мети операції та її функцій. 

Фінансовий аналіз у страхових компаніях виконує такі основні функції: 

оціночну, пошукову, діагностичну.  

У ході реалізації оціночної функції аналізу встановлюють відмінності 

фактично досягнутого стану певних показників від запланованого (бажаного) 

шляхом порівняння з установленими критеріями. Джерелом інформації для 

такого аналізу виступають форми фінансової, спеціалізованої та внутрішньої 

(управлінської) звітності. Крім того, необхідною умовою якісного оціночного 

аналізу є порівняння власних досягнень з аналогічними показниками основних 

конкурентів, середніми даним по галузі та загальноприйнятими нормативами. 

Формування таких показників відбувається на підставі публічної інформації 

страховиків, тобто даних фінансової звітності. 

Завдяки реалізації діагностичної функції аналізу дають якісну 

характеристику об’єкта, що аналізується, установлюють причинно-наслідкові 

зв’язки. Такий аналіз включає розрахунок спеціалізованих показників 

(коефіцієнтів, часток, співвідношень), оцінку їх динаміки та структури. У 

більшості випадків діагностичний аналіз ґрунтується на узагальнюючих 

показниках, тобто на даних фінансової звітності. Саме на цьому етапі 

визначаються не лише загальні показники фінансово-майнового стану 
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страхової компанії, а й специфічні – частка резервів у загальному обсязі 

пасивів, частка валових надходжень страхових премій у сукупних доходах 

тощо. На підставі результатів діагностичного аналізу розкриваються причини 

відхилень, що виявлені в оціночному аналізі, та стає можливим проведення 

пошукового аналізу. 

Пошукова функція аналізу реалізується шляхом обґрунтування 

рекомендацій з переведення об’єкта в бажаний стан, виявлення глибинних 

резервів підвищення ефективності діяльності страхової компанії. Цей вид 

аналізу використовує не лише дані обліку страхової компанії, а й ураховує 

загальні закони функціонування ринку, специфіку українського фінансового 

сектору, політичну та економічну ситуацію тощо. 

Таким чином, для виконання завдань та досягнення мети аналізу 

показників фінансової звітності в страхових компаніях необхідно 

дотримуватись таких принципів [116, c.201]: 

– базування на державному рівні (передбачає оцінку певних проявів 

економічного життя з урахуванням їх відповідності державній, економічній, 

екологічній, міжнародній політиці та законодавству); 

– демократичності, масовості (передбачає участь у дослідженні 

широкого кола зацікавлених осіб, доступність, прозорість, переконливість 

висновків і пропозицій); 

– ефективності (передбачає, що затрати на проведення аналізу повинні 

давати багатократний ефект); 

– комплексності (передбачає комплексну оцінку всіх показників 

діяльності, їх зміну й розвиток у просторі та часі за кількісними та якісними 

ознаками); 

– конкретності і дієвості (передбачає конкретну спрямованість 

досліджень, забезпечує розроблення конкретних пропозицій для прийняття 

оптимальних управлінських рішень); 

– науковості (передбачає застосування наукової методики та організації 

аналітичних досліджень); 
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– оперативності (передбачає здійснення аналітичних досліджень у 

необхідних обсягах і в потрібний час); 

– рейтингової оцінки (передбачає визначення пріоритетів у досягненні 

поставленої мети, черговості здійснення заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності діяльності, швидку адаптацію до вимог ринку); 

– системності (передбачає оцінку економічного, політичного, 

соціального, екологічного, науково-технічного аспектів у їх взаємозв’язку та 

взаємообумовленості).  

Таким чином, на нашу думку, на кожному етапі економічного аналізу 

для досягнення його цілей та забезпечення виконання принципів використання 

даних фінансової звітності є обов’язковим. 

На підставі даних фінансової та спеціальної звітності страховика 

розраховують ключові індикатори (коефіцієнти) діяльності, що не залежать 

від масштабів діяльності компанії, а тому можуть порівнюватися з даними 

інших страховиків та між собою за рівні періоди часу. Найважливішими 

коефіцієнтами, які характеризують здатність страховика генерувати власний 

капітал для забезпечення зростання та подолання економічних труднощів, є 

відношення прибутку до активів та власного капіталу (показники 

рентабельності). Саме розкриття цих показників у фінансовій звітності зазнає 

найбільших змін. Згідно з вимогами МСФЗ 4 «Страхові контракти» 

зобов’язаннями страховика визнаються не лише суми нарахованих страхових 

відшкодувань та виплат за фінансовими інструментами, а й значна частка 

потенційно можливих затрат. Таким чином, у ході розрахунків обсягів 

реальних зобов’язань страховика може виникати фінансова колізія. З огляду 

на те, що сукупний обсяг зобов’язань покладено в основу розрахунку багатьох 

показників фінансово-майнового стану, постає необхідність їх перегляду з 

урахуванням міжнародної методики оцінки страхових компаній. 

Через можливе збільшення обсягів формально визнаних страховиками 

зобов’язань слід очікувати необґрунтованого зниження оцінок більшості 

страховиків національними суб’єктами, що здійснювали її за вітчизняними 



140 
 

стандартами. Для уникнення таких викривлень інформації необхідно 

здійснити перегляд механізмів аналізу шляхом його адаптації до сучасної 

системи публічної звітності. 

Джерела інформації економічного аналізу залежать не лише від цілей і 

завдань, а й від видів економічного аналізу. Існує чимало підходів до його 

класифікації, проте з усього розмаїття можна вибрати основні критерії та 

відповідні категорії, що перегукуються між собою, є відмінними чи подібними 

(рис. 3.6) [узагальнено на підставі 4, 60, 90-110]. 

Така класифікація дозволяє, визначивши вид аналізу, який необхідно 

провести, обрати саме той масив показників, що стане максимально корисним. 

При цьому для проведення внутрішнього або управлінського аналізу, у т.ч. 

оперативного, даних лише фінансової звітності не достатньо. 

Окрім таких загальноприйнятих класифікацій, на нашу думку, доцільно 

провести розподіл видів аналізу відносно змісту показників у часі. Для цього 

умовно розподілимо показники аналізу на: 

– апріорні – планові показники фінансової звітності та базові показники 

системи аналізу, тобто такі, що випереджають моменту аналізу в часі або 

передують йому; 

– апостеріорні – звітні показники фінансової звітності та фактичні 

показники системи економічного аналізу, тобто саме ті, що аналізуються в 

конкретний момент чи проміжок часу; 

– прогнозні (адаптивні) – показники фінансової звітності чи системи 

економічного аналізу, що стають бажаними в результаті проведення аналізу та 

запровадження заходів, сформованих на його підставі. 



141 
 

 

 

Кожному типу аналізованої інформації відповідає свій процес і предмет 

(рис. 3.7). 
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Рис. 3.6. Класифікація видів економічного аналізу* 

* - узагальнено автором на підставі [4, 58, 90-110] 
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Рис. 3.7. Показники економічного аналізу щодо моменту його проведення* 

* - узагальнено автором на підставі [4, 60, 90-100] 
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аналізі методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил 

дослідження предмета, що певним чином відповідають меті аналізу [203]. 

Виходячи з того, що в процесі економічного аналізу відбувається формування 

системи специфічних показників, можна зробити висновок, що йому 

притаманне використання блоку математичних прийомів. А під час 

формування висновків, прогнозування подій та надання рекомендацій 

доцільним стає використання евристичних прийомів.  

Способи і прийоми економічного аналізу можна умовно поділити на 

математичні та евристичні (психологічні прийоми творчого мислення). 

Прийоми та способи аналізу фінансової звітності страхових компаній 

мають певні особливості, що зумовлені використанням специфічної системи 

показників.  

Економічний аналіз досліджує господарські процеси за допомогою 

системи інформації, тому аналітичний процес складається з ряду послідовних, 

взаємопов’язаних дій її обробки, метою яких є пропозиції стосовно 

управлінських рішень, що приймаються [166]. Ефективність економічного 

аналізу значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечення 

[170]. Під інформаційним забезпеченням доцільно розуміти сукупність 

уявлень, понять, даних, отриманих із внутрішніх і зовнішніх джерел 

надходження (у вигляді комплексу взаємопов’язаних методів і заходів), що 

систематизовані, збережені та поширені в межах компетенції зацікавленим 

особам у зручному для них вигляді. 

Тобто поняття «інформаційне забезпечення» означає систему, що 

включає в себе інформацію, яка необхідна для управління економічними 

процесами та міститься в базах даних інформаційних систем, а також 

створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення 

необхідною інформацією, включення до системи засобів пошуку, отримання, 

збереження, накопичення, передавання, обробки інформації, організацію 

банків даних [192]. 
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Інформаційне забезпечення економічного аналізу як система охоплює 

саму інформацію, інформаційний потік, інформаційну технологію, 

комунікативне середовище, канали руху інформації, носіїв та передавачів 

інформації. 

Вхідні інформаційні потоки формують основу анаітичної інформаційної 

системи. Її застосування потребує використання спеціалізованого ряду 

інформаційних технологій, що формуються під впливом застосовуваних носіїв 

та передавачів інформації. Реалізується функція інформації в економічному 

аналізі в комунікативному середовищі шляхом включення формальних та 

неформальних міжособистісних зв’язків, які і формують канали руху 

аналітичної інформації.  

Крм того, для цілей економічного аналізу інформаційні потоки доцільно 

поділяюти на вхідні та вихідні відповідно до місця їх формування. 

Інформаційні потоки, як джерело проведення економічного аналізу, 

слугують для оптимізації роботи всієї системи управління страховою 

компанією. 

Важливим елементом інформаційного забезпечення інформаційного 

аналізу є зовнішні інформаційні потоки, що формуються: 

- законодавчими органами; 

- контрагентами; 

- перевіряючими органами; 

- громадськістю. 

Всі зовнішні потоки інформації мають різний степінь впливу на процес 

та результати економічного аналізу страхової діяльності на різних його етапах 

та в різноманітних умовах. 

Не менш важливими та різноманітними є внутрішні компоненти джерел 

економічного аналізу в страховій компанії. 

Внутірішні інформаційні потоки аналізу страхової діяльності 

формуються комплексом взаємопов’язаних підсистем: 

 підсистема планування: бізнес-план; 
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 підсистема регулювання: інформація про можливі шляхи 

подальшого розвитку та управлінські рішення відносно оптимізації діяльності 

страхової компанії; 

 підсистема аналізу: інформація про стан та динаміку об'єкту 

аналітичної оцінки; вплив факторів на його зміну; 

 підсистема організації: положення про структурні відділи 

страхової компанії, посадові інструкції, графік документообігу; 

 підсистема обліку: інформація про кошти страхової компанії та 

джерела їх формування; доходи та видатки за видами діяльності; 

 підсистема контролю: інформація про ступінь дотримання вимог 

чинного законодавства та внутрішніх регламентів страхової компанії. 

Таким чином, в процесі взаємодії окреслених підсистем та їх взаємного 

впливу формується інформаційна база економічного аналізу страхової 

діяльності. 

Під час оцінки фінансових результатів діяльності страхової компанії як 

об’єкта господарювання на підставі даних фінансової звітності 

використовується система показників, які, на нашу думку, доречно 

узагальнити таким чином [171]: 

1. Загальний обсяг активів страхової компанії та їх структура як 

ключовий елемент оцінки обсягів та напрямів розміщення акумульованих 

страхових платежів. 

2. Фінансові інвестиції за обсягом та структурою як основний напрям 

збереження та примноження коштів страхових резервів. 

3. Грошові кошти на банківських рахунках як критерій швидкої 

ліквідності. 

4. «Статутний капітал» за обсягом як розмір сплаченого статутного 

фонду та обов’язковий елемент рівня платоспроможності страховика, що 

вимагається чинним законодавством. 
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5. Власний капітал як обсяг капіталу, вільного від зобов’язань компанії, 

що виступає додатковою гарантією зобов’язань у разі відхилення їх від 

розміру розрахункових величин. 

6. Кількість укладених договорів та їх структура як характеристика 

страхового портфеля й рівня охоплення страхового поля, попиту на страхову 

послугу, визначення місця страхової організації на страховому ринку. Цей 

показник доцільно розглядати в динаміці. 

7. Обсяг одержаних страхових платежів (дохід від наданих послуг), що 

характеризує величину коштів, отриманих страховиком за договорами 

страхування та перестрахування. Цей показник доцільно аналізувати також за 

структурою: в цілому по компанії, за окремими видами страхування й у 

розрахунку на один договір. 

8. Обсяг здійснених страхових виплат, що відображає розмір коштів, 

фактично сплачених компанією за страховими випадками. Важливим 

аспектом аналізу є визначення відхилень фактичних розмірів виплат від 

планових і встановлення причин цих відхилень. 

9. Сукупні доходи страхової компанії як показник, що розглядається в 

динаміці, за структурою та складом, з метою визначення факторів зростання.  

10. Сукупні витрати страхової компанії як показник, що розглядається в 

динаміці, за структурою то складом, з метою визначення факторів зростання. 

11. Прибуток у тарифах як показник, що розглядається як заздалегідь 

розрахований елемент навантаження, яке складається з витрат страхувальника 

на здійснення страхової діяльності й прибутку страховика. Навантаження як 

специфічний елемент ціни страхової послуги (брутто-ставки) являє собою 

тарифну ставку, за якою укладаються договори страхування. Брутто-ставка 

складається з двох елементів: нетто-ставки (ціна страхового ризику, 

призначена для встановлення певних розмірів страхового й резервного фондів, 

які відображають перерозподільчі відносини в страхуванні) і навантаження. 

12. Прибуток від інвестиційної діяльності як показник, що відображає 

ефективність розміщення страхових резервів. 
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13. Фактичний прибуток як активний показник основної та 

інвестиційної діяльності, а також ключова характеристика ефективності 

діяльності. 

14. Чистий прибуток характеризує фінансовий результат діяльності 

страхової компанії за вирахуванням податків і обов’язкових платежів до 

державного бюджету, тобто відображає у тому числі вплив зовнішнього 

фактора – системи оподаткування, що діє в Україні. 

15. Страхові резерви – основний показник забезпечення страховою 

компанією майбутніх виплат страхового відшкодування, які поділяються на: 

резерв незароблених премій, резерв збитків для страхових компаній, що 

здійснюють ризикові види страхування, та резерви зі страхування життя для 

страхових компаній, які здійснюють страхування життя. Під час аналізу цього 

показника розглядається його динаміка, склад, структура відповідальності 

[171]. 

Слід зазначити, що далеко не всі названі показники входять до складу 

фінансової звітності страховика в розгорнутому вигляді. Частина з них 

(кількість укладених договорів страхування, страхові резерви за їх видами 

тощо) представлені лише в спеціалізованій або статистичній звітності, проте 

можуть бути розкриті в примітках до річної фінансової звітності. Крім того, 

МCФЗ дозволяють розкривати всю суттєву інформацію, тож детально 

розглянувши компоненти аналізу фінансової звітності страховика, зможемо 

виявити додатково необхідні для відображення компоненти.  

Переважна більшість цих показників використовується і в страховій 

статистиці, що покликана відображати динаміку та тенденції розвитку не лише 

страхової компанії, а й окремих видів страхування або галузі в цілому. На 

підставі вихідних даних страхової статистики визначають ряд індикаторів та 

коефіцієнтів (табл. 3.6). 

На практиці ці показники застосовують для аналізу діяльності страхових 

організацій в розрізі видів страхування. Проте в ряді випадків використовують 

і додаткові показники, при цьому розрахувати всі індикатори для аналізу часто 
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неможливо у зв'язку з тим, що ряд об'єктів страхування враховується лише у 

вартісному виразі. 

Таблиця 3.6. Показники для аналізу страхової статистики [106] 

Показники   Формула розрахунку 

Частота страхових випадків, Чс  Чс = L:N 

Коефіцієнт кумуляції, Кк  Кк = m:L 

Коефіцієнт збитковості, Кз  Кз = B:Сm 

Середня страхова сума на 

об'єкт (договір), Ñ  

= C:N; =C:m 

Тяжкість ризику. Тр Тр
 =  

Норма збитковості, Нз  Нз = В*100:Р  

Частота збитку, Чз  Чз = m*100:N 

Тяжкість збитку, Тз Тз = Кз*Тр 

Спустошувальність, Сп Сп =Р:m 

Умовні позначення 

N число об'єктів страхування 

L число страхових подій 

m число об'єктів, що постраждали внаслідок страхових подій 

Р сума всіх зібраних страхових премій 

В сума виплаченого страхового відшкодування 

С страхова сума всіх об'єктів страхування 

Сm 
страхова сума. що припадає на пошкоджений об'єкт страхової 

сукупності 

 

Ще однією специфічною методикою економічного аналізу стану 

страхової компанії є проведення тестів раннього попередження, що являють 

собою систему порівняння фактичних фінансових показників діяльності 

страховиків з визначеними Держфінпослуг показниками, їх узагальнення та 

оцінку ризиків діяльності страховиків [184]. Тести раннього попередження 

здійснюються на підставі Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків, 

затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 17.03.2005 № 3755 [82]. Ця система дозволяє 

визначити рівень фінансової надійності страховиків, який розраховується за 

даними річної фінансової звітності [184]. 

Ñ mÑ

 : ( : : : ) : ( )m m mC C C m C N C N m C   
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Згідно із зазначеними  Рекомендаціями здійснюється аналіз капіталу, 

активів, перестрахування. страхових резервів, дохідності та ліквідності. 

Шляхом порівняння цих показників із загальноприйнятими нормативами їм 

присвоюється умовна оцінка. Загальний результат визначається як добуток 

фактичних оцінок за окремими показниками й відповідних вагових 

коефіцієнтів (ураховуючи те, якими видами страхування займається 

страховик). Результатом тестування виступає відповідна оцінка страховика за 

4-бальною шкалою: 

– «1» (стійка) – фінансові показники знаходяться на високому рівні; 

– «2» (задовільна) – відсутні серйозні проблеми, фінансові показники 

знаходяться на середньому рівні: 

– «З» (гранична) – фінансовий стан викликає побоювання, фінансові 

показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній; 

– «4» (незадовільна) – уважається неприпустимим, фінансовий стан є 

дуже нестабільним [82]. 

Крім того, аналіз у галузі страхування характеризується ще низкою 

специфічних показників. Для аналізу розраховують також коефіцієнти рівня 

аквізиційних витрат та інших витрат на забезпечення діяльності страховика, 

які визначають шляхом ділення витрат на отримані та зароблені страхові 

платежі. До аквізиційних відносять витрати, пов'язані з продажем та 

розповсюдженням страхових полісів. Ці коефіцієнти, що розраховуються 

окремо для кожного виду витрат чи водночас для всіх, характеризують 

оперативну ефективність фінансової діяльності страховика [106, c.201]. 

Коефіцієнт Коньшина використовують для розрахунку фінансової 

стійкості страхових операцій. Його ще характеризують як ступінь вірогідності 

дефіцитності коштів і визначають за формулою: 

,  (3.4)
 

де      Т – середня тарифна ставка за всім страховим портфелем; 

N – число застрахованих об'єктів. 

  1 /êÊ T N T  
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Чим нижчий цей коефіцієнт, тим більш фінансово стійкою є страхова 

операція [106, c.202]. 

Фінансову стійкість страхового фонду (Кф) розраховують за формулою: 

Кф = (Д+3):В ,        (3.5) 

де       Д – сума доходів страховика за тарифний період; 

З – сума коштів в запасних фондах: 

В – сума витрат страховика за тарифний період. 

Чим вищий цей коефіцієнт, тим більш стійкий страховий фонд [133, 

c.184]. 

Крім того, показники фінансової звітності виступають ключовим (а 

часто і єдиним) компонентом під час формування рейтингових оцінок 

страхових компаній. Страхові компанії, як суб’єкти небанківського сектору 

фінансового ринку, виступають не лише продавцями фінансових послуг, а 

також потужним інвестором і об’єктом інвестицій капіталу. Страховики є 

емітентами різних видів цінних паперів, таких як акції, облігації, векселі тощо. 

Шляхом додаткового випуску акцій, перепродажу вже існуючих, 

розповсюдження боргових цінних паперів відбувається залучення додатково 

необхідних коштів для здійснення поточної діяльності компанії. При цьому не 

слід забувати, що статутний каптал страхової компанії не може бути 

утворений за рахунок векселів, коштів страхових резервів, а також коштів, 

одержаних у кредит, позику та під заставу, внесених нематеріальних активів 

(ст. 2 Закону України «Про страхування»). Тобто кошти, залучені від продажу 

боргових цінних паперів, не можуть бути спрямовані на збільшення 

статутного капіталу страхової компанії. Реалізуються такі цінні папери на 

фондовому ринку України. Державне регулювання доступу суб’єктів до цього 

ринку здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі 

– НКЦПРФ; правонаступниця державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку). Щоб отримати можливість розміщувати власні цінні папери на 

фондових біржах України, страхова компанія зобов’язана пройти процедуру 
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їх лістингу, а також відповідати низці формальних вимог і вимог до фінансово-

майнового стану, викладених у правилах фондової біржі. 

Однак доступ до фондового ринку не гарантує ефективного збуту цінних 

паперів страховику-емітентові. Покупці під час вибору напрямів інвестування 

коштів керуються інформацією про кредитоспроможність, рівень ліквідності 

активів, фінансову стійкість та надійність страхових компаній. Крім цього, 

важливими аспектами прибутковості цінних паперів є показники 

конкурентного середовища компанії, складові діяльності та фінансова 

політика компанії, обсяги та напрями інвестування страхових резервів тощо.  

Проаналізувати такий спектр показників здатна компанія з управління 

активами або великий спеціалізований відділ фінансової компанії, проте не в 

змозі середній чи дрібний інвестор. Такі покупці керуються узагальненими 

показниками або рекомендаціями, попередньо сформованими спеціалістами. 

Найбільш поширеним засобом узагальнення показників інвестиційної 

привабливості страхової компанії є присвоєння їй рейтингової оцінки.  

Таким чином, теоретико-методичне обґрунтування дієвого механізму 

присвоєння рейтингової оцінки страховим компаніям з урахуванням сучасних 

видозмін стає одним із головних завдань теорії аналізу. Для його  вирішення 

необхідно визначити й спланувати комплекс робіт, а саме: дослідити 

теоретичні засади понять «рейтинг» і «рейтингування» у галузі обліку та 

страхування; виокремити види рейтингових оцінок страхових компаній; 

схарактеризувати основні компоненти рейтингових оцінок та проаналізувати 

методики їх узагальнення; сформулювати основні засади побудови дієвого 

механізму формування рейтингової оцінки страхової компанії. 

Рейтингові оцінки страхових компаній виступають також важливим 

фактором під час вибору компанії користувачами страхових послуг. 

Переважна більшість страхувальників не здатна самостійно проаналізувати ті 

фактори, що враховані спеціалізованою установою в ході формування 

рейтингової оцінки. Тому страхові компанії часто використовують отримані 

рейтингові оцінки під час рекламних кампаній. Слід зазначити, що на 
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фінансовому ринку використовується значна кількість рейтингових оцінок як 

окремих фінансових інструментів, так і фінансових інститутів у цілому. Окрім 

того, що рейтингові оцінки розрізняють за об’єктами, у процесі їх формування 

можуть використовуватися й інші методики та критерії. Визначенню поняття 

рейтингу приділено значну увагу в сучасній науковій літературі (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7. Поняття рейтингу в сучасній економічній літературі * 
Автор категорії (без 

урахування посилань) 

Визначення категорії «рейтинг» 

Буздалин А.В. 

Рубцов Б.Б. 

визначається як показник надійності [98, с. 2][ 141, с. 14] 

Міщенко В.І. та інші це аналіз оцінки фінансового стану суб’єктів підприємництва та 

порівняння їх між собою [135, c.47] 

Андрианова Л.Н. слово «rating» у перекладі з англійської означає оцінку, 

визначення вартості, віднесення до класу, розряду, рангу. 

Рейтинг передбачає можливість співвідношення та віднесення 

до певного класу, категорії на підставі попередніх розрахунків. 

Рейтинг – це оцінка якості тієї чи іншої установи [93, с. 8, 20] 

Батковський В.А. ієрархічно побудована система індикаторів сталого розвитку, 

які кількісно та якісно характеризують його ключові складові – 

соціально-економічні процеси, стан природного середовища, 

якість життя [95, с. 145] 

Нагайчук Н.Г., 

Гончаренко О.О. 

це система порівняльної оцінки з метою визначення місця 

організації за підсумковим інтегральним значенням показника, 

який комплексно характеризує інвестиційну привабливість і 

платоспроможність у різних сферах діяльності, у галузі, регіоні, 

країні й ґрунтується  на даних офіційної бухгалтерської 

звітності [136, с. 331] 

Готовчиков І.Ф. комплексна оцінка, яка проводиться за багатьма факторами, 

кількість яких, як і самі ці фактори, визначається окремо [109, с. 2] 

Карчева Г., 

Камінський А. 

аналіз узагальнених груп економічних нормативів як оцінка 

сукупних ризиків. Рейтинг – сукупний ризик, або величина, 

пропорційна сукупному ризику, своєрідний індекс надійності [112 с. 

22] 

Гедз М.Й. та інші визначає кількісну або якісну характеристику оцінки рівня 

визнання в даний момент або період часу. Тобто рейтинг у 

стислому виглядіі надає інформацію про надійність та 

кредитоспроможність позичальника чи конкретних фінансових 

інструментів [106, с. 211] 

Світлична О.С. комплексна оцінка діяльності компаній, яка враховує як 

фінансові показники, так і безліч інших факторів (склад та 

кількість яких визначається окремо), що оцінюються непрямо 

на підставі звітності компанії та додаткових даних [142, c.211] 

* - узагальнено автором на підставі [93, 95, 98, 106, 109, 112, 135, 136, 141, 142, 189] 

У процесі формулювання цієї категорії використовуються різні підходи, 

що залежать від етимології самого слова «рейтинг» та виду оцінок, які 

досліджуються конкретним науковцем. Отже, виходячи з проаналізованих 
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трактувань поняття «рейтинг» доцільно визначити як порівняльну якісну або 

кількісну оцінку аналізованого об’єкта за сукупністю взаємопов’язаних 

характеристик. 

Таке визначення включає в себе основні, на нашу думку, ознаки 

об’єктивної рейтингової оцінки об’єкта: 

– використання порівнюваних даних під час формування оцінки; 

– урахування якісних аспектів (структури, складу тощо) у ході 

порівняння кількісних показників (наприклад, співвідношення часток 

власного і залученого капіталу компаній під час порівняння його загального 

обсягу); 

– рейтингова оцінка не може бути об’єктивною, якщо складається на 

підставі лише однієї характеристики, без урахування внутрішніх та/або 

зовнішніх факторів впливу на неї. 

Проте поняття «рейтинг (рейтингова оцінка) страхової компанії» у 

сучасній спеціалізованій літературі рідко виокремлюють як особливу 

економічну категорію. Тож, виходячи з усього вищезазначеного, можна 

підсумувати, що рейтинг (рейтингова оцінка) страхової компанії – це 

порівнювана інтегральна оцінка стану та перспектив розвитку страховика. 

Процес присвоєння рейтингу в економічній літературі називають 

рейтингуванням. Рейтингування здійснюється спеціалізованими 

рейтинговими агентствами. Регулювання діяльності рейтингових агентств 

відбувається відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» та нормативно-правових актів Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) [8]. Згідно із 

зазначеним Законом рейтингове агентство – це юридична особа, яка надає 

професійні послуги на ринку цінних паперів та спеціалізується на визначенні 

кредитних рейтингів (рейтингуванні) і наданні інформаційно-аналітичних 

послуг, пов’язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитних 

рейтингів. Рейтингова оцінка характеризує рівень спроможності емітента 

цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки й основну 
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суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших 

позичальників; рейтингова оцінка цінних паперів емітента характеризує 

рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та в повному обсязі 

обслуговувати зобов'язання за цінними паперами [167]. Слід зазначити, що 

оцінка далеко не всіх рейтингових агентств визнається офіційною фондовою 

біржею України та НКЦПФР. Об’єктивність рейтингової оцінки, наданої 

певним агентством, не повинна викликати сумнівів. З цією метою НКЦПФР 

веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств. Згідно з чинним 

законодавством уповноважене рейтингове агентство – агентство, яке стало 

переможцем конкурсу з визначення рейтингових агентств, уповноважених на 

проведення рейтингової оцінки, який проводиться НКЦПФР.  

Відповідно до покладених на неї завдань НКЦПФР здійснює 

регулювання діяльності уповноважених рейтингових агентств, зокрема видає 

уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств; формує перелік 

міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за 

законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів; запроваджує порядок 

ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств; 

установлює правила обчислювання уповноваженим рейтинговим агентством 

рейтингової оцінки за Національною шкалою; визначає порядок подання 

Рейтинговим агентством інформації до Комісії; установлює відповідність 

рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств 

рівням за Національною шкалою та узагальнює досвід і практику діяльності 

Рейтингових агентств; забезпечує публічність визначених рейтингових 

оцінок [8]. 

Станом на листопад 2014 року до Державного реєстру уповноважених 

рейтингових агентств внесено шість вітчизняних рейтингових агентств (ТОВ 

«Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг»», ТОВ «Рюрік», ТОВ «Рейтингове 

агентство «Експерт-Рейтинг»», ТОВ «Кредит-Рейтинг», ТОВ «Українське 

кредитно-рейтингове агентство», ТОВ «Рейтингове агентство «Стандарт-
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Рейтинг») та три іноземних (Fitch Ratings (Велика Британія, США), Moody's 

Investors Service (США та дочірні підприємства у Німеччині, Франції, Чеській 

Республіці, Італії, Іспанії, Росії), Standard and Poor's (США)). 

Кожне з цих рейтингових агентств формує власні оцінки на підставі 

різних методик та підходів. Проте майже всі вони присвоюють страховим 

компаніям так званий кредитний рейтинг – незалежну експертну оцінку 

спеціалізованого рейтингового агентства щодо ступеня кредитного ризику 

боргового зобов'язання, яка вказує на ймовірність невиконання (непогашення) 

цього зобов'язання (імовірність дефолту) [150]. 

Кредитний рейтинг може присвоюватися як окремим борговим 

інструментам, так і їх емітентам (позичальникам). Таким чином, кредитний 

рейтинг – це умовне вираження кредитоспроможності позичальника в цілому 

(рейтинг позичальника) або його окремих боргових інструментів (рейтинг 

боргового зобов'язання) [150]. 

Крім того, кредитні рейтинги можуть бути короткостроковими 

(характеризують кредитний ризик у короткостроковій перспективі – до одного 

року) і довгостроковими (характеризують кредитний ризик у довгостроковій 

перспективі – понад один рік) [182]. 

Кредитний рейтинг складається не лише з поточної оцінки класу 

надійності, але й з прогнозу рейтингового агентства на майбутнє. 

Прогноз кредитного рейтингу (позитивний, стабільний, негативний чи в 

розвитку) є коментарем щодо переважних тенденцій, які впливають на 

кредитний рейтинг з погляду його можливих (але не обов'язкових) майбутніх 

змін. 

Крім того, власні рейтингові оцінки страхових компаній публікують 

засоби масової інформації, консалтингові фінансові агентства тощо. У їхню 

основу часто покладені різні показники (фінансова стійкість, обсяг активів, 

обсяг залучених страхових премій, частка ринку за видами страхування та ін.), 

вони мають різні цілі та користувачів. Проте всі процедури рейтингування 
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уповноваженими агентствами мають певні спільні риси, до яких можна 

віднести: 

– процедура присвоєння рейтингу здійснюється на замовлення 

страховика та на умовах її оплатності; 

– визначення оцінки відбувається на підставі спеціально розробленої 

авторської методики, що є інтелектуальною власністю компанії, з 

урахуванням вимог чинного вітчизняного законодавства та міжнародних 

стандартів; 

– присвоєний агентством рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких 

форм кредитування об’єкта чи купівлі або продажу його цінних паперів; 

– присвоєний агентством рейтинг, як і саме агентство, не є гарантом та 

не несе відповідальності за жодним борговим зобов’язанням об’єкта 

рейтингування; 

– агентство не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може 

в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані. Рівень рейтингової 

оцінки залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є в 

розпорядженні рейтингового агентства; 

– рейтингова оцінка може бути змінена, призупинена чи відкликана у 

випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації 

для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме 

достатніми для виконання таких заходів; 

– рейтингова оцінка присвоюється на підставі опрацювання великого 

масиву інформації, яку страхова компанія добровільно надає рейтинговому 

агентству. Ця інформація повинна відображати основні аспекти діяльності 

страхової компанії, її фінансово-майнового стану, обсягів та напрямів 

розміщення страхових резервів, а також результативності діяльності. До того 

ж, ураховуючи значущість рейтингу для успішності бізнесу страховика, він 

може надавати рейтинговому агентству додаткову інформацію, вивчення якої 

сприяє присвоєнню вищого рейтингу, а також відмовлятися від публічного 
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оголошення рейтингової оцінки, з якою він не згодний або яка може нанести 

збитки його бізнес-інтересам;  

– остаточний рейтинг, який виставляється в буквеному, цифровому або 

символьному вираженні, є узагальнюючою оцінкою як поточної фінансової 

надійності (безпеки), так і оцінки галузевих та корпоративних ризиків втрати 

фінансової стійкості під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовищ, наявності у страховика потенціалу розвитку (розширення поля 

страхування, власного капіталу, підвищення ефективності управління, 

фінансової гнучкості тощо) і, як наслідок, підвищення в майбутньому його 

страхової та інвестиційної привабливості [140, с.24]; 

– усі офіційні рейтингові оцінки приводять у відповідність до 

національної рейтингової шкали. 

Таким чином, можна стверджувати, що офіційні рейтингові оцінки, що 

пропонуються на сьогодні страховикам України, розроблені для всіх суб’єктів 

фінансового ринку та враховують специфіку страхової діяльності лише 

частково. Процедура публічного (дискантного) рейтингування передбачає 

оцінку об’єкту з точки зору його спроможності відповідати за власними 

зобов’язаннями сьогодні та в майбутньому з подальшим оприлюдненням 

отриманого результату. 

Будь-яка модель рейтингування ґрунтується на двох основних 

компонентах: якісному (наборі показників та параметрів, що аналізуються) та 

кількісному (методиці узагальнення та обробки показників). До якісних 

показників рейтингової оцінки страхових компаній слід віднести такі: 

платоспроможність компанії, участь перестрахувальників у відшкодуванні 

збитків, показники ліквідності, фінансову стійкість, здатність зберігати 

існуючий рівень платоспроможності впродовж певного часу за можливих 

несприятливих внутрішніх і зовнішніх обставин, розмір компанії, досвід її 

роботи на ринку, збалансованість портфеля страховки, стійкість клієнтської 

бази, перестрахувальну політику, збалансованість фінансових потоків, обсяг 

власного капіталу, суму збору страхових платежів, обсяг страхових виплат, 
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страхових резервів, активів і статутного капіталу, обсяг перестрахувальних 

платежів, обсяг власного капіталу, інформацію про розміри прибутку 

страхової компанії України, рівень рентабельності обороту, обсяг активу і 

власного капіталу, частку ринку за видами страхування, обсяги відмов у 

страхових виплатах  та інші показники. 

Інтегральне оцінювання стану та перспектив розвитку страховика на 

підставі перелічених показників може здійснюватися за однією з таких 

методик: 

1) Порівняльна. Оцінка стану страхової компанії та перспектив її 

розвитку проводиться шляхом порівняння ряду показників із показниками 

інших компаній, нормативними значеннями та середніми показниками галузі. 

Кількісний показник рейтингу визначається найчастіше шляхом ранжування 

компаній за обраними параметрами. Ця методика унеможливлює врахування 

значної кількості факторів у зв’язку з їх непорівнюваністю. 

2) Середньозважена. Така методика передбачає використання елементів 

попередньої, але з можливістю розширення спектру аналізованих критеріїв та 

приведення їх до порівнюваних значень шляхом окремої попередньої оцінки. 

Тобто аналізовані показники доцільно поділити на певні блоки (наприклад, 

показники фінансово-майнового стану, платоспроможності, стану на ринку), 

оцінити рейтинг компанії (або кількох) у кожному блоці окремо, а потім 

розрахувати усереднену оцінку за такою формулою: 
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 ,       (3.6) 

де               Р – рейтинг страхової компанії; 

n – кількість аналізованих компаній; 

Зопij – значимість оцінки певного показника; 

ОПij – оцінка певного показника конкретної компанії; 

ОПсерij – середнє значення оцінки певного показника всієї сукупності 

аналізованих компаній. 
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Таким чином, постає необхідність розробки таблиці поправочних 

коефіцієнтів – показників значимості оцінки певних блоків. 

3) Елементарного ранжування. Передбачає виконання елементарних дій 

за таким алгоритмом: визначення індивідуального рангу (місця) страховиків 

за окремими показниками оцінки розвитку (за критерієм максимізації 

показника оцінювання); визначення суми рангів (місць) за всіма показниками 

оцінки розвитку; ранжування страхових компаній у порядку зменшення 

узагальнюючого рангу. Критерієм оцінки найкращої страхової компанії за 

ступенем розвитку є мінімальне значення узагальнюючого рангу. 

4) Гармонізованої оцінки. Така методика передбачає порівняння 

показників не лише на певний конкретний момент часу, а й у динаміці, з 

урахуванням темпів їх приросту. Ранжування темпових показників для 

отримання узагальнюючої оцінки відбувається з урахуванням досягнутої 

позиції страхової компанії в загальному обсязі відповідного показника для 

аналізованої сукупності. Доцільність такого підходу обумовлюється тим, що 

чим більший обсяг має певний показник, тим складніше забезпечити його 

збільшення. Для визначення інтегрального показника оцінки страхової 

компанії доцільно використати попередньо описану методику. 

Рейтингові оцінки, отримані таким чином, у сучасній економічній 

літературі [95, 98, 109, 113] та практиці називають рейтингом надійності 

страхових компаній, рейтингом інвестиційної привабливості страховиків 

тощо. Проте лише спеціально розроблена модель рейтингової оцінки 

страховика з урахуванням національної шкали може дати достовірну оцінку. 

Таким чином, можна стверджувати, що ефективна модель рейтингової оцінки 

страхової компанії включає в себе логічно-структуровані блоки показників 

загальноописового характеру (розмір компанії, терміни функціонування, 

охоплені види страхування, наявність доведених порушень чинного 

законодавства в галузі страхування чи бухгалтерського обліку тощо), фінансово-

майнового стану страховика, платоспроможності, частки на ринку,  відображені 

в динаміці, а також систему показників вагомості оцінки за кожним із блоків. На 
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підставі такої моделі (після адаптації результатів оцінки до національної шкали) 

стає можливим проведення рейтингової оцінки страховика в цілому, як окремої 

фінансової інституції, а не лише за окремими параметрами. 

Таким чином, детально розглянувши методи, принципи та методики, що 

застосовуються в ході аналізу в страхуванні, як для компанії окремо, так і для 

галузі в цілому, виявлено, що показники фінансової звітності виступають 

ключовим елементом його здійснення. Відповідно, склад та структура 

звітності, порядок формування її показників, достовірність інформації та 

рівень її розкриття є необхідною умовою для проведення будь-якої 

аналітичної операції в галузі страхування. Безпосередні процедури 

проведення оцінки стану страховика на підставі таких даних вимагають 

удосконалення у зв’язку з розвитком системи специфічних об’єктів обліку та 

показників фінансової звітності. 

На підставі даних фінансової звітності страхової компанії, як уже 

зазначалося, визначають ряд загальноприйнятих та специфічних показників, 

що характеризують її фінансово-майновий стан та перспективи діяльності. 

Публічність фінансової звітності страховиків дає змогу також оцінити як стан 

ринку в цілому, так і частку окремої компанії на ньому. Здійснити та оцінку 

можна за допомогою тих же рейтингових оцінок. Проте отримання 

рейтингової оцінки кожним страховиком окремо є його особистою справою і 

не гарантує повноти та достовірності оцінки стану ринку. 

Саморегулівні організації страхового ринку [ст. 90, 7] створюють власні 

моделі рейтингування страхових компаній. Такі моделі ґрунтуються на 

використанні даних фінансової звітності та звітних даних страхових компаній, 

що подаються компаніями-учасниками добровільно, а також (іноді) низки 

зовнішніх факторів. Таким чином, рейтинги саморегулівних учасників 

страхового ринку включають лише компанії-учасників. Використання 

інформації, що надана ними добровільно, не забезпечує достовірності оцінки. 

Тобто постає необхідність використання моделі рейтингування страхових 

компаній, що ґрунтується на публічних даних щодо фінансового стану всіх 
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учасників страхового ринку. Користувачами цієї методики рейтингування 

можуть виступати: 

– офіційні рейтингові агентства; 

– саморегулівні організації страхового ринку; 

– асоціації страховиків будь-якого спрямування; 

– державні органи статистики та нагляду за страховим ринком; 

– усі зацікавлені користувачі фінансової звітності. 

Перевагами використання такої моделі рейтингування можуть стати: 

– використання лише публічної інформації; 

– необмежений обсяг вибірки страховиків; 

– одночасна оцінка стану окремої компанії та її місця на ринку за 

сукупністю ознак, що характеризують саме страховий сектор. 

Для забезпечення об’єктивності рейтингової оцінки до ключових 

параметрів віднесено: 

– обсяг одержаних страхових премій як показник, що відображає обсяги 

надходжень від основної діяльності компанії; використано два аналогічних 

періоди та приріст показника; джерело – примітки до річної фінансової 

звітності, складеної за МСФЗ; 

– чисті страхові премії як показник, що характеризує рівень 

самостійності компанії за основною діяльністю; використано два аналогічних 

періоди та приріст показника; джерело – примітки до річної фінансової 

звітності, складеної за МСФЗ; 

– страхові виплати як показник, що відображає об’єм покриття власних 

зобов’язань перед клієнтами за основною діяльністю; використано два 

аналогічних періоди та приріст показника; джерело – примітки до річної 

фінансової звітності, складеної за МСФЗ; 

– рівень страхових виплат як показник, що характеризує готовність 

компанії відповідати за прийнятими страховими ризиками; джерело – 

примітки до річної фінансової звітності, складеної за МСФЗ; 
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– страхові резерви як показник забезпечення платоспроможності 

компанії за власними можливим зобов’язаннями перед страхувальниками; 

використано два аналогічних періоди та приріст показника; джерело – баланс, 

складений за МСФЗ; 

– сукупна вартість активів як ключовий показник фінансово-майнового 

стану компанії; використано два аналогічних періоди та приріст показника; 

джерело – баланс, складений за МСФЗ; 

– власний капітал як ключовий показник загальної платоспроможності 

та фінансової автономії компанії; використано два аналогічних періоди та 

приріст показника; джерело – баланс, складений за МСФЗ; 

– коефіцієнт фінансової автономії як розрахунковий показник 

(відношення власного капіталу до сукупних підсумку балансу), що відображує 

здатність компанії відповідати за всіма своїми зобов’язаннями та залежність її 

від позикових елементів; використано два аналогічних періоди та приріст 

показника; джерело – баланс, складений за МСФЗ; 

– гарантійний фонд як показник забезпечення платоспроможності 

компанії за власними існуючими зобов’язаннями перед страхувальниками; 

використано два аналогічних періоди та приріст показника; джерело – баланс, 

складений за МСФЗ; 

– нерозподілений прибуток як ключовий показник ефективності 

діяльності компанії; використано два аналогічних періоди та приріст 

показника; джерело – баланс, складений за МСФЗ; 

– коефіцієнт рентабельності діяльності як розрахунковий показник, що 

характеризує загальну ефективність використання активів компанії; 

використано два аналогічних періоди та приріст показника; джерело – баланс, 

складений за МСФЗ; 

– частка (відношення) страхових резервів у сукупних пасивах як 

розрахунковий показник, що характеризує структуру капіталу щодо захисту 

інтересів страхувальників; використано два аналогічних періоди та приріст 

показника; джерело – баланс, складений за МСФЗ; 
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– середній бал, отриманий страховою компанією під час опитування, – 

варіативний показник, що введено з метою врахування думки респондентів 

(фізичних та юридичних осіб страхувальників), отриманої шляхом інтернет-

опитування; така оцінка відображує перспективність попиту на послуги 

конкретного страховика. 

Першим етапом використання запропонованої моделі загальної 

рейтингової оцінки страховиків є формування статистичної вибірки за 

вищезазначеними факторами. Джерелами інформації для вибірки слугують 

дані публічної фінансової звітності страхових компаній, а також опубліковані 

результати соціологічних досліджень у галузі страхування. Наступним етапом 

є їхнє оцінювання, що здійснюється шляхом рейтингування та приведення до 

порівнюваних значень. Тобто в загальній вибірці за кожним фактором окремо 

обирається максимальне та мінімальне значення, яким присвоюється умовна 

оцінка – бал: 0 та 10 відповідно. Шляхом арифметичного підрахунку різниці 

показників та їх поділу на кількість балів, визначається крок ранжування та 

здійснюється їх подальша оцінка [Додаток Б].  

Економіко-математичний механізм розроблено з використанням 

можливостей Microsoft Excel 2013, що робить усі розрахунки 

автоматизованими та передбачає лише ручне введення масиву початкових 

даних (окрім розрахункових).  

Для оцінки фактора обсягу одержаних страхових премій мінімальне 

значення у вибірці складає 1353,1 тис. грн, а максимальне – 368134 тис. грн. 

Для забезпечення об’єктивності крок оцінки вибірки складає 

36678,09 тис. грн, при цьому значення, що є меншими від 1000 тис. грн 

оцінено в 0 балів. Відповідно, якщо страховою компанією за аналізований 

період отримано страхових премій на суму від 1001 тис. грн до 37679,09 

тис. грн, то оцінка за цим фактором складатиме 1 бал. Якщо ж обсяг 

одержаних страхових премій склав від 37679,1 тис. грн до 74357,28 тис. грн, 

то оцінка становитиме 2 бали. Аналогічно розраховуються наступні бальні 
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оцінки. При цьому максимальну оцінку в 10 балів отримують ті страховики, 

обсяг одержаних страхових премій яких склав понад 311104,71 тис.грн.  

Табл. 3.8. Оцінка нерозрахункових параметрів моделі інтегрованої 

рейтингової оцінки страхових компаній України * 
Параметри 
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 Мін 1353,1 949,2 6,4 1166,9 28970 11553 -4278 -352468 0 

 Макс 368134 354378 180312 539674 2307927,7 1737872,5 556005 536050 5 

 Крок 36678,09 35342,88 18030,56 53850,71 227895,77 172631,95 56028,3 88851,8 0,5 

До 0 1000 900 10 1000 29000 12000 0 0 0,1 

Від 
1 

1001 900,01 10,01 1001 29000,01 12000,01 1 1 0,11 

До 37679,09 36242,89 18040,57 54851,71 256895,78 184631,96 56029,3 88852,8 0,61 

Від 
2 

37679,19 36242,99 18040,67 54851,81 256895,88 184632,06 56029,4 88852,9 0,611 

До 74357,28 71585,87 36071,23 108702,5 484791,65 357264,01 112057,7 177704,7 1,111 

Від 
3 

74357,38 71585,97 36071,33 108702,6 484791,75 357264,11 112057,8 177704,8 1,112 

До 111035,5 106928,9 54101,89 162553,3 712687,52 529896,06 168086,1 266556,6 1,612 

Від 
4 

111035,6 106929 54101,99 162553,4 712687,62 529896,16 168086,2 266556,7 1,613 

До 147713,7 142271,8 72132,55 216404,1 940583,39 702528,11 224114,5 355408,5 2,113 

Від 
5 

147713,8 142271,9 72132,65 216404,2 940583,49 702528,21 224114,6 355408,6 2,114 

До 184391,9 177614,8 90163,21 270255 1168479,3 875160,16 280142,9 444260,4 2,614 

Від 
6 

184392 177614,9 90163,31 270255,1 1168479,4 875160,26 280143 444260,5 2,615 

До 221070 212957,8 108193,9 324105,8 1396375,1 1047792,2 336171,3 533112,3 3,115 

Від 
7 

221070,1 212957,9 108194 324105,9 1396375,2 1047792,3 336171,4 533112,4 3,116 

До 257748,2 248300,8 126224,5 377956,6 1624271 1220424,3 392199,7 621964,2 3,616 

Від 
8 

257748,3 248300,9 126224,6 377956,7 1624271,1 1220424,4 392199,8 621964,3 3,617 

До 294426,4 283643,8 144255,2 431807,4 1852166,9 1393056,3 448228,1 710816,1 4,117 

Від 
9 

294426,5 283643,9 144255,3 431807,5 1852167 1393056,4 448228,2 710816,2 4,118 

До 331104,6 318986,7 162285,9 485658,2 2080062,7 1565688,4 504256,5 799668 4,618 

Від 10 331104,7 318986,8 162286 485658,3 2080062,8 1565688,5 504256,6 799668,1 4,619 

* - розроблено автором 

Таким чином, можуть бути підраховані оцінки всіх параметрів моделі, 

що не є розрахунковими, а виокремлені безпосередньо з даних фінансової 

звітності (табл. 3.8). Слід зазначити, що для оцінки в 0 балів обрано значення 

менші за мінімальні для уникнення результуючого показника в 0 балів, 
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оскільки, на нашу думку, для страхової компанії, що функціонує певний час 

на фінансовому ринку, така оцінка не буде об’єктивною.  

Табл. 3.9. Оцінка розрахункових параметрів моделі інтегрованої 

рейтингової оцінки страхових компаній України * 
Параметри 
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 Мін 0,1 0,2197192 0,257 -2,73238 -2,521731 1,2980145 0,1551196 

 Макс 89,27 0,9457117 0,987 18,31742 287,50755 78,078409 78,078409 

 Крок 8,917 0,0725992 0,073 2,10498 29,002929 7,6780395 7,7923289 

До 0 0,05 0,1 0,1 0 0 1 1 

Від 
1 

0,06 0,11 0,11 0,01 0,01 1,01 1,01 

До 8,977 0,1825992 0,183 2,11498 29,012929 8,6880395 8,8023289 

Від 
2 

9,077 0,2825992 0,283 2,21498 29,112929 8,7880395 8,9023289 

До 17,994 0,3551985 0,356 4,31996 58,115857 16,466079 16,694658 

Від 
3 

18,094 0,4551985 0,456 4,41996 58,215857 16,566079 16,794658 

До 27,011 0,5277977 0,529 6,52494 87,218786 24,244118 24,586987 

Від 
4 

27,111 0,6277977 0,629 6,62494 87,318786 24,344118 24,686987 

До 36,028 0,700397 0,702 8,72992 116,32171 32,022158 32,479316 

Від 
5 

36,128 0,800397 0,802 8,82992 116,42171 32,122158 32,579316 

До 45,045 0,8729962 0,875 10,9349 145,42464 39,800197 40,371645 

Від 
6 

45,145 0,9729962 0,975 11,0349 145,52464 39,900197 40,471645 

До 54,062 1,0455955 1,048 13,13988 174,52757 47,578237 48,263974 

Від 
7 

54,162 1,1455955 1,148 13,23988 174,62757 47,678237 48,363974 

До 63,079 1,2181947 1,221 15,34486 203,6305 55,356276 56,156303 

Від 
8 

63,179 1,3181947 1,321 15,44486 203,7305 55,456276 56,256303 

До 72,096 1,390794 1,394 17,54984 232,73343 63,134316 64,048632 

Від 
9 

72,196 1,490794 1,494 17,64984 232,83343 63,234316 64,148632 

До 81,113 1,5633932 1,567 19,75482 261,83636 70,912355 71,94096 

Від 10 81,213 1,6633932 1,667 19,85482 261,93636 71,012355 72,04096 

* - розроблено автором 

Крім того, для деяких параметрів максимальне значення вибірки штучно 

занижене, оскільки існують поодинокі випадки, коли одне або два значення 

істотно (у кілька разів) перевищують усі інші. Таким чином, стає можливим 

штучне применшення оцінки всіх інших учасників вибірки та формування 

занадто високого кроку оцінки параметра. Саме для усунення впливу таких 

випадків введено штучне обмеження максимальних значень. 
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За запропонованим алгоритмом стає можливим присвоєння оцінки всім 

параметрам моделі інтегрованої рейтингової оцінки, що виокремлено з даних 

фінансової звітності. Окрім того, за тим же принципом можемо присвоїти 

оцінку розрахунковим параметрам рейтингу (табл. 3.9).  

Табл. 3.10. Оцінка приросту параметрів моделі інтегрованої 

рейтингової оцінки страхових компаній України * 
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 Мін -67,88 -380,32 -96,56 -76,27 -30,13 -37,55 -64,01 -266,37 -18470,00 -17088,74 -29,80 

 Макс 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 95,01 200,00 200,00 200,00 18,17 

 Крок 26,79 20,00 29,66 27,63 23,01 23,76 15,90 46,64 20,00 20,00 0,50 

До 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Від 
1 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 

До 26,80 20,01 29,67 27,64 23,02 23,77 16,00 46,65 20,01 20,01 0,51 

Від 
2 

26,90 20,11 29,77 27,74 23,12 23,87 16,10 46,75 20,11 20,11 0,61 

До 53,69 40,11 59,42 55,36 46,14 47,62 32,00 93,38 40,11 40,11 1,11 

Від 
3 

53,79 40,21 59,52 55,46 46,24 47,72 32,10 93,48 40,21 40,21 1,21 

До 80,57 60,21 89,18 83,09 69,25 71,48 48,00 140,12 60,21 60,21 1,71 

Від 
4 

80,67 60,31 89,28 83,19 69,35 71,58 48,10 140,22 60,31 60,31 1,81 

До 107,46 80,31 118,93 110,82 92,36 95,33 64,01 186,86 80,31 80,31 2,31 

Від 
5 

107,56 80,41 119,03 110,92 92,46 95,43 64,11 186,96 80,41 80,41 2,41 

До 134,35 100,41 148,69 138,55 115,48 119,19 80,01 233,60 100,41 100,41 2,91 

Від 
6 

134,45 100,51 148,79 138,65 115,58 119,29 80,11 233,70 100,51 100,51 3,01 

До 161,24 120,51 178,45 166,27 138,59 143,04 96,01 280,33 120,51 120,51 3,51 

Від 
7 

161,34 120,61 178,55 166,37 138,69 143,14 96,11 280,43 120,61 120,61 3,61 

До 188,13 140,61 208,20 194,00 161,70 166,90 112,01 327,07 140,61 140,61 4,11 

Від 
8 

188,23 140,71 208,30 194,10 161,80 167,00 112,11 327,17 140,71 140,71 4,21 

До 215,01 160,71 237,96 221,73 184,82 190,75 128,01 373,81 160,71 160,71 4,71 

Від 
9 

215,11 160,81 238,06 221,83 184,92 190,85 128,11 373,91 160,81 160,81 4,81 

До 241,90 180,81 267,71 249,45 207,93 214,61 144,01 420,55 180,81 180,81 5,31 

Від 10 242,00 180,91 267,81 249,55 208,03 214,71 144,11 420,65 180,91 180,91 5,41 

* - розроблено автором 

 

Останнім блоком факторів, що потребують ранжування, є показники 

приросту попередніх параметрів. Оцінка приросту має свої особливості. По-
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перше, отриманий негативний приріст завжди оцінюється нами в 0 балів. По-

друге, показники приросту, що перевищують 200 % проігноровані нами як 

такі, що можуть призвести до похибки оцінки, оскільки зустрічаються в 

сукупності не часто (менше 1 % загальної кількості показників), збільшуючи 

при цьому крок ранжування в кілька разів (табл. 3.10). 

Для забезпечення об’єктивності інтегрованої рейтингової оцінки нами 

пропонується порівнювати всі обрані параметри в динаміці та за їх приростом. 

Після використання результатів ранжування таблиць 3.8, 3.9 та 3.10 і 

вбудованої функції Microsoft Excel 2013 «Если» присвоюються оцінки всім 

параметрам. 

Наступним етапом є підрахунок сукупної кількості одержаних умовних 

балів та ранжування компаній. У запропонованій моделі максимальна кількість 

одержаних балів складає 350 (всього – 35 факторів оцінки). При цьому, за 

даними Державного реєстру фінансових установ, станом на 30.12.2013 в 

Україні діє 407 страхових компаній, на 31.12.2014 – 382. Для проведення 

рейтингової оцінки обрано з них 79, що становить 20 % та забезпечує 

достовірність перевірки дієвості економіко-математичного механізму побудови 

рейтингу. Окрім того, у ході оцінювання враховано фактор доступності 

інформації, тобто якщо за якимось фактором інформацію з доступних джерел 

швидко та без перешкод не отримано, то такий показник позначено «д/н» (даних 

немає) та оцінено в 0 балів [Додаток Б].  

Цільовою аудиторією такої інтегрованої рейтингової оцінки є передусім 

користувачі страхових послуг, особливо юридичні особи, що мають великий 

обсяг ризиків страхування. Одержані результати в цілому відповідають 

оцінкам більшості страховиків, що представлені професійними виданнями в 

галузі страхування, а саме: «Forinsurer», «Insurance Top», «Инфострах», 

«Дедалі», «Власть и Деньги» тощо. Проте ці видання, як і рейтингові 

агентства, подають оцінки в розрізі конкретних факторів, що цікавлять 

окремого споживача певного виду страхових послуг і враховують переважно 

не більш ніж 2 фактори – надходження та виплати. Навіть динаміка показників 
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розглядається в обмеженій кількості оцінок. Спроби створити інтегрований 

користувацький рейтинг страхових компаній найчастіше виявлялися 

невдалими через оцінку надходжень та виплат саме за видами страхування. 

Така оцінка не дає всебічної характеристики компанії та буде корисною лише 

в обмеженому періоді. Слід зазначити, що під час проведення регулярних 

оцінок за допомогою запропонованої моделі та розширення кількості 

аналізованих періодів стає можливим виявлення тенденцій діяльності 

компанії, джерел покращення власного становища на страховому ринку, а 

відповідно, – і розробка аналітичних прогнозів і рекомендацій щодо розвитку 

компанії та страхового ринку в цілому на підставі лише публічних даних – 

даних фінансової звітності. 

Оцінка фінансового стану страховика є складовою пруденційного 

нагляду (відповідно до ст. 29 «Пруденційний нагляд» Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [12]), 

основними напрямами якого є забезпечення фінансової надійності страхової 

компанії, що забезпечується сукупністю чинників: достатністю власного 

капіталу, формуванням збалансованого страхового портфеля, достатніми 

страховими резервами, ефективністю тарифної політики, ефективним 

управлінням активами, перестрахуванням. Відповідно, аналіз фінансово-

майнового сану, ефективності та перспективності діяльності страховика 

повинен включати оцінку фінансової надійності та платоспроможності 

страховика (складові якої увійшли до пропонованої моделі). 

Законом України «Про страхування» (розділ ІІІ) щодо забезпечення 

платоспроможності страховиків визначено [7]: 

– наявність сплаченого статутного капіталу (мінімальний розмір 

статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, 

ніж страхування життя, установлюється в сумі, еквівалентній 1 млн євро, а 

страховика, який займається страхуванням життя, – 1,5 млн євро за валютним 

обмінним курсом валюти України) та наявність гарантійного фонду 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2664-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2664-14
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страховика, до якого належить додатковий та резервний капітал, а також сума 

нерозподіленого прибутку;  

– створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат 

страхових сум і страхових відшкодувань (їх обсяги вважаються достатніми для 

майбутніх виплат, якщо страхові резерви було сформовано відповідно до 

вимог чинного законодавства);  

– на будь-яку дату перевищення фактичного запасу платоспроможності 

страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності; 

– розміщення коштів страхових резервів у законодавчо визначені активи 

на принципах безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості; 

– можливість створення вільних резервів за рахунок нерозподіленого 

прибутку (вільні резерви – це частка власних коштів страховика, яка 

резервується з метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно 

до прийнятої методики здійснення страхової діяльності);  

– можливість утворення централізованих страхових резервних фондів 

(джерелами утворення яких можуть бути відрахування від надходжень 

страхових платежів, внески власних коштів страховика, а також доходи від 

розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів) для 

забезпечення зобов’язань за окремими видами обов’язкового страхування; 

– з метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань — 

можливість створення страховиками і Урядом фондів страхових гарантій; 

– обов’язок перестраховувати ризики, якщо страхова сума за окремим 

об’єктом страхування перевищує 10 % суми сплаченого статутного фонду і 

сформованих вільних резервів та страхових резервів, а також якщо страховик 

узяв на себе страхові зобов’язання в обсягах, що перевищують можливість їх 

виконання за рахунок власних активів. 

Пропонована модель інтегрованої рейтингової оцінки страховиків 

охоплює всі необхідні компоненти фінансової надійності об’єктів, шляхом 

включення факторів наявності та структури капіталу, а також аналізу й 

динаміки фінансової автономії, що визначені законодавством. 
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Тим же Законом України «Про страхування» передбачено виділення 

фактичного та нормативного запасів платоспроможності та визначено 

методику їхньої оцінки. Показник фактичного запасу платоспроможності для 

страховиків, що здійснюють страхування життя, і для страховиків, що 

здійснюють загальне (ризикове) страхування, обчислюється однаково, а 

показник нормативного запасу платоспроможності – по-різному.  

Фактичний запас платоспроможності розраховують на підставі даних 

балансу страхової компанії таким чином (для розрахунку використовуються 

відповідні показники на кінець звітного періоду): 

ФЗП = А -А Н -3 ,      (3 .7 )  

де  ФЗП— фактичний запас платоспроможності (нетто-активи); 

А — загальна сума активів; 

Ан — сума нематеріальних активів; 

З — загальна сума зобов’язань.  

Розмір фактичного запасу платоспроможності зіставляють з 

розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.  

Для страховиків, що здійснюють страхування життя, розрахунковий 

нормативний запас платоспроможності (відповідно до Закону України «Про 

страхування») дорівнює величині, яка визначається шляхом множення 

загальної величини резерву довгострокових зобов’язань (математичних 

резервів) на коефіцієнт 0,05 і має становити 5 % величини резервів 

довгострокових зобов’язань. Загальна величина резерву довгострокових 

зобов’язань дорівнює сумі резервів довгострокових зобов’язань (математичних 

резервів), розрахованих на цю ж саму дату окремо за кожним договором 

страхування життя. Для таких розрахунків використовується інформація, що 

міститься в балансі страховика та в його спеціалізованій страховій звітності [183]. 

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види 

страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій 

з визначених величин, а саме:  
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– перша – підраховується шляхом множення суми страхових премій за 

попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися з кількості днів 

на дату розрахунку). При цьому сума страхових премій зменшується на 50 % 

страхових премій, що належать перестраховикам;  

– друга – підраховується шляхом множення суми страхових виплат за 

попередні 12 місяців на 0,26 (останній місяць буде складатися з кількості днів 

на дату розрахунку). При цьому сума страхових виплат зменшується на 50 % 

виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами 

перестрахування [7, ст. 30]. 

Після розрахунку обох передбачених законодавством величин 

нормативного запасу платоспроможності обирається більша з них і 

порівнюється з фактичним нормативним запасом. Якщо фактичний 

нормативний запас перевищує обрану більшу величину нормативного 

розрахункового запасу платоспроможності, можна стверджувати про 

дотримання страховиком вимог, визначених законодавством [183]. 

Якщо страхова компанія має недостатній рівень платоспроможності, це 

може загрожувати їй прийняттям збоку органу нагляду за страховою 

діяльністю передбачених законодавством санкцій аж до відкликання ліцензії 

на право здійснення компанією страхової діяльності [183]. 

Отже, у ході розробки пропонованої моделі інтегрованої рейтингової 

оцінки страховиків України використано складові елементи оцінки фінансово-

майнового стану компанії як господарюючого суб’єкта, ефективності 

діяльності та платоспроможності страховика, що під час окремого їх 

розрахунку також дають змогу достовірно оцінити стан компанії, але за 

кожним страховиком окремо [Додаток Б]. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

1. Повнота та достовірність даних фінансової звітності страховика 

забезпечується службою внутрішнього аудиту та аудиторським висновком, 

тож у роботі схарактеризовано особливості внутрішнього аудиту у страхових 

компаніях, у тому числі специфічні функції служби внутрішнього аудиту в 

контексті міжфункціональних зв’язків, територіальної структури страховиків, 

системи страхового посередництва та особливостей перестрахування; 

обґрунтовано необхідність нівелювання суб’єктивних факторів оцінки 

системи внутрішнього аудиту та контролю й розроблено методику її 

реалізації.  

2. У роботі запропоновано методику кількісної оцінки компонентів 

аудиторського ризику, що дозволяє достовірно оцінити його, нівелювати 

вплив суб’єктивних факторів. За допомогою такої методики стає можливим 

визначити необхідний і достатній обсяг аудиторської вибірки, оцінити 

систему внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку страховика і, 

таким чином, забезпечити обґрунтований рівень незалежності та 

об’єктивності аудиторських висновків при достатньому обсязі процедур по-

суті. Розуміння системи внутрішнього контролю й обліку разом з оцінкою 

внутрішнього ризику, інші міркування дають змогу аудиторові встановити 

види суттєвої недостовірної інформації, що могла існувати у фінансовій 

звітності, проаналізувати фактори, які впливають на ризик можливості 

припущення суттєвих перекручень; підготувати відповідні незалежні 

процедури перевірки. 

3. В роботі узагальнено підходи до оцінки фінансово-майнового стану 

страховика шляхом їх групування та систематизації (з урахуванням 

трансформації певних показників у контексті застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності), процедури оцінки параметрів фінансово-

майнового стану як елемента методу захисту інтересів споживачів страхових 
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послуг. У ході проведення дослідження складу та структури показників 

фінансової звітності страховиків України вдалося розробити економіко-

математичний механізм інтегрованої рейтингової оцінки таких компаній. Цей 

механізм ґрунтується на публічних даних, ураховує їх динаміку, а також 

більшість законодавчо встановлених компонентів фінансової надійності 

страховиків. Пропонована модель інтегрованої рейтингової оцінки 

страховиків охоплює всі необхідні компоненти фінансової надійності об’єктів, 

шляхом включення факторів наявності та структури капіталу, а також аналізу 

й динаміки фінансової автономії, що визначені законодавством. Під час 

розробки інтегрованої рейтингової оцінки страховиків України використано 

складові елементи оцінки фінансово-майнового стану компанії як 

господарюючого суб’єкта, ефективності діяльності та платоспроможності 

страховика, що в разі окремого їх розрахунку також дають змогу достовірно 

оцінити стан компанії, але за кожним страховиком окремо. Під час проведення 

регулярних оцінок за допомогою запропонованої моделі та розширення 

кількості аналізованих періодів стає можливим виявлення тенденцій 

діяльності компанії, джерел покращення власного становища на страховому 

ринку, а відповідно, – і розробка аналітичних прогнозів і рекомендацій щодо 

розвитку компанії та страхового ринку в цілому на підставі лише публічних 

даних – даних фінансової звітності. 

 

Таким чином, охоплено всі етапи формування фінансової звітності 

страховика: від поточного формування залишків за рахунками до перевірки їх 

достовірності. 

 

 

[Основні положення третього розділу дисертаційної роботи викладено в 

таких публікаціях 118, 124, 126, 127, 128, 131. Наведений перелік не є 

вичерпним, а охоплює лише ключові положення.] 
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Висновки та пропозиції 

 

Результатом дисертаційної роботи є вирішення наукового завдання, яке 

полягає в обґрунтуванні теоретичних основ, організаційно-методичних 

положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення формування 

показників та складу форм бухгалтерської фінансової звітності про страхову 

діяльність суб’єктів господарювання. Одержані результати свідчать про 

досягнення мети і виконання завдань дослідження й надають можливість 

сформулювати наступні висновки. 

1. Недостатній рівень досліджень впливу галузевих чинників та 

специфіки функціонування страхових компаній на систему бухгалтерського 

обліку призводить до неповноти та невідповідності наукового обґрунтування 

та розуміння об’єктів бухгалтерського обліку, що унеможливлює створення 

ефективної облікової системи в зазначених суб’єктах господарювання. Для 

усунення виявлених недоліків в роботі здійснено структурування та 

виокремлення специфічних об’єктів бухгалтерського обліку страхових 

компаній, що формуються у зв’язку з наявністю галузевих особливостей 

функціонування зазначених суб’єктів господарювання. Систематизація 

специфічних об’єктів бухгалтерського обліку страхових компаній сприяє 

узгодженню та упорядкуванню облікових процедур щодо їх облікового 

відображення, а також формування достатнього обсягу інформації, яка в 

подальшому забезпечить формування показників звітності суб’єкта 

господарювання. 

2. Термінологічна неузгодженість в частині визначення економічної 

сутності поняття “бухгалтерська звітність” актуалізує необхідність уточнення 

відповідного понятійного апарату. Запропоновано під поняттям 

“бухгалтерська звітність” розуміти систему показників, що сформовані на 

підставі узагальнених даних бухгалтерського обліку та відображають стан або 

рух певних його об’єктів. Удосконалення змістовного наповнення поняття 

“бухгалтерська звітність” дозволило встановити склад бухгалтерської 
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звітності страхових компаній та визначити основні її характеристики з 

урахуванням інформаційних запитів користувачів, що забезпечить усунення 

неузгодженості категорійно-понятійного апарату та створить передумови для 

наукового обґрунтування оптимального складу показників звітності суб’єктів 

страхування. 

3. Недосконалість нормативного регулювання в частині формування 

фінансової звітності страхових компаній, використання різної за змістом 

термінології в нормативних документах призводять до неоднозначного їх 

розуміння і тлумачення суб’єктами ринку страхування. З метою усунення 

виявлених недоліків державного регулювання здійснено періодизацію його 

розвитку, уточнено зміст категорійного апарату (компонент депозиту, 

розділення, умова дискреційної участі, гарантовані виплати, гарантований 

елемент тощо), що використовується в нормативних документах та розроблені 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку у страхових компаніях, що 

сприяє формуванню єдиного законодавчого базису та правил облікового 

відображення специфічних операцій страхової компанії на рахунках 

бухгалтерського обліку та у звітності страхових компаній, однозначність 

трактування її показників різними групами користувачів з метою уникнення 

викривлення облікових даних та забезпечення об’єктивності інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

4. Перевантаженість фінансової і спеціалізованої звітності страхових 

компаній, надмірний обсяг інформації та її повторюваність призводить до 

уповільнення обробки інформації, що знижує результативність прийняття 

дієвих управлінських рішень. За результатами дослідження складу та змісту 

фінансової і спеціалізованої звітності про страхову діяльність здійснена 

систематизація та узагальнення показників звітності, які найчастіше 

дублюються, обґрунтована доцільність їх усунення у спеціалізованій звітності 

про страхову діяльність. Зазначені пропозиції забезпечують удосконалення 

складу показників звітності із врахуванням інформаційних запитів 
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користувачів, підвищують аналітичність та якість представленої у звітності 

інформації про результати страхової діяльності. 

5. Виокремлення специфічних об’єктів бухгалтерського обліку в 

діяльності страхових компаній з метою виявлення та усунення методичних 

положень щодо облікового відображення операцій страхування та 

перестрахування, формування резервів у страховика, визнання та виплати 

страхового відшкодування призводять до необхідності удосконалення 

системи синтетичного та аналітичного обліку зазначених операцій. Для 

формування об’єктивного облікового відображення страхової діяльності в 

роботі запропоновані субрахунки та аналітичні рахунки різного порядку до 

наступних рахунків бухгалтерського обліку: 76 “Страхові платежі”; 36 

“Розрахунки з покупцями та замовниками”; 68 “Розрахунки за іншими 

операціями”; 49 “Страхові резерви” та наведений порядок їх використання при 

відображенні специфічних об’єктів та операцій в бухгалтерському обліку 

страхових компаній. Використання запропонованих субрахунків та 

аналітичних рахунків сприятиме структуруванню та формуванню релевантної 

інформації про специфічні операції в системі бухгалтерського обліку в розрізі 

інформаційних запитів системи управління та зовнішніх користувачів 

звітності страхової компанії. 

6. Відмінність окремих положень чинних нормативних актів, що 

регулюють структуру та порядок формування показників звітності страхових 

компаній унеможливлює формування достовірної інформації в системі 

показників фінансової та спеціалізованої звітності страхових компаній. З 

метою усунення зазначених недоліків в роботі розроблені методичні 

рекомендації з формування складу показників звітності про страхову 

діяльність. Запропоновані в роботі форми фінансової звітності виключають 

дубльовані та несуттєві для страхової діяльності показники та доповнені 

специфічними показниками та спеціальними таблицями. До таких показників 

віднесено: відстрочені аквізиційні витрати, залишок коштів у централізованих 

страхових резервних фондах, депозити перестрахування, частка 
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перестраховиків у резервах, компонент капіталу щодо умов дискреційної 

участі, інвестиційні контракти, кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю, чисті зароблені страхові премії , премії підписані, валова сума, 

премії передані у перестрахування, зміна резерву незароблених премій, валова 

сума, зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій тощо. До 

спеціальних таблиць включено: структура зобов’язань за інвестиційними 

контрактами, зміна зобов’язань страховика за інвестиційними контрактами з 

умовами дискреційної участі, валові премії підписані за страхуванням життя, 

склад аквізіційних витрат, концентрація страхових виплат з індивідуального 

страхування життя за їх групами без ануїтету тощо. Використання таких форм 

звітності забезпечує формування єдиної бази даних про стан та результати 

діяльності страхових компаній. 

7. Вплив галузевих особливостей діяльності страхових компаній на 

побудову показників фінансової звітності, необхідність організації дієвого 

контролю за відображенням інформації про стан та результати діяльності 

страхової компанії зумовлюють потребу налагодження ефективної системи 

внутрішнього та зовнішнього аудиту. За результатами дослідження 

запропоновані організаційно-методичні положення функціонування системи 

внутрішнього аудиту в страхових компаніях, зокрема рекомендоване коло 

повноважень та обов’язків служби внутрішнього аудиту, та обґрунтовано 

напрями і необхідність кількісної оцінки аудиторського ризику, що виникають 

в процесі аудиту фінансової звітності страхових компаній, шляхом 

застосування спеціальних анкет та схем, що сприятимуть її ефективному 

функціонуванню. Використання запропонованих рекомендацій сприятиме 

усуненню впливу суб’єктивних факторів та визначення необхідного і 

достатнього обсягу аудиторської вибірки, що забезпечить організацію дієвого 

внутрішнього контролю за порядком формування показників звітності 

страхової компанії. 

8. Різноманітність підходів до оцінки стану страховика на ринку, 

зокрема офіційні рейтингові оцінки, що пропонуються на сьогоднішній день 
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страховикам України, розроблені для усіх суб’єктів фінансового ринку та 

враховують специфіку страхової діяльності частково, що призводить до 

викривлення інформації про інвестиційну привабливість страхової компанії. 

Для забезпечення об’єктивної рейтингової оцінки запропонована економіко-

математична модель інтегрованої рейтингової оцінки страховиків, на основі 

практичного застосування прийомів та способів фінансового аналізу та 

шляхом використання публічних даних щодо фінансового стану всіх 

учасників страхового ринку, їх динаміки та законодавчо закріплених  

компонентів фінансової надійності страховиків, що сприяє визначенню 

достовірної комплексної рейтингової оцінки фінансового стану окремого 

страховика, визначення його місця на ринку страхування. 

Усі розроблені рекомендації були впроваджені в практичну діяльність 

суб’єктів страхових відносин та дістали схвальні відгуки. 
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Додаток А 

Таблиця А1 

Матриця потреб користувачів фінансової звітності страховика 

№ 

п/п 

Користувачі Внутрішні Зовнішні 

Показники звітності страховика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Нематеріальні активи + +   +       +         + 

2 

Незавершені капітальні 

інвестиції + +   +       +         + 

3 Основні засоби + +   +       +         + 

4 Знос основних засобів + +   +       +         + 

5 Інвестиційна нерухомість + +   +       +         + 

6 

Довгострокові фінансові 

інвестиції, в т.ч. +     + +     + +   + + + 

7 

які обліковуються за методом 

участі в капіталі інших 

підприємств   +   + +   + +     +   + 

8 інші фінансові інвестиції   +   + +   + +     +   + 

9 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість + +   + +   + +     +   + 

10 Відстрочені податкові активи + +   +     + +         + 

11 Інші необоротні активи + +   +     + +         + 

12 Запаси + +   +       +         + 

13 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги + + + + +   + +     +   + 

14 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками, в т.ч. +     + +   + +     +   + 

15 за виданими авансами   +   + +     +         + 

16 з бюджетом   +   + +     +         + 

17 

у тому числі з податку на 

прибуток   +   +       +         + 

18 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість + +   +       +     +   + 

19 Поточні фінансові інвестиції + +   + +   + + +   + + + 

20 Гроші та їх еквіваленти + +   + + + + + + + + + + 

21 Витрати майбутніх періодів   +   +       +         + 

22 Інші оборотні активи + +   +       +         + 

23 

Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття   +   +       +         + 
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Продовження Додатка А 

Продовження таблиці А1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

24 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал + + + + + + + + + + + + + 

25 Капітал у дооцінках + +   + +     +     +   + 

26 Додатковий капітал + +   + +   + +     +   + 

27 Резервний капітал + +   + +   + +     +   + 

28 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) + + + + + + + + + + + + + 

29 Неоплачений капітал + +   + +     +     +   + 

30 Вилучений капітал + +   + +   + +     +   + 

31 

Відстрочені податкові 

зобов’язання   +   + +     +         + 

32 Довгострокові кредити банків + +   + + + + + + + + + + 

33 Інші довгострокові зобов’язання + +   + +   + +     +   + 

34 Довгострокові забезпечення +   + + +   + +         + 

35 Цільове фінансування +     + +   + +         + 

36 Короткострокові кредити банків + +   + + + + +     +   + 

37 

Поточна кредиторська 

заборгованість, в т.ч. за:  +     + +   + +     +   + 

38 

довгостроковими 

зобов’язаннями   +   + +     +         + 

39 товари, роботи, послуги   +   + +     +         + 

40 розрахунками з бюджетом   +   + +     +         + 

41 

у тому числі з податку на 

прибуток   +   + +     +         + 

42 розрахунками зі страхування   +   + +     +         + 

43 розрахунками з оплати праці   + + + +     +         + 

44 Поточні забезпечення + + + +     + +     +   + 

45 Доходи майбутніх періодів + +   +       +         + 

46 Інші поточні зобов’язання + +   + +   + +     +   + 

47 

Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття + +   +       +         + 

48 Баланс + +   + + + + + + + + + + 

49 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) + + + + + + + + + + + + + 

50 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) + +   + + + + + + + + + + 

51 Валовий прибуток/збиток + +   + + + + +     +   + 

52 Інші операційні доходи + +   +       +         + 

53 Адміністративні витрати + + + +   +   +   +     + 

54 Витрати на збут + + + +   +   +   +     + 

55 Інші операційні витрати + +   +   +   +         + 

56 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності + +   + + + + +     +   + 

57 Дохід від участі в капіталі + +   +       +         + 

58 Інші фінансові доходи + +   + + +   +         + 
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59 Інші доходи + +   + + +   +         + 

60 Фінансові витрати + +   + + +   +         + 

61 Втрати від участі в капіталі + +   + + +   +         + 

62 Інші витрати + +   + + +   +         + 

63 

Фінансовий результат до 

оподаткування + +   + + + + +     +   + 

64 

Витрати (дохід) з податку на 

прибуток + +   +       +         + 

65 

Прибуток (збиток) від 

припиненої діяльності після 

оподаткування + +   +       +         + 

66 Чистий фінансовий результат + +   + + + + + + + + + + 

67 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів + +   +       +         + 

68 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів + +   +       +         + 

69 Накопичені курсові різниці + +   +       +         + 

70 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих та 

спільних підприємств + +   + +     +         + 

71 Інший сукупний дохід + +   + + +   +         + 

72 

Інший сукупний дохід до 

оподаткування + +   +       +         + 

73 

Податок на прибуток, 

пов’язаний з іншим сукупним 

доходом + +   +       +         + 

74 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування + +   +       +         + 

75 Сукупний дохід + +   + + +   +     +   + 

76 Матеріальні затрати + +   +   +   +         + 

77 Витрати на оплату праці + + + +   +   +         + 

78 

Відрахування на соціальні 

заходи + + + +   +   +         + 

79 Амортизація + +   +   +   +         + 

80 Інші операційні витрати + +   +   +   +         + 

81 

Середньорічна кількість 

простих акцій + + + +   +   +         + 

82 

Скоригована середньорічна 

кількість простих акцій + + + +       +         + 

83 

Чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію + + + +   +   +         + 

84 

Скоригований чистий прибуток 

(збиток) на одну просту акцію + + + +       +         + 

85 Дивіденди на одну просту акцію + + + +   +   +         + 

86 

Рух коштів у результаті 

операційної діяльності + +   +     + +     +   + 

87 Надходження від: + +   +     + +         + 

88 

Реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)   + + +     + +     +   + 

89 Повернення податків і зборів   +   +       +         + 

90 

у тому числі податку на додану 

вартість   +   +       +         + 
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91 Цільового фінансування   +   +       +         + 

92 Інші надходження + +   +       +         + 

93 Витрачання на оплату: +     +     + +     +   + 

94 Товарів (робіт, послуг)   +   +     + +     +   + 

95 Праці   + + +     + +         + 

96 Відрахувань на соціальні заходи   + + +     + +         + 

97 Зобов’язань з податків і зборів   +   +     + +         + 

98 Інші витрачання + +   +       +         + 

99 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності + +   + + + + +     +   + 

100 

Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності + +   +     + +         + 

101 Надходження від реалізації: + +   +     + +         + 

102 фінансових інвестицій       +       +         + 

103 необоротних активів       +       +         + 

104 Надходження від отриманих: + +   +     + +         + 

105 відсотків       +       +         + 

106 дивідендів       +       +         + 

107 Надходження від деривативів + +   +     + +         + 

108 Інші надходження + +   +     + +         + 

109 Витрачання на придбання: + +   +       +         + 

110 фінансових інвестицій       +     + +         + 

111 необоротних активів       +       +         + 

112 Виплати за деривативами + +   +       +         + 

113 Інші платежі ,+ ,+   +       +         + 

114 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності + +   + + + + +     +   + 

115 

Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності + +   +       +         + 

116 Надходження від: + +   +     + +         + 

117 Власного капіталу + +   +       +         + 

118 Отримання позик + +   +     + +         + 

119 Інші надходження + +   +       +         + 

120 Витрачання на: + +   +       +         + 

121 Викуп власних акцій + +   +       +         + 

122 Погашення позик + +   +     + +         + 

123 Сплату дивідендів + + + +       +         + 

124 Інші платежі + +   +       +         + 

125 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності + +   + + + + +         + 

126 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період + +   + + + + +     +   + 

127 Залишок коштів на початок року + +   + + + + +         + 

128 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів + +   +     + +         + 

129 Залишок коштів на кінець року + +   + + + + +         + 
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Продовження Додатка А 

Продовження таблиці А1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

130 

Рух коштів у результаті 

операційної діяльності + +   + +   + +         + 

131 

Прибуток (збиток) від 

звичайної діяльності до 

оподаткування + +   + +   + +         + 

132 Коригування на: + +   +       +         + 

133 

амортизацію необоротних 

активів       +       +         + 

134 

збільшення (зменшення) 

забезпечень       +       +         + 

135 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових 

різниць       +       +         + 

136 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій       +       +         + 

137 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів + +   +       +         + 

138 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов’язань + +   +       +         + 

139 

Грошові кошти від операційної 

діяльності + +   + +   + +         + 

140 

Сплачений податок на 

прибуток + +   +       +         + 

141 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності + +   + +   + +         + 

142 

Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності + +   +       +         + 

143 Надходження від реалізації: + +   +       +         + 

144 фінансових інвестицій       +       +         + 

145 необоротних активів       +       +         + 

146 Надходження від отриманих: + +   +       +         + 

147 відсотків + +   +       +         + 

148 дивідендів + +   +       +         + 

149 Надходження від деривативів + +   +       +         + 

150 Інші надходження + +   +       +         + 

151 Витрачання на придбання: + +   +       +         + 

152 фінансових інвестицій       +       +         + 

153 необоротних активів       +       +         + 

154 Виплати за деривативами + +   +       +         + 

155 Інші платежі + +   +       +         + 

156 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності + +   + +   + +         + 

157 

Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності + +   +       +         + 

158 Надходження від: + +   +       +         + 

159 Власного капіталу + +   +       +         + 

160 Отримання позик + +   +       +         + 

161 Інші надходження + +   +       +         + 

162 Витрачання на: + +   +       +         + 

163 Викуп власних акцій + +   +       +         + 
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Продовження Додатка А 

Продовження таблиці А1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

164 Погашення позик + +   +       +         + 

165 Сплату дивідендів + + + +       +         + 

166 Інші платежі + +   +       +         + 

167 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності + +   + +     +         + 

168 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період + +   +       + + +   + + 

169 

Залишок коштів на початок 

року + +   +       +         + 

170 

Вплив зміни валютних курсів 

на залишок коштів + +   +       +         + 

171 Залишок коштів на кінець року + +   +       + + +   + + 

172 Залишок на початок року + +   +       +         + 

173 Коригування: + +   +       +         + 

174 Зміна облікової політики + +   +       +         + 

175 Виправлення помилок + +   +       +         + 

176 Інші зміни + +   +       +         + 

177 

Скоригований залишок на 

початок року + +   +       +         + 

178 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період + + + + +     +         + 

179 

Інший сукупний дохід за 

звітний період + +   + +     +         + 

180 Розподіл прибутку, в т.ч + +   +       +         + 

181 Виплати власникам (дивіденди) + + + +       +         + 

182 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу + + + +       +         + 

183 

Відрахування до резервного 

капіталу + + + +       +     +   + 

184 Внески учасників до капіталу + + + + +     +         + 

185 

Погашення заборгованості 

учасників з капіталу + + + + +     +         + 

186 Викуп акцій (часток) + + + +       +         + 

187 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) + +   +       +         + 

188 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) + + + +       +         + 

189 Вилучення частки в капіталі + +   +       +         + 

190 Інші зміни в капіталі + +   +       +         + 

191 Разом змін у капіталі + +   + +     +         + 

192 

Первісна вартість інвестиційної 

нерухомості + +   +                   

193 Знос інвестиційної нерухомості + +   +                   

194 Гудвіл + +   +                   

195 Відстрочені аквізиційні витрати + +   +                   

196 

Залишок коштів у 

централізованих страхових 

резервних фондах + +   + +                 

197 Депозити перестрахування + +   + +           +     

198 Векселі одержані       +                   
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Продовження Додатка А 

Продовження таблиці А1 
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199 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих 

доходів + +   + +           +     

200 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх 

розрахунків + +   +             +     

201 Готівка + +     +           +     

202 Рахунки в банках + +     + +         +     

203 

Частка перестраховика у 

страхових резервах, в т.ч. + +   + + +     + + + +   

204 

резервах довгострокових 

зобов’язань         +           +     

205 

резервах збитків або резервах 

належних виплат         +           +     

206 резервах незароблених премій         +           +     

207 інших страхових резервах         +           +     

208 

Внески до незареєстрованого 

статутного капіталу  + +     +                 

209 Емісійний дохід + +   + +                 

210 Накопичені курсові різниці       + +                 

211 Інші резерви + +   + +           +     

212 Пенсійні зобов’язання + +   +   +               

213 

Довгострокові забезпечення 

виплат персоналу     + +                   

214 Благодійна допомога + +   +                   

215 Страхові резерви, в т.ч. + +   + + +   + + + + + + 

216 

резерв довгострокових 

зобов’язань         +     +     +   + 

217 

резерв збитків або резерв 

належних виплат         +     + + + + + + 

218 резерв незароблених премій         +     +     +   + 

219 інші страхові резерви         +     +     +   + 

220 Інвестиційні контракти + +     +     +     +   + 

221 Векселі видані + +   + +     +     +   + 

222 

Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними 

авансами + +     +     +     +   + 

223 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками 

з учасниками + + +   +     +     +   + 

224 

Поточна кредиторська 

заборгованість із внутрішніх 

розрахунків + + +   +     +     +   + 

225 

Поточна кредиторська 

заборгованість за страховою 

діяльністю + +     +     + + + + + + 

226 

Відстрочені комісійні доходи 

від перестраховиків + +   + +     +     +   + 

227 Чисті зароблені страхові премії + +   + +     + + + + + + 

228 Премії підписані, валова сума + +   + +     + + + + + + 

229 

Премії, передані у 

перестрахування + +   + +     + + + + + + 
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230 

Зміна резерву незароблених 

премій, валова сума + +   + +     +     +   + 

231 

Зміна частки перестраховиків у 

резерві незароблених премій + +   + +     +     +   + 

232 

Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами + +   + +     +     +   + 

233 

Дохід (витрати) від зміни у 

резервах довгострокових 

зобов’язань + +   + +     +     +   + 

234 

Дохід (витрати) від зміни інших 

страхових резервів + +   + +     +     +   + 

235 

Зміна інших страхових 

резервів, валова сума + +     +     +     +   + 

236 

Зміна частки перестраховиків в 

інших страхових резервах         +     +     +   + 

237 

Дохід від зміни вартості 

активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю + +   + +     +         + 

238 

Дохід від використання коштів, 

вивільнених від оподаткування + +   +       +         + 

239 

Витрати від зміни вартості 

активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю + +   +       +         + 

240 

Прибуток (збиток) від впливу 

інфляції на монетарні статті + +   +       +         + 

241 

Надходження від отримання 

субсидій, дотацій + +   +       +         + 

242 

Надходження авансів від 

покупців і замовників + +   + +     +         + 

243 

Надходження від повернення 

авансів + +   +       +         + 

244 

Надходження від відсотків за 

залишками коштів на поточних 

рахунках + +   + +     +         + 

245 

Надходження від боржників 

неустойки (штрафів, пені) + +   +       +         + 

246 

Надходження від операційної 

оренди + +   +       +         + 

247 

Надходження від отримання 

роялті, авторських винагород + +   +       +         + 

248 

Надходження від страхових 

премій + +   + +     + + + + + + 

249 

Надходження фінансових 

установ від повернення позик + +   +       +         + 

250 

Витрачання на оплату 

зобов'язань з податку на 

прибуток  + +   +       +         + 

251 

Витрачання на оплату 

зобов'язань з податку на додану 

вартість + +   +       +         + 

252 

Витрачання на оплату 

зобов’язань з інших податків і 

зборів + +   +       +         + 

253 Витрачання на оплату авансів + +   + +     +         + 

 



213 
 

Продовження Додатка А 

Продовження таблиці А1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

254 

Витрачання на оплату 

повернення авансів + +   +       +         + 

255 

Витрачання на оплату цільових 

внесків + +   +       +         + 

256 

Витрачання на оплату 

зобов’язань за страховими 

контрактами + +   + +     + + + + + + 

257 

Витрачання фінансових установ 

на надання позик + +   +       +         + 

258 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці + +   + +     +         + 

259 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці + +   + +     +         + 

260 

Надходження від продажу 

частки в дочірньому 

підприємстві + +   + +     +         + 

261 Витрачання на сплату відсотків + +   + +     +         + 

262 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди + +   +       +         + 

263 

Витрачання на придбання 

частки в дочірньому 

підприємстві + +   + +     +         + 

264 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах + +   + +     +         + 

265 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі + +   + +     +         + 

266 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання + +           +         + 

267 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та 

груп вибуття + +           +         + 

268 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій + +     +     +         + 

269 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів + +           +         + 

270 Фінансові витрати + +   + +     +         + 

271 Накопичені курсові різниці  + +   +       +         + 

272 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і спільних 

підприємств  + +   +       +         + 

273 Інший сукупний дохід  + +   + +     +         + 

274 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету відповідно 

до законодавства + +   + +     +         + 

275 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів + +           +         + 
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276 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення + + +         +         + 

277 

Зменшення номінальної 

вартості акцій + + + +       +         + 

278 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві + +   +       +         + 

 

  



215 
 

Додаток Б 

Таблиця Б1 

Параметри оцінки компонентів інтегрованого рейтингу страховиків 

 

Продовження таблиці Б1 
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Продовження таблиці Б1 

 

Продовження таблиці Б1 
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Таблиця Б2 

 

Продовження таблиці Б2 
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Продовження таблиці Б2 
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Продовження Додатка Б 

Порядок здійснення розрахунків 

Таблиця 1. Параметри оцінки моделі інтегрального рейтингування 

Розрахунок ранжування відбувається шляхом використання функції:  

1) визначення мінімального значення сукупності: =МИН(Рейтинг!R[-

1]C:R[77]C),  

де «R[-1]C:R[77]C» - елемент генеральної сукупності, що оцінюється; 

2) визначення максимального значення сукупності: =МАКС(Рейтинг!R[-

1]C:R[77]C),  

де «R[-1]C:R[77]C» - елемент генеральної сукупності, що оцінюється; 

3) визначення кроку ранжування: =(RC[-1]-RC[-2])/10,  

де «RC[-1]» - мінімальне значення параметра; 

де «RC[-2]» - максимальне значення параметра. 

 

Таблиця 2. Інтегральна рейтингова оцінка страховиків: 

1) розрахунок активних параметрів здійснюється шляхом ручного 

введення загальноприйнятої формули; 

2) присвоєння оцінки здійснюється шляхом використання функції: 

=ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри оцінки'!R4C25;10;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-

1]>'Параметри оцінки'!R4C23;9;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C21;8;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C19;7;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C17;6;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C15;5;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C13;4;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C11;3;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C9;2;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]>'Параметри 

оцінки'!R4C7;1;ЕСЛИ(Рейтинг!RC[-1]<'Параметри оцінки'!R4C6;0))))))))))). 
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Додаток В 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо ведення бухгалтерського обліку страховою компанією 

 

 

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку 

страховою компанією (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно 

до вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про страхування», Плану рахунків бухгалтерського 

обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і 

організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 

№ 291 (зі змінами та доповненнями), Національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства Фінансів 

України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку з поясненнями та тлумаченнями 

Міжнародного комітету з тлумачень, прийнятими Міжнародною радою з 

бухгалтерського обліку та ратифікованими Верховною Радою України. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Рекомендації поширюються виключно на діяльність страхових 

компаній, в т.ч. тих, що здійснюють виключно перестрахову діяльність. 

1.2. Рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу 

щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення страховими 

компаніями фінансово-господарських операцій. 
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1.3. Терміни та поняття, що використовуються в даних Методичних 

рекомендаціях вжиті в такому значенні: 

Аквізиційні витрати – витрати, понесені на придбання нових страхових 

контрактів або поновлення існуючих страхових контрактів.    

Активи перестрахування  – чисті контрактні права цедента згідно з 

договором перестрахування. 

Валові премії зароблені – сума премій, зароблених внаслідок покриття 

ризику страховиком протягом певного періоду та віднесених на дохід за цей 

період. 

Валові премії підписані – премії, нараховані власнику страхового полісу 

за страховий контракт. 

Відстрочені аквізиційні витрати – сума аквізиційних витрат, понесених 

страховиком у момент отримання страхових премій, які визнаються у витратах 

одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії 

страхового контракту, а отже капіталізуються як окремий актив з метою 

систематичного зіставлення витрат та доходів. 

Власник полісу – сторона, яка має право на компенсацію згідно із 

страховим контрактом, якщо відбувається страховий випадок.  

Внутрішня заміна – зміна страхових виплат, умов, прав або видів 

покриття, яка відбувається внаслідок заміни контракту, внесення до контракту 

змін, доповнень чи додаткових умов, або вибору інших страхових виплат, 

умов, прав чи видів покриття в межах цього контракту. 

Гарантований елемент – зобов’язання сплатити гарантовані виплати, що 

входять до контракту, який містить умову дискреційної участі. 

Гарантовані виплати – платежі чи інші виплати, на які конкретний 

власник страхового поліса або інвестор має безумовне право, на яке не 

поширюється контрактна умова дискреційної участі емітента 

Договір перестрахування – страховий контракт (договір), наданий одним 

страховиком (перестраховиком) для компенсації іншому страховикові 
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(цедентові) частини збитків за одним або кількома контрактами, укладеними 

цедентом у випадку здійснення страхових виплат. 

Додатковий резерв ризику, що не сплинув – страховий резерв, визнаний 

внаслідок нестачі страхових резервів за результатами перевірки адекватності 

зобов’язань, яка перевищує балансову вартість відповідних відстрочених 

аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних страхових активів. 

Замінений контракт – контракт, який наразі укладений власником 

договору і який замінюється або змінюється у ході операції внутрішньої 

заміни. 

Застрахована особа – фізична або юридична особа, інтереси якої є 

об’єктом договору страхування. 

Інвестиційний контракт – контракт, який створює фінансові активи чи 

фінансові зобов’язання і має юридичну форму страхового контракту, але який 

не наражає страховика на значний страховий ризик, отже, не відповідає 

визначенню страхового контракту. 

Компонент депозиту – компонент контракту договору страхування, що 

передбачає депозитне накопичення коштів страхувальника (страхування на 

випадок дожиття) та має обліковуватися як окремий фінансовий інструмент на 

умовах розділення та який не обліковується як похідний інструмент за МСБО 

39 і до нього застосувався б МСБО 39, якби він був окремим інструментом.  

Контракт заміни – новий або змінений контракт у ході операції 

внутрішньої заміни. 

Контракт прямого страхування (договір страхування) – письмова угода 

між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе 

зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або 

відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми застрахованій особі, а 

страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені 

терміни та виконувати інші умови договору, тобто страховий контракт, який 

не є договором перестрахування. 
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Контракт фінансової гарантії – це контракт, який вимагає від емітента 

робити визначені платежі для відшкодування власнику страхового полісу 

збитку, якого він зазнає внаслідок невиконання  конкретним 

позичальником зобов’язань про погашення в строк, встановлений первісними 

або зміненими умовами боргового інструменту.  

Модифікація – коригування розрахунку страхових резервів шляхом 

створення умовного активу за рахунок майбутніх премій тією мірою, якою 

вони використовуватимуться для відшкодування первісних витрат. З плином 

часу такий умовний актив амортизується відповідно до фактичного 

відшкодування первісних витрат.   

Перевірка адекватності зобов’язань – оцінка того, чи потрібно збільшити 

балансову вартість страхового зобов’язання (або зменшити балансову вартість 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат або відповідних 

нематеріальних страхових активів) на основі аналізу майбутніх грошових 

потоків.  

Перестраховик – сторона, яка має зобов'язання згідно з договором 

перестрахування надати компенсацію цедентові, якщо відбудеться виплата 

страхового відшкодування за застрахованим страховим випалком. 

Перспективне перестрахування – перестрахування, в межах якого 

перестраховик погоджується відшкодувати цеденту збитки, яких він може 

зазнати внаслідок передбачених контрактами майбутніх страхових випадків, 

переданих у перестрахування. 

Ретроактивне перестрахування – перестрахування, в межах якого 

перестраховик погоджується відшкодувати цеденту збитки за зобов’язаннями, 

яких він зазнав внаслідок передбачених контрактами минулих страхових 

випадків, переданих у перестрахування. Так, у страхуванні за настанням 

страхових подій страховим випадком вважається завдання збитку, 

відшкодування якого передбачене страховим контрактом.У страхуванні за 

поданням претензій страховим випадком вважається надання страховику 

протягом визначеного страховим полісом періоду заяви про відшкодування 
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збитку відповідно до положень страхового контракту. Договір 

перестрахування, який передбачає перестрахування відшкодування збитків, 

заявлених перестраховику, у майбутньому періоді внаслідок страхових подій, 

що настали до укладення договору перестрахування, є ретроактивним 

контрактом. 

Розділення – облік компонентів страхового контракту так, ніби вони є 

окремими договорами страхування (контрактами) або фінансовими 

інструментами на умовах розділення. 

Справедлива вартість - сума, за якою можна обміняти актив або погасити 

заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 

сторонами.  

Страхове зобов’язання – чисті контрактні зобов’язання страховика за 

страховим контрактом.  

Страховий актив – чисті контрактні права страховика за страховим 

контрактом.  

Страховий випадок – невизначена майбутня подія, яка охоплена 

страховим контрактом і створює страховий ризик.  

Страховий контракт – контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) 

приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), 

погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо 

визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на 

власника страхового поліса. Див. розділ «Визначення страхового контракту» 

для більш детальної інформації. 

Страховий ризик – ризик, інший ніж фінансовий ризик, переданий 

власником страхового полісу емітентові.  

Страховик – сторона, яка зобов’язана за страховим контрактом надати 

компенсацію власникові страхового полісу, якщо відбудеться страховий 

випадок.  

Умова дискреційної участі – контрактне право одержувати, на додаток 

до гарантованих виплат, додаткові виплати: 
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а) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних 

виплат;  

б) рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить 

емітентові; та  

в) за умовами контракту вони ґрунтуються на:  

результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом 

визначеного типу;  

реалізованих або нереалізованих доходів від інвестицій за визначеним 

пулом активів, утримуваних емітентом; або  

рибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб’єкта 

господарювання, який є емітентом щодо контракту. 

Фінансовий ризик – ризик можливої майбутньої зміни однієї або кількох 

визначених процентних ставок, ціни на фінансові інструменти, ціни на 

споживчі товари, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника 

кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності, або іншої змінної 

величини, за умови, що у випадку нефінансової змінної величини, ця змінна 

не є характерною для сторони контракту.  

Цедент – власник страхового полісу згідно з договором про 

перестрахування. 

1.4. Страхові компанії використовують для обліку фінансово-

господарських операцій План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами та 

доповненнями). 

Для ведення бухгалтерського обліку страховим компаніям 

рекомендується використовувати такі рахунки та відкривати до них 

субрахунки: 
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Таблиця 1. Рекомендовані рахунки та субрахунки бухгалтерського 

обліку страховиками 
Синтетичні рахунки 

(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 

(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 

14 Довгострокові 

фінансові інвестиції 

141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом 

обліку участі в капіталі 

142 Інші інвестиції пов’язаним сторонам 

143 Інвестиції непов’язаним сторонам 

18 Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість та інші 

необоротні активи 

181 Заборгованість  за  майно,  що  передано  у  

фінансову оренду 

182 Довгострокові векселі одержані 

183 Інша дебіторська заборгованість 

184 Інші необоротні активи 

23 Виробництво 231 Витрати з добровільного страхування 

232 Витрати з обов’язкового страхування 

35 Поточні фінансові 

інвестиції 

351 Еквіваленти грошових коштів 

352 Інші поточні фінансові інвестиції 

36 Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками 

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 

3611 Розрахунки з вітчизняними 

страхувальниками 

3612 Розрахунки з вітчизняними страховими 

агентами 

3613 Розрахунки з вітчизняними страховими 

брокерами 

3614 Розрахунки із вітчизняними 

перестрахувальниками 

362 Розрахунки з іноземними покупцями 

3621 Розрахунки з іноземними 

страхувальниками 

3622 Розрахунки з іноземними страховими 

агентами 

3623 Розрахунки з іноземними страховими 

брокерами 

3624 Розрахунки з іноземними 

перестрахувальниками 

37 Розрахунки з різними 

дебіторами 

371 Розрахунки за виданими авансами 

372 Розрахунки з підзвітними особами 

373 Розрахунки за нарахованими доходами 

374 Розрахунки за претензіями 

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 

376 Розрахунки за позиками членам кредитних 

спілок 

377 Розрахунки з іншими дебіторами 

378 Розрахунки з державними цільовими фондами 

379 Розрахунки за операціями з деривативами 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

40 Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

401 Статутний капітал 

404 Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 

41 Капітал у дооцінках 411 Дооцінка (уцінка) основних засобів 

412 Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 

413 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 

414 Інший капітал у дооцінка 

42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід 

422 Інший вкладений капітал 

423 Накопичені курсові різниці 

424 Безоплатно одержані необоротні активи 

425 Інший додатковий капітал 

За видами капіталу 

44 Нерозподілені 

прибутки (непокриті 

збитки) 

441 Прибуток нерозподілений 

442 Непокриті збитки 

443 Прибуток, використаний у звітному періоді 

45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції 

452 Вилучені вклади й паї 

453 Інший вилучений капітал 

46 Неоплачений капітал За видами капіталу 

47 Забезпечення 

майбутніх витрат і 

платежів 

471 Забезпечення виплат відпусток 

472 Додаткове пенсійне забезпечення 

474 Забезпечення інших витрат і платежів 

477 Забезпечення матеріального заохочення 

48 Цільове фінансування і 

цільові надходження 

За об’єктами фінансування 

49 Страхові резерви 491 Технічні резерви 

4911 Резерви незароблених премій 

4912 Резерви збитків 

49121 Резерв заявлених, але не виплачених 

збитків 

49122 Резерв понесених, але не заявлених 

збитків 

4913 Резерв катастроф 

4914 Резерв коливань збитковості 

492 Резерви зі страхування життя 

493 Частка перестраховиків у технічних резервах 

4931 Частка перестраховиків у резервах 

незароблених премій 

4932 Частка перестраховиків у резервах збитків 

494 Частка перестраховиків у резервах із 

страхування життя 

495 Результат зміни технічних резервів 

4951 Результат зміни резерву незароблених 

премій 

4952 Результат зміни резерву збитків 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

   49521 Результат зміни резерву заявлених, 

але не виплачених збитків 

49522 Результат зміни резерву понесених, 

але не заявлених збитків 

4953 Результат зміни резерву катастроф 

4954 Результат зміни резерву коливань 

збитковості 

496 Результат зміни резервів із страхування життя 

50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у національній 

валюті 

502 Довгострокові кредити банків в іноземній 

валюті 

503 Відстрочені  довгострокові кредити банків у 

національній валюті 

504 Відстрочені  довгострокові кредити  банків  в 

іноземній валюті 

505 Інші довгострокові позики у національній 

валюті 

506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 

52 Довгострокові 

зобов’язання за 

облігаціями 

521 Зобов’язання за облігаціями 

522 Премія за випущеними облігаціями 

523 Дисконт за випущеними облігаціями 

53 Довгострокові 

зобов’язання з оренди 

531 Зобов’язання з фінансової оренди 

532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових 

комплексів 

54 Відстрочені податкові 

зобов’язання 

За видами зобов’язань 

55 Інші довгострокові 

зобов’язання 

За видами зобов’язань 

60 Короткострокові 

позики 

601 Короткострокові кредити банків у національній 

валюті 

602 Короткострокові кредити банків в іноземній 

валюті 

603 Відстрочені короткострокові кредити банків у 

національній валюті 

604 Відстрочені короткострокові кредити банків в 

іноземній валюті 

605 Прострочені позики в національній валюті 

606 Прострочені позики в іноземній валюті 

61 Поточна 

заборгованість за 

довгостроковими  

зобов’язаннями 

611 Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями в національній валюті 

612 Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями в іноземній валюті 

63 Довгострокові 

зобов’язання з оренди 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 

632 Розрахунки з іноземними постачальниками 

633 Розрахунки з учасниками ПФГ 

64 Розрахунки за 

податками й платежами 

641 Розрахунки за податками 
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  642 Розрахунки за обов’язковими платежами 

643 Податкові зобов’язання 

644 Податковий кредит 

65 Розрахунки за 

страхуванням 

651 За пенсійним забезпеченням 

652 За соціальним страхуванням 

653 За страхуванням на випадок безробіття 

654 За індивідуальним страхуванням 

655 За страхуванням майна 

656 За соціальним страхуванням від нещасних 

випадків на виробництві 

66 Розрахунки за 

виплатами 

працівникам 

661 Розрахунки за заробітною платою 

662 Розрахунки з депонентами 

663 Розрахунки за іншими виплатами 

67 Розрахунки з 

учасниками 

671 Розрахунки за нарахованими дивідендами 

672 Розрахунки за іншими виплатами 

68 
Розрахунки за іншими 

операціями 

680 Розрахунки,  пов'язані  з  необоротними 

активами  та  групами вибуття,  утримуваними 

для продажу 

681 Розрахунки за авансами одержаними 

682 Внутрішні розрахунки 

683 Внутрішньогосподарські   розрахунки 

684 Розрахунки за  нарахованими  відсотками 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 

6851 Розрахунки з вітчизняними кредиторами 

68511 Розрахунки з вітчизняними 

перестраховиками 

68512 Розрахунки з вітчизняними 

страховими брокерами 

6852 Розрахунки з іноземними кредиторами 

68521 Розрахунки з іноземними 

перестраховиками 

68522 Розрахунки з іноземними страховими 

брокерами 

686 Нараховані страхові виплати 

69 Доходи майбутніх 

періодів 

За видами доходів 

70 Доходи від реалізації 

 

703 Дохід від реалізації робіт і послу 

705 Перестрахування 

71 Інший операційний 

дохід 

711 Дохід від реалізації іноземної валюти 

712 Дохід від реалізації інших оборотних активів 

713 Дохід від операційної оренди активів 

714 Дохід від операційної курсової різниці 

715 Одержані штрафи, пені, неустойки 

716 Відшкодування раніше списаних активів 

71 Інший операційний 

дохід 

717 Дохід від списання кредиторської 

заборгованості 

718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних 

активів 
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72 Дохід від участі в 

капіталі 

721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 

722 Дохід від спільної діяльності 

723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 

73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані 

732 Відсотки одержані 

733 Інші доходи від фінансових операцій 

74 Інші доходи 741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій 

742 Дохід від відновлення корисності активів 

744 Дохід від неопераційної курсової різниці 

745 Дохід від безоплатно одержаних активів 

746 Інші доходи 

76 Страхові платежі 761 Страхові платежі за договорами добровільного 

страхування 

7611 Страхування життя 

7612 Страхування від нещасних випадків 

7613 Медичне страхування 

7614 Страхування здоров'я на випадок хвороби 

7615 Страхування залізничного транспорту 

762 

 

Страхові платежі за договорами обов’язкового 

страхування 

7621 Медичне страхування 

7622 Особисте страхування медичних і 

фармацевтичних працівників на випадок 

інфікування ВІЛ при виконанні ними 

службових обов’язків 

7623 Особисте страхування працівників відомчої 

та  сільської   пожежної   охорони   і   членів 

добровільних пожежних дружин (команд) 

7624 Страхування спортсменів вищих категорій 

79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності 

792 Результат фінансових операцій 

793 Результат іншої діяльності 

90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції 

902 Собівартість реалізованих товарів 

903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 

904 Страхові виплати 

92 Адміністративні 

витрати 

  

93 Витрати на збут   

94 Інші витрати 

операційної діяльності 

941 Витрати на дослідження і розробки 

942 Собівартість реалізованої іноземної валюти 

943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 

944 Сумнівні та безнадійні борги 

945 Втрати від операційної курсової різниці 

946 Втрати від знецінення запасів 

947 Нестачі і втрати від псування цінностей 

948 Визнані штрафи, пені, неустойки 

949 Інші витрати операційної діяльності 
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95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит 

952 Інші фінансові витрати 

96 Втрати від участі в 

капіталі 

961 Втрати від інвестицій в асоційовані 

підприємства 

962 Втрати від спільної діяльності 

963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 

97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 

972 Втрати від зменшення корисності активів 

974 Втрати від неопераційних курсових різниць 

97 Інші витрати 975 Уцінка необоротних активів і фінансових 

інвестицій 

976 Списання необоротних активів 

977 Інші витрати діяльності 

98 Податок на прибуток   

 

Рекомендований перелік рахунків не є вичерпним та носить 

рекомендаційний характер. 

 

 

2. Облік операцій страхування та перестрахування 

 

2. 1.Облік страхових премій 

2.1.1. Підставою для відображення в обліку операцій страхування та 

перестрахування є укладання відповідного страхового (перестрахового) 

договору (контракту), що спричинює виникнення взаємних прав та обов’язків 

в обох або однієї зі сторін. При цьому жоден компонент невизначеної 

майбутньої події або жодні умови договору (контратку), що передбачають 

негрошові виплати не є підставою для невідображення в обліку відповідних 

активів чи зобов’язань.  

Віднесення кожного окремого контракту до страхових відбувається на 

підставі вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 4 «Страхові 

контракти» (МСФЗ 4) із врахуванням вимог Міжнародного стандарту 
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бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 

(МСБО 39). 

Будь-які зміни умов страхового договору (контракту), що зумовлюють 

зміни страхового ризику, премій, виплат, застрахованих осіб тощо мають бути 

відображені в бухгалтерському обліку страховика. При цьому, має бути 

здійснена перевірка адекватності зобов’язань, а сам страховий контракт 

вважається заміненим страховим контрактом (договором), в т.ч. при 

проведенні внутрішньої заміни. 

Особливості обліку окремих типів страхових контрактів та їх умовна 

класифікація здійснюється згідно вимог Міжнародного стандарту фінансової 

звітності 4 «Страхові контракти». При визначенні типу страхового контракту 

необхідно виявити наявні (або встановити відсутність) компоненти депозиту 

або вбудовані похідні інструменти. 

Розділення страхового контракту із компонентом депозиту відбувається 

за такими підходами: 

а) розділення є обов’язковим, якщо виконуються обидві наступні умови:   

- страховик може оцінити депозитний компонент (включаючи будь-які 

вбудовані опціони про дострокове припинення) окремо (тобто, без урахування 

компоненту страхування);   

- облікові політики страховика за інших обставин не вимагають, щоб він 

визнавав всі зобов’язання та права, що походять від депозитного компоненту.   

б) розділення дозволяється, але не вимагається, якщо страховик може 

оцінити депозитний компонент окремо, як в пункті a), проте його облікові 

політики вимагають визнання всіх зобов’язань та прав, які походять від 

депозитного компоненту, незалежно від бази оцінки таких прав та зобов’язань;  

в) розділення забороняється, якщо страховик не може оцінити 

депозитний компонент  

окремо, як у пункті a);   

Якщо контракт розділяється, страховик має обліковувати страховий 

компонент згідно з МСФЗ 4, а депозитний компонент – згідно з МСБО 39.   
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Страховий контракт може також включати вбудований похідний 

інструмент. МСБО 39 вимагає, щоб суб’єкт господарювання відокремлював 

деякі вбудовані похідні інструменти від основного контракту, оцінював їх за 

справедливою вартістю та включав зміни в їх справедливій вартості до складу 

прибутку чи збитку. МСБО 39 застосовується до похідних інструментів, 

вбудованих в страховий контракт, за винятком, коли вбудований похідний 

інструмент сам по собі є страховим контрактом.  

2.1.2. Для обліку страховиками надходжень страхових платежів за 

договорами страхування призначено рахунок 76 «Страхові платежі». 

За кредитом рахунку 76 «Страхові платежі» відображається збільшення 

у страховика страхових платежів, за дебетом – повернення страхувальникові 

страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування 

за субрахунками наведеними в таблиці 1 даних Методичних рекомендацій. 

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією із субрахунком 703 

«Дохід від реалізації робіт і послуг». 

2.1.3. Для обліку внесків страхувальниками використовується рахунку 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», на якому ведеться узагальнення 

інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за надані послуги. 

За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

відображається продажна вартість наданих страхових послуг, за кредитом – 

сума страхових платежів, які надійшли на рахунки страхувальника в 

банківських установах, до каси, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку 

відображає заборгованість покупців та замовників за одержані послуги. 

На субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» аналітичний 

облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.  

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за 

кожним покупцем та замовником за кожним пред’явленим до сплати 

рахунком. 
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Для обліку надходження страхових платежів від страхових посередників 

страховик, може використовувати субрахунки: 3612, 3613, 3622, 3623 наведені 

в таблиці 1 даних Методичних рекомендацій.  

2.1.4. Механізми відображення у бухгалтерському обліку надходження 

страхових платежів залежно від умов договору: 

1) договір страхування набуває чинності з моменту надходження 

першого внеску; 

2) договір страхування набуває чинності з указаної в ньому дати; 

3) отримання страхових платежів до набрання чинності договору 

страхування. 

2.1.5. Механізми відображення в бухгалтерському обліку повернення 

страхувальникові страхових платежів у разі дострокового припинення дії 

договору страхування залежно від умов договору: 

1) договір страхування розірвано до визнання страховиком доходу; 

2) договір страхування розірвано після визнання страховиком доходу.  

 

 

Облік надходження страхових платежів у страховика 

№ 

з\п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Варіант 1 

1 Отримано страховий платіж  30, 31 36  

2 Нараховано суму страхових платежів  36  76  

3 Відображено дохід від реалізації страхових послуг  76  703  

Варіант 2 

4 Нараховано суму страхових платежів  36  76  

5 Отримано страховий платіж  30, 31  36  

6 Відображено дохід від реалізації страхових послуг  76 703  

Варіант 3 

7 
До набрання чинності договором страхування 

відображено отриманий аванс  
30, 31 681  

8 

Після набрання чинності договором страхування 

раніше отримана сума авансу переводиться в оплату 

страхувальників за договором страхування  

681 36  

9 
Відображено належну страховикові суму страхових 

платежів  
36 76  

10 Відображено дохід від реалізації страхових послуг  76  703  
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Облік повернення страхувальникові страхових платежів у разі дострокового 

припинення дії договору страхування 

№ 

з\п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Варіант 1 

1 
Нарахована сума страхового платежу, що має бути 

повернута страхувальникові 
76  36  

2 
Відображено повернення страхувальникові 

відповідної суми страхового платежу 
36 30, 31  

Варіант 2 

3 
Нарахована сума страхового платежу, що має бути 

повернута страхувальникові 
76  36  

4 Повернення страхувальникові страхових платежів 36  30, 31  

5 

Відображено суми повернутих страхувальникові 

страхових платежів, що підлягають вирахуванню з 

доходу 

704  76  

6 

Відображено списання дебетових оборотів за 

субрахунком 704 на рахунок 79 «Фінансові 

результати» 

79 704  

 

 

2.2. Облік операцій перестрахування. 

2.2.1. Премії з вихідного перестрахування включають усі премії, які 

сплачені або підлягають сплаті за договорами вихідного перестрахування, 

укладеними страховиком. При укладанні договорів вихідного 

перестрахування або внесенні до них змін додаються всі входження до 

портфелю, що підлягають сплаті; при цьому обов’язково віднімаються виходи 

з портфелю, що підлягають отриманню.  

Умови договору з перестраховиком, який обліковується як договір 

перестрахування, обов’язково передбачають обґрунтовану ймовірність того, 

що перестраховик може понести значний збиток внаслідок прийняття 

страхового ризику. Договори, які не передбачають обґрунтованої ймовірності 

того, що перестраховик може понести значний збиток внаслідок прийняття 

страхового ризику, загалом не відповідають умовам обліку перестрахування, і 

сплачені премії за вирахуванням премій, утримуваних перестраховиком, 

повинні обліковуватись як депозити цедента. 
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Премії, передані у перестрахування, та частка перестраховиків у 

страхових резервах визнаються та у подальшому оцінюються узгоджено із 

сумами, пов’язаними з перестрахованими страховими контрактами, 

відповідно до умов кожного договору перестрахування. Таким чином, облік 

договору перестрахування залежить від того, чи цей договір перестраховує 

короткостроковий або довгостроковий страховий контракт та: 

- чи договір перестрахування є перспективним або ретроактивним по 

відношенню до короткострокових страхових контрактів; 

- чи договір перестрахування як такий є довгостроковим або 

короткостроковим по відношенню до довгострокових страхових контрактів. 

2.2.2. Операції перестрахування  поділяють на два види – активне 

(передавання ризику) і пасивне (приймання ризику). 

2.2.3. Субрахунок 705 «Перестрахування» призначений для 

узагальнення інформації про частки страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій) за договорами перестрахування передбачено. 

За дебетом субрахунку 705 відображають суми часток страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать 

перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом – частки 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що їх повертають 

перестраховики в разі дострокового припинення договору перестрахування.  

Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) в 

кореспонденції із субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». 

2.2.4. Субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

використовується для обліку розрахунків з перестраховиками за операціями 

активного перестрахування використовувати. 

2.2.5. Перестраховиками можуть бути як резиденти, так і нерезиденти. У 

разі здійснення перестрахування у страховика нерезидента слід враховувати 

вимоги Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика 

(перестраховика) нерезидента. 
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Облік операцій перестрахування 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

У страховика 

1 
Нарахована сума перестраховикові відповідно до 

договору перестрахування 
705 68511 

2 Перераховано суму заборгованості перестраховикові 68511 311  

3 
Нарахована сума страховому брокерові за операціями 

перестрахування 
705  68512 

4 Зменшено доходи на суму перестрахування 703  705  

У перестраховика 

6 Укладено договір на перестрахування 3614 76  

7 Надійшли кошти за договором 311  3614 

8 Зменшено доходи на суму перестрахування 76 703  

 

 

3. Облік необоротних активів страховика 

 

3.1. Необоротні активи страхових компаній часто не несуть суттєвого 

змістового навантаження щодо основної діяльності. При цьому їх облік 

ведеться згідно усіх вимог чинних стандартів, положень та рекомендацій даної 

галузі. 

3.2. При придбанні портфеля страхових контрактів або портфеля 

інвестиційних контрактів з умовою дискреційної участі безпосередньо в 

іншого страховика або внаслідок придбання дочірнього підприємства різниця 

між справедливою вартістю та балансовою вартістю страхових зобов’язань 

визнається як нематеріальний страховий актив, що являє собою поточну 

вартість майбутніх прибутків, закладених у придбаних контрактах. 

3.3. Нематеріальний страховий актив спочатку оцінюється як різниця 

між справедливою вартістю придбаних контрактних прав та прийнятих 

страхових зобов’язань, що визначаються за результатами розрахунку чистої 

поточної вартості майбутніх грошових потоків від чинних контрактів на дату 

придбання і зобов’язання, оціненого відповідно до політики обліку страхових 

контрактів та інвестиційних контрактів з умовою дискреційної участі. 
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3.4. Після початкового визнання нематеріальний страховий актив 

обліковується за первісною вартістю мінус накопичена амортизація та 

накопичені збитки від зменшення корисності. Нематеріальний страховий 

актив амортизується протягом строку дії придбаних контрактів відповідно до 

методу амортизації відстрочених аквізиційних витрат. Амортизація 

відноситься на витрати у складі прибутку чи збитку.   

Крім того, нематеріальний страховий актив враховується при 

проведенні перевірки адекватності зобов’язань на кінець кожного звітного 

періоду. Будь-який нематеріальний страховий актив, списаний за 

результатами цієї перевірки, не підлягає відновленню в обліку. 

3.5. Нематеріальний страховий актив списується з балансу після 

здійснення остаточних розрахунків за відповідними контрактами або їх 

продажу. 

 

4. Облік капіталу страховика. 

4.1. Облік власного капіталу страховика. 

4.1.1. Облік власного капіталу страхової компанії здійснюється 

відповідно до «Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і 

організацій» (зі змінами та доповненнями). 

Облік власного капіталу страховика 

№ 

з\п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Облік формування та збільшення статутного капіталу 

1 Фактичне надходження активів від засновників та 

учасників відкритого акціонерного товариства після 

реєстрації інформації про випуск акцій: 

внесено до статутного капіталу грошові кошти 311  404  

внесено до статутного капіталу цінні папери, що 

випускаються державою, за їхньою номінальною 

вартістю (довгострокові, короткострокові) 

143,352  404  

2 За результатами передплати відображено 

зареєстрований статутний капітал 
404  401  

3 Збільшений розмір статутного капіталу за рахунок: 

прибутку 
443  401  
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Продовження «Облік власного капіталу страховика» 

1 2 3 4 

 
капіталізації дивідендів 

46  401  

671  46  

додаткових внесків засновників 
311  46  

46  401  

4 Відображена в обліку позитивна курсова різниця за 

внесками до статутного капіталу іноземного інвестора 
312  422  

5 Відображено вкладений засновниками страхової 

компанії капітал, що перевищує статутний капітал 

311, 301, 

312, 14, 35  
422  

Облік зменшення статутного капіталу 

6 Зареєстровано зміни до статуту, пов’язані зі 

зменшенням розміру статутного капіталу 
401  442  

7 Викуплено акції (частки) власної емісії в учасника 

(засновника) товариства 
452  311  

8 Відображено перевищення викупної вартості акцій 

(часток) над номінальною 

422 (421, 

443) 
452 (451) 

9 Відображено перевищення номінальної вартості акцій 

(часток) над викупною 
452 (451) 

422, 421,  

443 

10 Анульовані акції (частки) власної емісії з відповідним 

зменшенням статутного капіталу 
401  452,451  

Облік додаткового капіталу 

11 Сформовано (збільшено) додатковий капітал за 

рахунок: 

одержання емісійного доходу від продажу акцій 

(часток) 311  421  

додаткових внесків засновників, учасників 10, 11, 12, 

тощо 
422  

дооцінки залишкової вартості необоротних активів 10,11,12 

тощо 
41  

безоплатного одержання необоротних активів 10,11,12 424  

12 Зменшено додатковий капітал за рахунок: 

уцінки залишкової вартості необоротних активів на 

суму раніше здійсненої дооцінки (при його подальшій 

уцінці) 

41  10,11,12 

 зменшення корисності об’єкта основних засобів (якщо 

сума попередніх дооцінок перевищує суму необхідної 

уцінки) 

41  131  

емісійного збитку від продажу акцій (часток) 421, 422  45  

за відсутності або недостатності залишку на рахунку 

42, сума емісійного збитку списується за рахунок 

прибутку (збільшує збиток) 

44  421, 422  

Облік резервного капіталу 

13 Сформовано резервний капітал за рахунок 

нерозподіленого прибутку 
44  43  

14 Сформовано резервний капітал за рахунок 

додаткового капіталу 
42 43  

15 Використано резервний капітал на збільшення 

статутного капіталу 

43 
401  

16 Використано резервний капітал для покриття 

непокритих збитків 

43 
44  
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Продовження «Облік власного капіталу страховика» 

1 2 3 4 

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 

17 Фінансовий результат звітного періоду списано на:  

79  

 

441  прибуток 

збиток 442  79  

18 За підсумками звітного періоду зменшено суму 

нерозподіленого прибутку на суму прибутку, 

використаного у звітному році 

441 443 

19 За підсумками звітного періоду збільшено непокриті 

збитки на суму прибутку, використаного у звітному 

році 

442  443  

20 Списано непокриті збитки за рахунок: 

нерозподіленого прибутку 
441 442  

резервного капіталу 43  442  

додаткового капіталу 42  442 

21 Використано прибуток на: 
443  671  

нарахування дивідендів 

збільшення статутного капіталу 443  401  

створення (збільшення) резервного капіталу 443  43  

Облік неоплаченого капіталу 

22 Відображено заборгованість засновників по внесках 

до статутного капіталу при реєстрації підприємства 
46  401 

23 Відображено надходження внесків від засновників в 

рахунок погашення заборгованості за їх внесками до 

статутного капіталу: 
 

301, 311 
46  

грошовими коштами 

цінні папери, що випускаються державою 14,35 46  

24 Збільшено розмір статутного капіталу шляхом: 

додаткового випуску акцій за рахунок капіталізації 

нарахованих дивідендів 

46  401 

671  46 

обміну облігацій акціонерного товариства на акції 

власної емісії 

46 401 

521  46  

внесення грошових коштів 46  401  

311 46 

 

 

4.2. Облік залученого капіталу страховика. 

4.2.1. Облік залученого капіталу страхової компанії здійснюється 

відповідно до «Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і 

організацій» (зі змінами та доповненнями), якою для обліку залученого 

капіталу призначено рахунки п’ятого і шостого класів. 
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4.2.2. Для обліку довгострокових зобов’язань використовують рахунки 

п’ятого класу «Довгострокові зобов’язання». Рахунки цього класу призначені 

для обліку даних та узагальнення інформації: про заборгованість підприємства 

банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням 

(заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу 

підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу); заборгованість 

підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових коштів (крім 

кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, 

що підлягають сплаті в майбутніх періодах унаслідок тимчасової різниці між 

обліковою і податковою базами оцінки; заборгованість за виданими 

довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями. 

4.2.3. Для обліку поточної заборгованості страховики використовують 

рахунки шостого класу «Поточні зобов’язання». Рахунки цього класу 

призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, які 

будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або 

мають бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу. На рахунках цього 

класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов’язань, що 

стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не 

більше ніж 12 місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, розрахунків із податків і платежів, 

розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з 

учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх 

періодів. 

4.2.4. На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 

сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, а й дебетовим. Такі 

показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається 

розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.  

4.2.5. Страховики розкривають окремо у примітках до фінансових звітів 

(фінансової звітності) принаймні такі компоненти кредиторської 

заборгованості за страховою діяльністю: кредиторська заборгованість за 
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страховими виплатами, премії, отримані авансом, кредиторська 

заборгованість перед страховими агентами, брокерами та посередниками і 

премії до сплати перестраховикам. Крім того, страховики розкривають іншу 

необхідну інформацію про кредиторську заборгованість за страховою 

діяльністю відповідно до вимог МСФЗ. 

Премії до сплати перестраховикам за облігаторними страховими 

контрактами визнаються у момент укладання страхового контракту, умови 

якого відповідають умовам, визначеним у генеральній угоді з 

перестраховиком. Кредиторська заборгованість перед перестраховиками за 

контрактами факультативного перестрахування визнається при виникненні 

зобов’язання.   

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами перед 

власниками страхових контрактів визнається при виникненні зобов’язання. 

Кредиторська заборгованість перед страховими агентами, брокерами та 

посередниками визнається у момент надання відповідних послуг страховику. 

 

Облік основних операцій страховиків, пов’язаних із виникненням та погашенням 

залученого капіталу 

№ 

з\п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Облік довгострокових кредитів банку 

1 
Зараховано на поточний рахунок (інші рахунки) 

довгостроковий кредит банку 

311, 313  501  

2 
Відображено відсотки, що належать до сплати, за 

користування кредитом за відповідний період 

951  684  

3 
Сплачено відсотки за користування кредитом за 

відповідний період 

684 311  

4 

Відображено поточні зобов’язання за довгостроковим 

кредитом, переведені зі складу довгострокових, при 

настанні терміну погашення протягом  12 місяців з 

дати балансу 

501 611  

5 Погашено довгостроковий кредит 501,611 311  

6 

Нараховано і перераховано пеню за несвоєчасне 

погашення заборгованості за кредитом і відсотками за 

ними 

948  685  

685  311  

7 Пролонговано кредит у національній валюті 501  503 

8 
Погашено пролонгований короткостроковий кредит 

банку 

503  311  
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Продовження «Облік основних операцій страховиків, пов’язаних із виникненням та 

погашенням залученого капіталу» 

1 2 3 4 

9 
Відображено переведення короткострокових 

відстрочених кредитів у довгострокові зобов’язання: 

603,604 503,504 

Облік операцій з облігаціями 

10 
Продано довгострокові облігації за номінальною 

вартістю 
311  521  

11 
Продано довгострокові облігації з премією 311  521  

311  522  

12 
Продано довгострокові облігації з дисконтом 311  521  

523 521 

13 Відображено амортизацію премії за облігацією 522  733  

14 Відображено амортизацію дисконту за облігацією 952 523  

15 

Відображено поточні зобов’язання за довгостроковим 

кредитом, переведені зі складу довгострокових, при 

настанні терміну погашення протягом 12 місяців з 

дати балансу 

521  611 

16 Погашено облігації власної емісії 521, 611  311 

Облік довгострокових зобов’язань з оренди 

17 
Одержано об’єкт необоротних активів у фінансову 

оренду 
15  531  

18 Об’єкти необоротних активів введено в експлуатацію 10  15  

19 

Відображено належні до перерахування орендодавцю 

суми 
  

орендних платежів у частині, що віднесена до оплати 

вартості об’єкта 
531 685 

орендних платежів у частині, що віднесена до 

фінансових витрат 
952  684  

20 

Відображено оплату орендодавцю сум   

орендних платежів у частині, що віднесена до оплати 

вартості об’єкта 
685  311  

орендних платежів у частині, що віднесена до 

фінансових витрат 
684  311  

Облік відстрочених податкових зобов’язань 

21 

Відображено суму податку на прибуток, що підлягає 

сплаті в майбутніх періодах відповідно до 

оподатковуваних тимчасових різниць 

98 54  

22 

Відображено зменшення відстрочених податкових 

зобов’язань за рахунок нарахування поточних 

податкових зобов’язань 

54 641  

Облік короткострокових кредитів банку 

23 
Зараховано на поточний рахунок (інші рахунки) 

короткостроковий кредит банку 
311, 312, 313 601 (602) 

24 
Відображено відсотки, що належать до сплати, за 

користування кредитом за відповідний період 
951 684  

25 
Сплачено відсотки за користування кредитом за 

відповідний період 
684  311, 312  
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Продовження «Облік основних операцій страховиків, пов’язаних із виникненням та 

погашенням залученого капіталу» 

1 2 3 4 

26 

Відображено курсову різницю між курсом, що діяв на 

момент нарахування відсотків, і курсом, що діяв на 

момент їх погашення 

  

позитивна курсова різниця 684  744  

від’ємна курсова різниця 974  684  

27 Погашено короткостроковий кредит банку 601 (602) 311, 312  

28 

Відображено суму курсової різниці за основною 

сумою на дату балансу і дату погашення кредиту 
  

позитивна курсова різниця 602  744  

від’ємна курсова різниця 974  602 

Облік розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, із заробітної 

плати 

29 

Нараховано податок на прибуток (величина прибутку, 

зазначена в декларації, збігається з даними 

бухгалтерського обліку, є більшою або меншою) 

98 641  

30 

Відображено визнані відстрочені податкові активи 

(величина прибутку, зазначена в декларації, є 

більшою, ніж за даними бухгалтерського обліку) 

17 641 

31 Сплачено податок на прибуток до бюджету 641  311 

32 Нараховано заробітну плату співробітникам 23, 92, 93 661  

33 
Нараховано суми обов’язкових зборів, платежів та 

податків при нарахуванні заробітної плати 
  

 
утримання із заробітної плати 661  65, 64  

нарахування на заробітну плату 23, 92, 93  65, 64  

34 Перераховано до бюджету податкові зобов’язання 65, 64 311 

Розрахунки за іншими операціями (нарахування та виплата страхового відшкодування 

як поточної заборгованості) 

35 
Нараховано суму страхового відшкодування 

страхувальникові 
904 686  

36 
Виплачено страхове відшкодування першому 

страхувальникові 
686  311 

37 

Відображено частку від суми страхового 

відшкодування, що має бути сплачена 

перестрахувальниками 

685 719  

38 
Одержано від перестрахувальника його частку в 

збитках 
311  685 

 

 

5. Облік формування та розміщення страхових резервів. 

5.1. Формування та розміщення страхових резервів здійснюється згідно 

Закону України «Про страхування», а також інших підзаконних нормативно-

правових актів щодо їх формування, розміщення та обліку за видами 

страхування. 
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Для обліку страхових резервів призначено рахунок 49 «Страхові 

резерви», в складі якого містяться активні і пасивні субрахунки: 

 субрахунки 491 «Технічні резерви» і 492 «Резерви із страхування 

життя» – пасивні. Вони використовуються для обліку джерел коштів, які 

залучені для формування страхових резервів; 

 субрахунки 493 «Частка перестраховиків у технічних резервах» і 494 

«Частка перестраховиків у резервах із страхування життя» є регулювальними 

контрпасивними і дають змогу визначити величину страхових резервів, які 

сформовані за рахунок коштів, що залишаються у перестраховика після 

здійснення операцій перестрахування; 

 субрахунки 495 «Результат зміни технічних резервів» і 496 

«Результат зміни резервів із страхування життя» є результативними, за 

допомогою яких визначають результати змін відповідних страхових резервів з 

урахуванням операцій перестрахування та їхній вплив на фінансові результати 

страховика. 

5.2. На субрахунках 491 «Технічні резерви», 493 «Частка 

перестраховиків у технічних резервах», 495 «Результат зміни технічних 

резервів» узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів 

незароблених премій та інших технічних резервів. 

5.3. На субрахунках 492 «Резерви із страхування життя», 494 «Частка 

перестраховиків у резервах із страхування життя», 496 «Результат зміни 

резервів із страхування життя» узагальнюється інформація про стан і рух 

коштів резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів) і 

резервів належних виплат страхових сум. 

Аналітичний облік резервів здійснюється за їх видами.  

5.4. Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за 

кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків обліку 

результатів змін цих страхових резервів. 
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За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума 

страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними 

субрахунками обліку результатів змін страхових резервів. 

5.5. Обчислена на звітну дату сума часток перестраховиків у страхових 

резервах відображається за дебетом субрахунків обліку часток 

перестраховиків у страхових резервах і кредитом субрахунків обліку 

результатів змін цих страхових резервів. 

За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових 

резервах відображається сума часток перестраховиків у страхових резервах на 

минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку 

результатів змін цих страхових резервів. 

5.6. Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових 

резервів списується в порядку закриття в кореспонденції з кредитом 

субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» або дебетом 

субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності», за винятком 

результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця 

списується в порядку закриття на субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і 

послуг». 

5.7. Сальдо за рахунком РЗНЗ відповідає сумі всіх неврегульованих 

збитків на звітну дату, яке відповідає сумі заявлених у звітному періоді 

збитків, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду 

за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному 

періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3% від суми 

невиплачених збитків на кінець звітного періоду. 

5.8. Бухгалтерський облік резервів збитків здійснюється на рахунку 4912 

«Резерви збитків». 

Величина резервів збитків на звітну дату відображається за дебетом 

рахунку 4952 «Результат зміни резервів збитків» і кредитом 4912 «Резерви 

збитків». Одночасно відображається резерв збитків на минулу звітну дату 

зворотним проведенням. 
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Відповідне сальдо рахунку 4952 «Результат зміни резервів збитків» 

списується щомісячно в кореспонденції з рахунком 949 «Інші витрати 

операційної діяльності» або 719 «Інші доходи від операційної діяльності». 

5.9. Якщо ризики виконання зобов’язань перед страхувальниками були 

перестраховані, то в перестрахувальника виникає право вимоги до 

перестраховиків. Величина такої вимоги відображається в обліку як частка 

перестраховиків у резервах збитків. Для обліку зазначеної частки передбачено 

рахунок 4932 «Частка перестраховиків у резервах збитків», який на звітну дату 

відображається в кореспонденції з рахунком 4952 «Результат зміни резервів 

збитків». Така частка зменшує суму витрат страховика, яка спрямовується на 

формування резервів збитків. На минулу звітну дату частка перестраховиків 

відображається зворотним записом. 

5.10. Для обліку резерву катастроф призначено рахунки 4913 «Резерв 

катастроф» і 4953 «Результат зміни резерву катастроф». 

Величина резерву катастроф на звітну дату відображається за дебетом 

рахунку 4953 «Результат зміни резерву катастроф» і кредитом 4913 «Резерв 

катастроф». Одночасно відображається резерв збитків на минулу звітну дату 

зворотним проведенням.  

Відповідне сальдо рахунку 4953 «Результат зміни резерву катастроф» 

списується щомісячно в кореспонденції з рахунком 949 «Інші витрати 

операційної діяльності» або 719 «Інші доходи від операційної діяльності». 

5.11. Резерви коливань збитковості створюють для довгострокової 

компенсації коливань витрат за збитками за кілька років щодо окремих галузей 

і видів страхування, щоб забезпечити середньорічний рівень збитковості.  

Для обліку резерву коливань збитковості використовують рахунки 4914 

«Резерв коливань збитковості» і 4954 «Результат зміни резерву коливань 

збитковості»  

5.12. Зміни у валовій сумі резервів довгострокових зобов’язань 

(математичних резервів) та відповідній частці перестраховиків, які обліковані 

у звіті про сукупні доходи, включають усі зміни валової суми резервів 
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довгострокових зобов’язань (математичних резервів) і відповідної частки 

перестраховиків, крім придбання або вибуття дочірніх підприємств та 

курсових різниць.   

Зміни у валовій сумі резерву незароблених премій та частці 

перестраховиків у резервах незароблених премій, які обліковані у звіті про 

сукупні доходи, включають усі зміни у резерві незароблених премій та 

відповідній частці перестраховиків, крім придбання та вибуття дочірніх 

підприємств і курсових різниць.   

Зміни у валовій сумі резерву збитків та частці перестраховиків у 

резервах збитків, які обліковані у звіті про сукупні доходи, включають усі 

зміни у резерві збитків та відповідній частці перестраховиків, крім придбання 

та вибуття дочірніх підприємств і курсових різниць.   

Зміни у валовій сумі інших страхових резервів та частці перестраховиків 

у цих резервах, які обліковані у звіті про сукупні доходи, включають усі зміни 

в інших страхових резервах та відповідній частці перестраховиків, крім 

придбання та вибуття дочірніх підприємств і курсових різниць. 

5.13. Страховик визнає та оцінює суму частки перестраховиків у 

страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства 

та відповідних нормативних актів. 

Страховики включають до статті «Залишок коштів у МТСБУ» 

централізовані страхові резервні фонди, які перебувають в управлінні 

Моторнотранспортного страхового бюро України ( далі - МТСБУ), але які 

належать страховикам, такі як Фонд захисту потерпілих та Фонд страхових 

гарантій. 
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Облік резервів незароблених премій 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Нарахування суми страхових платежів 361 76 

2 Отримання страхових платежів 31  361 

3 Відображено дохід від страхових послуг 76  703  

4 Нараховано частку перестраховиків 705 685 

5 Передано до перестрахування частину ризиків 685 31 

6 Нараховано резерв незароблених премій 4951 4911 

7 
Відображено частку перестраховиків у резервах 

незароблених премій 
4931 4951 

8 У порядку щомісячного закриття рахунку 705 703 705 

9 У порядку щомісячного закриття рахунку 4951 703 4951 

10 У порядку щомісячного закриття рахунку 703 703 791 

 

 

Облік резерву заявлених, але не виплачених збитків 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Нараховано резерв заявлених, але не виплачених 

збитків 
49521 49121 

2 
Нараховано до резерву заявлених, але не виплачених 

збитків витрати на врегулювання збитків 
49521 49121 

3 
Відображено суму частки перестраховиків у резерві 

заявлених, але не виплачених збитків 
49321 49521 

4 
Відображено суму резерву заявлених, але не 

виплачених збитків на минулу звітну дату 
49121 49521 

5 

Відображено суму частки перестраховиків у резерві 

заявлених, але не виплачених збитків на минулу 

звітну дату 

49521 4932 

6 
Нараховані і виплачені страхові виплати за 

невиплаченими збитками на початок періоду 

904 686  

686 311  

7 
Сальдо рахунку 49521 списується в порядку закриття 

на інші доходи 
49521 719 

 

 

Облік резерву збитків, які виникли, але не заявлені 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Нараховано резерв збитків, які виникли, але не 

заявлені, протягом звітного періоду 
49522  49122 

2 
Відображено суму резерву збитків, які виникли, але 

не заявлені на минулу звітну дату 
49122 49522 

3 
Сальдо рахунку 49522 списується в порядку 

закриття на інші операційні витрати 
949 49522 
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Облік резерву катастроф 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Нараховано резерв катастроф протягом звітного 

періоду 
4953 4913 

2 
Відображено суму резерву катастроф на минулу 

звітну дату 
4913 4953 

3 
Сальдо рахунку 4953 списується в порядку закриття 

на інші операційні витрати 
949 4953 

Облік резерву коливань збитковості 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Нараховано резерв коливань збитковості протягом 

звітного періоду 
4954  4914 

2 
Відображено суму резерву коливань збитковості на 

минулу звітну дату 
4914 4954 

3 
Сальдо рахунку 4954 списується в порядку закриття 

на інші операційні витрати 
949 4954 

 

Облік резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів) 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Резерв нетто-премій 

1 
Нараховано резерв нетто-премій протягом звітного 

періоду 
4961  49211 

2 
Відображено частку перестраховиків у резерві нетто-

премій за звітний період 
49411  4961  

3 
Відображено суму резерву нетто-премій на минулу 

звітну дату 
49211  4961  

4 
Відображено частку перестраховиків у резерві нетто-

премій за минулий звітний період 
4961 49411 

5 
Сальдо рахунку 4961 списується в порядку закриття 

на інші операційні витрати 
949 4961  

Резерв витрат на ведення справи 

6 
Нараховано резерв на ведення справи протягом 

звітного періоду 
4961 49212  

7 
Відображено частку перестраховиків у резерві на 

ведення справи за звітний період 
49412 4961 

8 
Відображено суму резерву на ведення справи на 

минулу звітну дату 
49212  4961  

9 
Відображено частку перестраховиків у резерві на 

ведення справи за минулий звітний період 
4961 49412 

10 
Сальдо рахунку 4961 списується в порядку закриття 

на інші операційні витрати 
949 4961  

Резерв бонусів 

11 Інвестиційний дохід спрямований до резерву бонусів 443 49213 

12 Відображено частку перестраховиків у резерві бонусів 49413 443  
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Облік резервів належних виплат страхових сум 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Резерв заявлених, але не врегульованих збитків 

1 
Нараховано резерв заявлених, але не врегульованих 

збитків 
4961 49221 

2 

Відображено частку перестраховиків у резерві 

заявлених, але не врегульованих збитків за звітний 

період 

49421  4961 

3 
Відображено суму резерву заявлених, але не 

врегульованих збитків на минулу звітну дату 
49221 4961 

4 

Відображено частку перестраховиків у резерві 

заявлених, але не врегульованих збитків за минулий 

звітний період 

4961 49421 

5 
Сальдо рахунку 4961 списується в порядку закриття 

на інші операційні витрати (900 – 300 – 800 + 350) 
949 4961 

Резерв збитків, що виникли, але не заявлені 

6 
Нараховано резерв збитків, що виникли, але не 

заявлені протягом звітного періоду 
4961 49222 

7 
Відображено частку перестраховиків у резерві 

збитків, що виникли, але не заявлені за звітний період 
49422  4961 

8 
Відображено суму резерву збитків, що виникли, але 

не заявлені на минулу звітну дату 
49222 4961  

9 

Відображено частку перестраховиків у резерві 

збитків, що виникли, але не заявлені за минулий 

звітний період 

4961 49422 

10 
Сальдо рахунку 4961 списується в порядку закриття 

на інші операційні доходи 
4961 719 

 

6. Облік розміщення страхових резервів. 

6.1. Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з 

метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості 

капіталу або інших вигід для інвестора. Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначає П(С)БО 

12 «Фінансові інвестиції». 

6.2. Для узагальнення інформації про довгострокові і поточні фінансові 

інвестиції передбачено рахунки 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та 35 

«Поточні фінансові інвестиції», відповідно. 

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведуть за видами 

довгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При цьому 

побудова аналітичного обліку має забезпечити можливість отримання 
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інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території 

країни, так і за кордоном. 

6.3. Для обліку банківських вкладів (депозитів) страховики 

використовують субрахунки 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» і 352 

«Інші поточні фінансові інвестиції»  

6.4. Інвестиційна нерухомість обліковується на однойменному рахунку 

100 «Інвестиційна нерухомість»  

6.5. Придбану (створену) інвестиційну нерухомість зараховують на 

баланс страхової компанії за первісною вартістю. Одиницею обліку 

інвестиційної нерухомості є земельна ділянка, будівля (частина будівлі) або їх 

поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю 

цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки. 

6.6. На дату балансу Страховик відображає у фінансовій звітності 

інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, якщо її можна 

достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму 

нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та 

вигід від її відновлення, що визнаються відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення 

корисності активів». 

6.7. Сума збільшення або зменшення справедливої вартості 

інвестиційної нерухомості на дату балансу відображається в складі іншого 

операційного доходу або інших витрат операційної діяльності відповідно. 

Інвестиційна нерухомість, що обліковується за первісною вартістю, 

зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від 

зменшення корисності та вигід від її відновлення, переоцінці не підлягає. 

6.8. Порядок обліку розміщення страхових резервів в акціях, облігаціях 

та іпотечних сертифікатах регламентується П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». 

6.9. Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в 

спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) 

на дату балансу відображають за вартістю, що визначена методом участі в 

капіталі.  
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6.10. Дивіденди, які підлягають отриманню за фінансовими 

інвестиціями, що обліковуються іншими методами, ніж метод участі в 

капіталі, відображають як фінансовий дохід інвестора. 

6.11. Різниця між собівартістю і вартістю погашення фінансових 

інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором 

протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом 

ефективної ставки відсотка. 

Ефективна ставка відсотка (Есв) визначається: 

 

де Нв – номінальна вартість фінансової інвестиції, що утримується 

підприємством до погашення; 

Фсв – фіксована ставка відсотка; 

Цп – ціна придбання фінансової інвестиції; 

Т – кількість виплат протягом строку від дати придбання до дати 

погашення фінансової інвестиції. 

6.12. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з 

нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає 

отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших 

фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової 

вартості фінансових інвестицій відповідно. 

6.13. Субрахунок 351 «Еквіваленти грошових коштів» використовується 

для обліку банківські метали.  

6.14. У разі розміщення банківських металів на поточному рахунку в 

банку їх облік здійснюється на рахунку 313 «Інші рахунки в банку в 

національній валюті».  

6.15. Облік банківських металів на депозитному рахунку в банку 

здійснюють на рахунках 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» або 352 

«Інші поточні фінансові інвестиції» залежно від періоду їх розміщення. 
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6.16. Оскільки для страховика банківські метали, як еквіваленти 

грошових коштів, є оборотним активом, то облік доходів і витрат від їх 

реалізації буде відображатись на рахунках 712 «Дохід від реалізації інших 

оборотних активів» і 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 

відповідно. 

6.17. обліку зміни вартості банківських металів страховика у зв’язку зі 

зміною їх ціни на ринку використовують відповідні рахунки доходів і витрат 

714 «Дохід від операційної курсової різниці» і 945 «Втрати від операційної 

курсової різниці»  

6.18. Для страховика кредити, надані страхувальникам є дебіторською 

заборгованістю, для обліку якої передбачено рахунки 183 «Інша дебіторська 

заборгованість» і 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»  

 

Облік банківських вкладів (депозитів) страховика 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Банківський вклад (депозит) у національній валюті на строк більше ніж 12 місяців 

1 Перераховано кошти на депозитний рахунок 143 311 

2 
Нараховано і одержано відсотки за депозитним 

вкладом 

373 732 

311 373 

3 

При закінченні строку дії депозитного договору 

повернені кошти з депозитного вкладу на поточний 

рахунок 

311 143 

Банківський вклад (депозит) у національній валюті на строк менше ніж 12 місяців 

4 Перераховано кошти на депозитний рахунок 352 311 

5 
Нараховано і одержано відсотки за депозитним 

вкладом 

373 732 

311 373 

6 

При закінченні строку дії депозитного договору 

повернені кошти з депозитного вкладу на поточний 

рахунок 

311 352 

Банківський вклад (депозит) у національній валюті на строк більше ніж 12 місяців 

7 Перераховано кошти на депозитний рахунок 143 312 

8 
Нараховано і одержано відсотки за депозитним 

вкладом 

373 732 

312 373 

9 

При закінченні строку дії депозитного договору 

повернені кошти з депозитного вкладу на поточний 

рахунок 

312 143 

10 
Відображено курсову різницю за відсотками 

отриманими (витрати або доходи) 

945  373  

373 714 

11 
Відображено курсову різницю за коштами на 

депозитному рахунку (витрати або доходи) 

945  143 

143  714 
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Облік інвестиційної нерухомості страховика 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Інвестиційна нерухомість, яка обліковується за справедливою вартістю 

1 
Оприбуткована інвестиційна нерухомість за 

первісною вартістю 

100 152 

2 
На дату балансу первісна вартість інвестиційної 

нерухомості доведена до справедливої 

100 103 

3 справедлива вартість більша від первісної 100 719 

4 справедлива вартість менша від первісної 949 100 

Інвестиційна нерухомість, яка обліковується за первісною вартістю, зменшеною на 

суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід 

від її відновлення 

5 
Оприбуткована інвестиційна нерухомість за 

первісною вартістю 

100 152  

6 
Нараховано зношення за інвестиційною нерухомістю рахунки 

витрат 

131  

7 
Відображено витрати від зменшення корисності 

інвестиційної нерухомості (залишкова вартість) 

972 100 

8 

Відображено дохід від зростання вигід щодо 

відновлення корисності інвестиційної нерухомості 

(залишкова вартість) 

100 742 

 

 

Облік фінансових інвестицій страховика (акцій) 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Облік інвестицій пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі 

1 Придбано акції за грошові кошти 141  311 

2 Частка інвестора в чистому прибутку реципієнта за рік 141 721  

3 Частка інвестора в збитку реципієнта за рік 961 141 

4 Частка інвестора в оголошених дивідендах 373 141 

5 Отримані дивіденди 311 373 

6 
Частка інвестора в сумі збільшення додаткового 

капіталу реципієнта 
141 42 

Облік інших інвестицій пов’язаним і непов’язаним сторонам 

7 Придбано акції за грошові кошти 142, 143 311 

8 Оголошено дивіденди 373 731 

9 Отримано дивіденди 311 373 
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Облік фінансових інвестицій страховика (облігацій, іпотечних сертифікатів) 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Облік облігацій та іпотечних сертифікатів, придбаних з дисконтом 

1 
Придбано облігації, іпотечні сертифікати за грошові 

кошти 
143 311  

2 
Нараховано відсотки за облігаціями, іпотечними 

сертифікатами 
373  732 

3 
На суму амортизації дисконту збільшено вартість 

інвестиції 
143 733  

4 Отримано відсотки 311 373 

5 Погашено облігації, іпотечні сертифікати 311 143 

Облік облігацій, придбаних з премією 

6 
Придбано облігації, іпотечні сертифікати за грошові 

кошти 
143 311 

7 
Нараховано відсотки за облігаціями, іпотечними 

сертифікатами 
373 732 

8 
На суму амортизації премії і зменшено вартість 

інвестиції 
952 143 

9 Отримано відсотки 311 373 

10 Погашено облігації, іпотечні сертифікати 311 143 

 

Облік фінансових інвестицій страховика (банківських металів) 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Придбано банківські метали за грошові кошти 351 311 

2 
Розміщені банківські метали: 

- на поточному рахунку в банку 
313 351 

3 
- на депозитному рахунку в банку строком до 12 

місяців 
352 351 

4 
- на депозитному рахунку в банку строком понад 12 

місяців 
143  351 

5 
Нараховані відсотки за депозитним договором 

(довгостроковим, поточним) 
373 732  

6 Отримано відсотки 311 373 

7 
Оприбутковано банківські метали по закінченні 

терміну депозитного договору 
351 143, 352 

8 Реалізовано банківські метали 377 712 

9 
Відображено собівартість реалізованих банківських 

металів 
943 351 

10 

Відображено зміни вартості банківських металів 

залежно від зміни їх ціни на ринку 

- дохід (зростання ціни) 

351, 313 714 

- витрати (зменшення ціни) 945 351, 313 
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Облік кредитування страхувальників за рахунок резервів зі страхування життя 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 

Надано кредит страхувальникові 

- довгостроковий 
183 301, 311 

- короткостроковий 377 301, 311 

2 Нараховано відсотки за кредит 373 732 

3 Отримано відсотки 311 373 

4 Погашено кредит страхувальником 301, 311 183, 377 

 

7. Облік доходів та витрат. 

7.1. Доходи страхової компанії, отримані в процесі її діяльності, 

відображаються на рахунках 7 класу плану рахунків бухгалтерського обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. 

Рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності» призначені для 

узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності 

кредитної спілки. Склад доходів та порядок їх визнання регулюються 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290. 

7.1.1. Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначено для узагальнення 

інформації про доходи від страхової діяльності, а також про суму знижок, 

наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.  

За кредитом субрахунків 701–703 відображається збільшення 

(одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків, результат 

операцій перестрахування (у кореспонденції із субрахунком 705 

«Перестрахування»), результат зміни резервів незароблених премій (у 

страхових організаціях) та списання в порядку закриття на рахунок 79 

«Фінансові результати». 

На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» страховики 

узагальнюють інформацію про доходи від надання страхових послуг, про 

результати зміни резервів незароблених премій. 

7.1.2. Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами 

послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямами, визначеними страховиком. 



258 
 

7.2. Облік витрат, які виникли у страхової компанії в процесі 

провадження своєї діяльності протягом звітного періоду, здійснюється 

відповідно до П(С)БО 16 «Витрати операційної діяльності», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318. 

7.2.1. Відповідно до «Інструкції по застосуванню плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємствами і організаціями» від 30.11.99 № 291 страхові 

компанії, для обліку своїх операційних витрат, використовують рахунки класу 

9 «Витрати діяльності» плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.  

7.2.2.  За дебетом рахунків цього класу відображаються  суми  витрат, за  

кредитом  -  списання  суми  витрат  у кінці звітного року або щомісяця на 

рахунок 79 «Фінансові результати». 

7.3. Аналітичний облік доходів та витрат ведеться таким чином, щоб 

забезпечити розкриття у примітках до фінансових звітів кожну статтю доходів 

та витрат, включених до результату страхування іншого ніж страхування 

життя, із розподілом за напрямками страхової діяльності та групами страхових 

продуктів, як наприклад:  

- страхування від нещасних випадків та медичне страхування,  

- страхування цивільно-правової відповідальності власників 

транспортних засобів,  

- страхування наземного транспорту,  

- інші види майнового страхування транспортних засобів, - 

 страхування морських, авіа та транспортних перевезень,  

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ,  

- страхування відповідальності перед третіми особами,  

- страхування кредитів та фінансових ризиків,  

- інше.  
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Облік операційних доходів страховика 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Нараховано страхові внески (страхові премії) 36 76  

2 Відображено дохід від надання страхових послуг 76 703 

3 
Нараховано суму перестраховикові згідно з 

договором перестрахування 
705 685 

4 
Укладено договір перестрахування зі страховим 

посередником 
705 685 

5 
Відображено суми, що повертаються з резервів 

незароблених премій 
4951 703 

6 
Відображено суми, що повертаються з технічних 

резервів, інших, ніж резерви незароблених премій 
495, 496  719 

7 

Частки страхових відшкодувань, компенсовані 

перестраховиками, у т. ч. і перестраховиками-

нерезидентами 

311 719 

8 
Відображено комісійні винагороди за 

перестрахування 
36 719 

9 
Повернуті суми з централізованих страхових 

резервних фондів 
68 719 

10 

Доходи, одержані (нараховані) від реалізації прав 

регресної вимоги страховика до страхувальника або 

іншої особи, відповідальної за завданий збиток 

311 719 

11 

Отримані комісійні винагороди за перестрахування, 

у т. ч. компенсовані перестраховиками-

нерезидентами 

311, 36 719 

12 Відображено дохід від реалізації іноземної валюти 311 711 

13 Відображено дохід від реалізації оборотних активів 36, 37 712 

14 Відображено дохід від операційної оренди активів 36, 37 713 

15 Відображено дохід від операційної курсової різниці 312, 36, 63  714 

16 Одержано штрафи, пені, неустойки 311, 37 715 

17 Відшкодовано раніше списані активи 36, 37 716 

18 
Списано кредиторську заборгованість по 

закінченню терміну позовної давності 
63, 68 717 

19 Одержано безоплатно оборотні активи 20, 22 718 
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Облік фінансових та інших доходів звичайної діяльності страховика 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Відображено доходи від участі в капіталі 141 72  

2 
Відображено дохід від нарахованих дивідендів за 

акціями 
373 731 

3 Відображено дохід від депозитів (відсотки одержані) 373 732 

4 Відображено дохід за облігаціями невласної емісії 373 733 

5 
Відображено амортизацію премії за випущеними 

облігаціями 
522 733  

6 

Відображено дохід від реалізації фінансових 

інвестицій (цінних паперів, деривативів, боргових 

зобов’язань і вимог) 

37  741 

7 Відображено дохід від неопераційної курсової різниці 312  744 

8 

Відображено доходи від безоплатно одержаних 

необоротних активів, фінансових інвестицій та 

цільового фінансування капітальних інвестицій (в 

сумі амортизації) 

48 745 

9 

Відображено доходи від урегулювання неопераційної 

безнадійної кредиторської заборгованості (списання 

кредиторської заборгованості, строк позовної давності 

якої минув) 

68 746 

 

Облік страхового відшкодування 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Нараховано суму страхового відшкодування першому 

страхувальникові 
904 686 

2 
Виплачено страхове відшкодування першому 

страхувальникові 
686 311 

3 Нараховано резерв збитків 4952 4912 

4 Частка перестрахувальників у резервах збитків 4932 4952 

5 
Сальдо рахунку 4952 списується в порядку закриття 

на інші витрати 
949 4952 

6 
Сальдо рахунку 949 списується в порядку закриття на 

фінансовий результат 
791 949 

7 
Сальдо рахунку 904 списується в порядку закриття на 

фінансовий результат 
791 904 

8 
Виплачено страхове відшкодування другому 

страхувальникові 
686 311 

9 

Відображено частку від суми страхового 

відшкодування, що має бути сплачена 

перестрахувальниками 

685 719 

10 
Одержано від перестрахувальника його частку в 

збитках 
311 685 

11 
Відображено суму резерву збитків на минулу звітну 

дату 
4912  4952 
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Продовження «Облік страхового відшкодування» 

1 2 3 4 

12 
Відображено суму частки перестрахувальників у 

резерві збитків на минулу звітну дату 
4952 4932 

13 
Сальдо рахунку 4952 списується в порядку закриття 

на інші доходи 
4952 719 

14 
Сальдо рахунку 719 списується в порядку закриття на 

фінансовий результат 
719  791 

15 
Сума страхового відшкодування списана на 

собівартість реалізованих послуг страхування 
904 686 

16 
Сальдо рахунку 904 списується в порядку закриття 

на фінансовий результат 
791 904 

 

Облік операційних витрат страховика 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг 

1 

Відображено витрати, пов’язані з укладанням та 

пролонгацією договорів страхування (аквізиційні 

витрати), у тому числі на агентські винагороди 

23 
63, 66, 65, 

68 

2 

Відображено витрати, пов’язані з укладанням та 

пролонгацією договорів перестрахування, у тому 

числі на винагороди брокерам, на комісійні 

винагороди перестрахувальникам 

23 

685 

3 
Відображено витрати, пов’язані з регулюванням 

страхових випадків (ліквідаційні витрати) 

23 
685  

4 
Відображено інші витрати, що належать до 

собівартості реалізованих послуг 
23 

20, 22, 

63,68  

5 Відображено собівартість реалізованих послуг 903 23 

Адміністративні витрати 

6 

Відображено загальні корпоративні витрати 

(організаційні витрати, витрати на проведення річних 

зборів, представницькі витрати тощо) 

92 
20, 22, 

63,68 

7 

Відображено витрати на службові відрядження, 

утримання апарату управління та іншого 

загальногосподарського персоналу 

92 
66, 65, 372 

8 

Відображено витрати на утримання основних засобів, 

інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання (операційна 

оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, водопостачання, 

водовідведення, охорона) 

92 

13, 20, 63, 

68 

9 
Відображено винагороди за професійні послуги 

(юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо) 

92 
63, 68 

10 
Відображено витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, 

телефонні, телекс, факс тощо) 

92 
68 

11 
Відображено амортизацію нематеріальних активів 

загальногосподарського використання 

92 
13 

12 
Відображено витрати на врегулювання спорів у 

судових органах 

92 
68 
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Продовження «Облік операційних витрат страховика» 

13 

Відображено податки, збори та інші передбачені 

законодавством обов’язкові платежі (крім податків, 

зборів та обов’язкових платежів, що включаються до 

собівартості послуг) 

92 
64 

14 
Відображено плату за розрахунково-касове 

обслуговування та інші послуги банків 

92 
31 

15 
Відображено інші витрати загальногосподарського 

призначення 

92 13, 20, 63, 

68 

Витрати на збут 

16 

Відображено витрати на оплату праці та комісійні 

винагороди працівникам підрозділів, що забезпечують 

збут 

93 
66, 65 

17 
Відображено витрати на рекламу та дослідження 

ринку (маркетинг) 

93 
63, 68 

18 Відображено інші витрати, пов’язані зі збутом послуг 
93 13, 20, 22, 

63, 68  

Інші операційні витрати 

19 

Відображено відрахування в технічні резерви, інші, 

ніж резерви незароблених премій (здійснюються 

«нелайфовими» страховиками) 

949 
495 

20 

Відображено відрахування в резерв катастроф з 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

за ядерну шкоду (здійснюються тільки тими 

страховими компаніями, які є членами Ядерного пулу 

України і мають ліцензію на здійснення цього виду 

страхування) 

949 

495 

21 
Відображено відрахування в резерви зі страхування 

життя 

949 
496 

22 

Відображено відрахування в централізовані страхові 

резервні фонди (здійснюються страховиками, які 

мають ліцензію на проведення обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів) 

949 

68 

23 
Відображено інші операційні витрати 

- списано безнадійну дебіторську заборгованість 
944 36, 37 23

а 

23

б 

- втрати від операційної курсової різниці (тобто від 

зміни курсу валюти за операціями, активами і 

зобов’язаннями, що пов’язані з операційною 

діяльністю підприємства) 

945  312, 63, 68 

23

в 
- визнані штрафи, пеня, неустойка 948 31, 68  
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Облік фінансових витрат страховика 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Відображено витрати на проценти за користування 

кредитами отриманими 
951 684 

2 
Відображено витрати на проценти за облігаціями 

випущеними 
952  684  

3 
Відображено витрати на проценти за фінансовою 

орендою 
952  684 

4 Відображено втрати від участи в капіталі, які є 

збитками від інвестицій: 

- в асоційовані підприємства 

961 141 

4а 

4б - у спільні підприємства 962  141 

4в - у дочірні підприємства 963 141 

 

Облік інших витрат звичайної діяльності страховика 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Відображено собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 
971 14, 35 

2 
Відображено втрати від зменшення корисності 

необоротних активів 
972 10, 11, 12 

3 
Відображено втрати від неопераційних курсових 

різниць 
974  312, 68  

4 
Відображено суму уцінки необоротних активів і 

фінансових інвестицій 
975 

10, 11, 12, 

14, 35  

5 
Відображено витрати на ліквідацію необоротних 

активів (розбирання, демонтаж тощо) 
976  

20, 22, 66, 

65, 63, 68  

6 
Відображено залишкову вартість ліквідованих 

(списаних) необоротних активів 
976  10, 11, 12 

Облік фінансових результатів діяльності страховика 

№ 

з\п 
Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 

Списано на фінансові результати операційної діяльності: 

- доходи 70, 71 791  

- витрати 791 
903, 904, 92, 93, 

94, 98  

2 

Списано на фінансові результати фінансових операцій: 

- доходи 72, 73 792  

- витрати 792  95, 98 

3 

Списано на фінансові результати іншої звичайної діяльності 

- доходи 74  793  

- витрати 793  97, 981  

4 

Списано фінансовий результат звітного періоду на: 

- прибутки 791, 792, 793 441  

- збитки 442 791, 792, 793  
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8. Інші положення. 

8.1. Перелік проведень, наведених у цих Рекомендаціях, не є вичерпним. 

В процесі діяльності страхових компаній з надання фінансових послуг можуть 

виникати не передбачені у цих Рекомендаціях господарські операції. У цьому 

разі слід застосовувати кореспонденції, складені за аналогією з 

вищенаведеними з використанням рекомендованих рахунків. 

8.2. Страхова компанія веде аналітичний облік розрахунків за кожним 

страхувальником. 

 

  



265 
 

Додаток Д 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо складання фінансової звітності страховиками 

 

Методичні рекомендації щодо складання фінансової звітності 

страховиками (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до вимог 

Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

«Про страхування», Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по 

застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі 

змінами та доповненнями), Національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства Фінансів 

України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку з поясненнями та тлумаченнями 

Міжнародного комітету з тлумачень, прийнятими Міжнародною радою з 

бухгалтерського обліку та ратифікованими Верховною Радою України. 

І. Загальні положення 

Метою методичних рекомендації є створення уніфікованої єдиної 

системи фінансової звітності, що здатна забезпечити потреби всіх її 

користувачів. 

Методичні рекомендації носять рекомендаційний характер та можуть 

бути застосовані усіма без винятку суб’єктами страхової діяльності, що діють 

на території України та страховиками-резидентами України, що здійснюють 

свою діяльність повністю або частково за її межами  згідно чинного 

Законодавства України та норм Міжнародного права. 

Користувачами фінансової звітності, укладеної згідно цих Методичних 

рекомендацій відповідно до чинного законодавства є: 

- внутрішні користувачі: власники та персонал страховика; 
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- зовнішні користувачі: податкові органи, уповноважений орган 

(Національна комісія , що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг),  органи державної статистики, банківські 

установи-контрагенти, інвестори, страхувальники, страхові 

посередники, перестраховики, цеденти, кредитори тощо. 

Терміни та поняття вжиті у цих методичних рекомендаціях в такому 

значенні: 

активи перестрахування – чисті контрактні права цедента згідно з 

договором перестрахування; 

баланс (звіт про фінансовий стан) страховика, складений за вимогами 

МСФЗ – звіт про фінансовий стан страховика, який відображає на певну дату 

його активи, зобов’язання і власний капітал, показники якого сформовані із 

використанням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

власник поліса – сторона, яка має право на компенсацію згідно з 

страховим контрактом, якщо відбувається страховий випадок; 

гарантований елемент – зобов’язання сплатити гарантовані виплати, що 

входять до контракту, який містить умову дискреційної участі; 

гарантовані виплати – платежі чи інші виплати, на які конкретний 

власник страхового поліса або інвестор має безумовне право, на яке не 

поширюється контрактна умова дискреційної участі емітента; 

договір перестрахування – страховий контракт (договір), наданий одним 

страховиком (перестраховиком) для компенсації іншому страховикові 

(цедентові) частини збитків за одним або кількома контрактами, укладеними 

цедентом у випадку здійснення страхових виплат; 

застрахована особа – фізична або юридична особа, інтереси якої є 

об’єктом договору страхування; 

звіт про власний капітал страховика, складений за вимогами МСФЗ – 

звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 

звітного періоду, показники якого сформовані із використанням вимог 
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міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів 

фінансової звітності; 

звіт про рух грошових коштів страховика, складений за вимогами МСФЗ 

– звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом 

звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності, показники якого сформовані із використанням вимог міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) страховика, 

складений за вимогами МСФЗ - звіт про доходи, витрати, фінансові результати 

та сукупний дохід , показники якого сформовані із використанням вимог 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів 

фінансової звітності; 

компонент депозиту – компонент контракту договору страхування, що 

передбачає депозитне накопичення коштів страхувальника (страхування на 

випадок дожиття) та має обліковуватися як окремий фінансовий інструмент на 

умовах розділення; 

контракт прямого страхування (договір страхування) – письмова угода 

між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе 

зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або 

відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми застрахованій особі, а 

страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені 

терміни та виконувати інші умови договору; 

перестраховик – сторона, яка має зобов'язання згідно з договором 

перестрахування надати компенсацію цедентові, якщо відбудеться виплата 

страхового відшкодування за застрахованим страховим випадком; 

примітки до річної фінансової звітності страховика, складені за 

вимогами МСФЗ із наведенням порівняльної інформації – сукупність 

показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей 

фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено 
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відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності; 

розділення – облік компонентів страхового контракту так, ніби вони є 

окремими договорами страхування або фінансовими інструментами на умовах 

розділення; 

страхова виплата – грошова сума, яка виплачується страховиком 

відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку; 

страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або 

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика 

здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) 

страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. АБО Невизначена 

майбутня подія, яка охоплена страховим контрактом і створює страховий 

ризик; 

страховий ризик – ризик, інший ніж фінансовий ризик, переданий 

власником страхового полісу емітентові; 

страховики – страховиками визнаються фінансові установи, які створені 

у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з 

додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські 

товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також 

одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової 

діяльності; 

страхові зобов’язання – чисті контрактні зобов’язання страховика згідно 

з страховим контрактом; 

страхувальники – страхувальниками визнаються юридичні особи та 

дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або 

є страхувальниками відповідно до законодавства України; 

умова дискреційної участі – Контрактне право одержувати, на додаток 

до гарантованих виплат, додаткові виплати:  

1) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних 

виплат;  
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2) рішення про суму або визначення часу яких за страховим 

контрактом належить емітентові;  

3) за умовами страхового контракту вони ґрунтуються на:  

- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за 

контрактом визначеного типу;  

- реалізованих або нереалізованих доходів від інвестицій за 

визначеним пулом активів, утримуваних емітентом; або  

- прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб’єкта 

господарювання, які є емітентом щодо контракту; 

цедент – власник страхового полісу згідно з договором про 

перестрахування. 

ІІ. Склад та елементи фінансової звітності страховика 

Фінансова звітність страховика складається з: балансу (звіту про 

фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових 

коштів, звіту про власний капітал та приміток до фінансової звітності 

страховика. 

Баланс страховика складається на кінець останнього дня звітного 

періоду. 

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, 

складається наростаючим підсумком з початку звітного року. 

Форма і склад статей фінансової звітності страховика визначаються 

вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності із врахуванням вимог 

чинного вітчизняного законодавства. Форми та перелік статей фінансової 

звітності наведені цими методичними рекомендаціями носять 

рекомендаційний характер. 

Страховики  можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація 

до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому 

звітному періоді), а також додавати статті у разі якщо інформація, що 

розкривається ними відповідає таким критеріям: 



270 
 

інформація є суттєвою; 

оцінка статті може бути достовірно визначена. 

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, 

представництв, відділень та інших відособлених підрозділів страховика. У 

звітних даних страховика така інформація може бути розкритою за кожним 

балансовим підрозділом, якщо в цьому є потреба. 

Загальний зміст та призначення форм фінансової звітності, що складені 

за вимогами МСФЗ не відрізняється від таких же форм, що складені на підставі 

НП(с)БО Загальні вимоги до фінансової звітності (що затверджені наказом 

Міністерства фінансів від 07.02.2013 № 73 із змінами та доповненнями) 

ІІІ. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її 

підготовки 

Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути 

дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні 

знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації. Фінансова звітність 

повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень 

користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, 

підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому. Фінансова 

звітність повинна бути достовірною. Фінансова звітність страховика 

формується з дотриманням усіх принципів визначених вимогами чинного 

законодавства у сфері бухгалтерського обліку та звітності. 

Окрім того, фінансова звітність страховика має відповідати наступним 

ознакам: 

а) Щодо простору та часу: 

послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у 

випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у 

фінансовій звітності; 
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безперервність – оцінка активів та зобов’язань підприємства 

здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати 

далі; 

періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні 

періоди часу з метою складання фінансової звітності; 

обов’язковість – складання звітності є обов’язковим для всіх без винятку 

суб’єктів господарювання; 

державна регламентація – склад звітності, її форми, терміни подання 

тощо є сферою виключно державного регламентування (у визначених 

уповноваженими органами обсягах); 

б) Щодо користувачів: 

своєчасність – оперативність представлення облікової інформації в 

узагальненому вигляді для задоволення управлінських потреб та потреб 

зовнішніх користувачів; 

правдивість – інформація має бути представлена без жодних суттєвих 

зумисних чи випадкових викривлень; 

повнота висвітлення інформації – фінансова звітність повинна містити 

всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських 

операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її 

основі; 

порівнюваність показників – використання оптимальної методики 

розрахунку показників, що забезпечить здатність порівняння їх у часі, у 

конкурентному середовищі та у межах однієї форми; 

простота та зрозумілість – структура і показники звітності мають бути 

доступними підготовленому користувачеві та не викликати додаткових 

питань; 

доступність і публічність – деякі форми звітності є інформацією 

публічною та не становлять комерційної таємниці (відповідно, 

підлягають опублікуванню у спеціалізованих виданнях); 
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економічність – витрати на складання звітності мають бути економічно 

обґрунтованими та не перевищувати раціональних меж і можливого 

зиску; 

неупередженість – на показниках звітності ніяким чином не повинні 

відбитися особисті прогнози керівництва підприємства чи облікового 

персоналу щодо перспектив діяльності підприємства, структури його 

капіталу чи зобов’язань, результатів діяльності тощо; 

автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, 

відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та 

зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності 

підприємства; 

в) Щодо методики складання форм: 

методологічна єдність розрахунку показників – суб’єкт господарювання, 

згідно вимог чинного законодавства та обраної облікової політики, 

застосовує єдиний методологічний підхід до показників звітності; 

нарахування та відповідність доходів та витрат – для визначення 

фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи 

звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих 

доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від 

дати надходження або сплати грошових коштів; 

превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно 

до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; 

історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів 

підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; 

єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх 

господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності 

здійснюється в єдиній грошовій одиниці; 
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обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і 

завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 

раціональність – форми звітності мають бути логічно-структурованими. 

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у 

фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності. 

Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є 

неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності. 

Інформація про страховика, яка підлягає розкриттю у фінансовій 

звітності, включає: 

1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження страховика 

(країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу). 

2. Короткий опис бізнесу. 

3. Назву материнської (холдингової) компанії  

4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного 

періоду. 

5. Дату затвердження фінансової звітності. 

6. Повідомлення про складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами фінансової звітності. 

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені 

його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено 

фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки 

цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності. 

 

ІV. Рекомендовані форми фінансової звітності та компоненти методики 

їх заповнення 
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Баланс (звіт про фінансовий стан) страховика (Форма № 1) 

Стаття Код рядка Компоненти статті Методологія розрахунку Методика розрахунку 
1 2 3 4 5 

АКТИВИ 

І Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

1000 - залишкова вартість 
різниця між первісною вартістю і сумою 

накопиченої амортизації 

Розрахунковий показник (Дт 12 – 

Кт 133) – різниця наступних рядків 

1001 
- первинна вартість 

(розкоивається за потреби) 
первісна вартість нематеріальних активів Дт 12 «Нематеріальні активи» 

1002 
- накопичена амортизація 

(розкоивається за потреби) 

нарахована у встановленому порядку сума 

накопиченої амортизації 

Кт 133 «Накопичена амортизація 

нематеріальних активів» 

Незавершені 

капітальні інвестиції 
1005 

Розкоивається за 

потреби 

вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, 

створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання 

необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, 

призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що 

здійснюються підприємством, а також авансові платежі для 

фінансування капітального будівництва 

Дт 15 «Капітальні інвестиції»; 

Дт 371 «Розрахунки за виданими 

авансами» 

Основні засоби 

1010 - залишкова вартість 
різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів, 

а також необоротних матеріальних активів і сумою їх зносу на дату 

балансу 

Розрахунковий показник (Дт 10 + 

Дт 11 – Кт 131 – Кт 132) – різниця 

наступних рядків 

1011 

- первинна вартість 

(розкривається за 

потреби) 

первісна (переоцінена) вартість власних та отриманих на умовах 

фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових 

комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також 

вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або  

на праві господарського відання чи праві оперативного 

управління; первісна (переоцінена) вартість інших необоротних 

матеріальних активів 

Дт 10 «Основні засоби», 

Дт 11 «Інші необоротні матеріальні 

активи» 

1012 
- знос (розкоивається 

за потреби) 

нарахована у встановленому порядку сума зносу 

основних засобів і необоротних матеріальних активів 

Кт 131 «Знос основних засобів», Кт 

132 «Знос інших необоротних 

матеріальних активів» 
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Продовження Баланс (звіт про фінансовий стан) страховика 

1 2 3 4 5 

Інвестиційна 

нерухомість 
1015 

Справедлива 

(залишкова) 

вартість 

інвестиційної 

нерухомості 

справедлива вартість інвестиційної нерухомості, яка 

обліковується за справедливою вартістю, та залишкова вартість 

інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною 

вартістю, що дорівнює різниці між первісною вартістю і сумою 

зносу 

Розрахунковий показник (Дт 

100 – Кт 135) – різниця 

наступних рядків 

первісна вартість 

інвестиційної 

нерухомості 

первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується 

за первісною вартістю відповідно до П(С)БО 32 «Інвестиційна 

нерухомість» 

Дт 100 «Інвестиційна 

нерухомість» 

знос інвестиційної 

нерухомості 

знос інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною 

вартістю 

Кт 135 «Знос інвестиційної 

нерухомості» 

Нематеріальні 

страхові активи 
1018 

При придбанні портфеля страхових контрактів або портфеля інвестиційних контрактів з умовою дискреційної участі ( далі - 

УДУ) безпосередньо в іншого страховика або внаслідок придбання дочірнього підприємства різниця між справедливою 

вартістю та балансовою вартістю страхових зобов’язань визнається як нематеріальний страховий актив, що являє собою 

поточну вартість майбутніх прибутків, закладених у придбаних контрактах.Нематеріальний страховий актив спочатку 

оцінюється як різниця між справедливою вартістю придбаних контрактних прав та прийнятих страхових зобов’язань, що 

визначаються за результатами розрахунку чистої поточної вартості майбутніх грошових потоків від чинних контрактів на 

дату придбання і зобов’язання, оціненого відповідно до політики обліку страхових контрактів та інвестиційних контрактів з 

УДУ. 

Після початкового визнання нематеріальний страховий актив обліковується за первісною вартістю мінус накопичена 

амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності. Нематеріальний страховий актив амортизується протягом 

строку дії придбаних контрактів відповідно до методу амортизації відстрочених аквізиційних витрат, як описано у розділі 

"Відстрочені аквізиційні витрати". Амортизація відноситься на витрати у складі прибутку чи збитку. 

Крім того, нематеріальний страховий актив враховується при проведенні перевірки адекватності зобов’язань на кінець 

кожного звітного періоду, як описано у розділі «Страхові резерви». Будь-який нематеріальний страховий актив, списаний за 

результатами цієї перевірки, не підлягає відновленню в обліку. 

Нематеріальний страховий актив списується з балансу після здійснення остаточних розрахунків за відповідними 

контрактами або їх продажу. 

Інвестиції у дочірні 

підприємства 
1019 

Притаманний самостійній  (неконсолідованій) фінансовій 

звітності материнської компанії, що відображає суму 

інвестовоного капіталу у рамках холдингу 

За дани ми аналітичного обліку з Дт 14 «Довгострокові 

фінансові інвестиції», Дт 15 «Капітальні інвестиції», Дт 

35 «Поточні фінансові інвестиції» 
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Продовження Баланс (звіт про фінансовий стан) страховика 

1 2 3-4 5 

Інвестиції у спільні 

підприємства 

1019 

Наводиться інформація про здійснені 

інвестиції у спільні підприємства  

За дани ми аналітичного обліку з Дт 14 «Довгострокові фінансові 

інвестиції», Дт 15 «Капітальні інвестиції», Дт 35 «Поточні фінансові 

інвестиції»  

Інвестиції в 

асоційовані 

підприємства 

Наводиться інформація про здійснені 

інвестиції в асоційлвані підприємства  

За дани ми аналітичного обліку з Дт 14 «Довгострокові фінансові 

інвестиції», Дт 15 «Капітальні інвестиції», Дт 35 «Поточні фінансові 

інвестиції»  

Відстрочені податкові 

активи 
1045 

сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок 

тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки 

 Дт 17 «Відстрочені 

податкові активи» 

Відстрочені 

аквізиційні витрати 
1060 

При початковому визнанні змінні аквізиційні витрати за страховими контрактами або інвестиційними контрактами з УДУ 

капіталізуються у відповідних відстрочених аквізиційних витратах (далі - ВАВ), що включаються до складу активів у 

балансі та амортизуються відповідно до доходу, визнаного за цими контрактами. Відповідність критеріям капіталізації 

вимагає обов’язкової зміни аквізиційних витрат залежно від укладання нових страхових контрактів та поновлення 

існуючих страхових контрактів, з якими ці аквізиційні витрати безпосередньо пов’язані.  

Прикладами відстрочених аквізиційних витрат є:  

- комісійні страховим агентам;  

- витрати на страхування;  

- витрати на оформлення страхових полісів тощо.  

Для зіставлення цих витрат з відповідним доходом від страхових премій відстрочені аквізиційні витрати аналізуються за 

категоріями страхових контрактів відповідно до їхньої класифікації, яка застосовується при визнанні доходу від 

страхових премій (див. розділ  

«Валові премії підписані» для більш детальної інформації). 

Залишок коштів у 

централізованих 

страхових резервних 

фондах 

1065 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах спочатку визнається за 

сумою здійснених платежів. Крім того, цей залишок збільшується на суму додаткових 

коштів, які у подальшому відраховуються до централізованих страхових резервних 

фондах, і зменшується на суму страхових виплат та пов’язаних з ними витрат, які 

відшкодовуються централізованим страховим резервним фондом за рахунок цих коштів у 

частці, віднесеній на страховика.  

Станом на кінець кожного звітного періоду страховики оцінюють залишок коштів у 

централізованих страхових резервних фондах за справедливою вартістю з урахуванням 

його імовірного очікуваного відшкодування та процентного доходу до отримання. 

За даними 

аналітичного обліку 

з Дт 14 

«Довгострокові 

фінансові інвестиції» 

(залишок коштів) 
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ІІ Оборотні активи 

Запаси 1100 

Виходячи із специфіки стразхової діяльнотсті, даний показник 

завжди є невисоким для страхових компнаій та включає в себе 

вартісну оцінку засобів праці персоналу страхової компанії 

Дт 20 «Виробничі запаси», 

Дт 22 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети» та інші рахунки 2-го класу 

Депозити 

перестрахування 
1115 

Відображається виокремлений компонент депозиту у складі 

платежів та договорів перестрахування 
Дт 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» 

Дебіторська 

заборгованість 

1134 

Дебіторська 

заборгованість 

за страховою 

діяльністю 

Специфічна дебіторська заборгованість за страховою діяльністю включає в 

себе: премії до отримання, дебіторську заборгованість від перстраховиків, 

дебіторську заборгованість від страхових агентів, брокерів та посередників, 

дебіторську заборгованість за регресами (як актуарний показник). Станом 

на кінець кожного звітного періоду страховики перевіряють дебіторську 

заборгованість за операціями страхування щодо зменшення її корисності і 

визнають відповідний резерв, якщо необхідно 

За даними аналітичного 

обліку з Дт 36 «Розрахунки 

з покупцями та 

замовниками» за 

вирахуванням Кт 38 «Резерв 

сумнівних боргів» 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

1135 з бюджетом 

дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, 

а також переплата за податками, зборами та іншими 

платежами до бюджету 

Дт 64 «Розрахунки за податками і 

платежами» 

1130 
за виданими 

авансами 

аванси, надані іншим підприємствам у рахунок наступних 

платежів 

Дт 371 «Розрахунки за виданими 

авансами» 

1132 
з нарахованих 

доходів 

нараховані дивіденди, проценти, роялті тощо, що 

підлягають надходженню 

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими 

доходами» 

1133 
із внутрішніх 

розрахунків 

заборгованість пов'язаних сторін та 

дебіторська заборгованість із 

внутрішньовідомчих розрахунків 

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», Дт 377 

«Розрахунки з іншими дебіторами», Дт 682 «Внутрішні 

розрахунки», Дт 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» 

1155 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість

* 

заборгованість дебіторів, яка 

не може бути включена до 

інших статей дебіторської 

заборгованості та яка 

відображається у складі 

оборотних активів 

Дт 372 «Розрахунки з підзвітними особами», Дт 374 «Розрахунки за 

претензіями», Дт 375 «Розрахунки з відшкодування нанесених збитків», Дт 

376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок», Дт 377 «Розрахунки 

з іншими дебіторами», Дт 651 «За пенсійним забезпеченням», Дт 652 «За 

соціальним страхуванням», Дт 653 «За страхуванням на випадок безробіття», 

Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 
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Фінансові активи за 

справедливою 

вартістю 

1116 

 Страховиком відображається справедлива вартість фінансових 

активів, що визначена згідно вимог МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: изнання та оцінка» 

 За даними аналітичного обліку згідно вимог 

МСФЗ 4 «Страхові контракти» 

Депозити 

перестрахування 
1115 

Депозитний актив визнається за сумою сплаченої компенсації за 

вирахуванням будь-яких чітко визначених премій або винагороди, яка 

утримується цедентом. Ці фінансові інструменти переважно оцінюються за 

амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної 

ставки, для розрахунку якої здійснюється оцінка майбутніх грошових 

потоків.  Процентні доходи за цими контрактами обліковуються за 

методом ефективної процентної ставки у момент нарахування. 

 За даними аналітичного обліку з Дт 

14 «Довгострокові фінансові 

інвестиції» (залишок коштів) та Дт 

35 «Поточні фінансові інвестиції» 

(віднесені до внеску нараховані 

поточні відсотки) 

Депозити в банках 1167 

 Виокремлюється страховиком у складі активів окремим 

рядком, оскільки є напрямком розміщення страхових 

резервів 

 Дт 313 «Депозити в національній валюті», Дт 314 

«Депозити в іноземній валюті» (субрахунки відкриті 

самостійно) 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
1165 

кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які 

можуть бути використані для поточних операцій, а також 

еквіваленти грошових коштів в національній валюті, суму 

наявної в касах підприємства готівки, кошти в касі, на поточних 

та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для 

поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів в 

іноземній валюті 

Дт 301 «Каса в національній валюті», Дт 302 «Каса в 

іноземній валюті», Дт 311 «Поточні рахунки в 

національній валюті»,  312 «Поточні рахунки в іноземній 

валюті», Дт 333 «Грошові кошти в дорозі в національній 

валюті», Дт 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній 

валюті», Дт 351 «Еквіваленти коштів 

Частка перестраховиків 

у резервах 

1181 

Частка перестраховиків у 

резерві довгострокових 

зобов’язань 

(математичному резерві)  

 Страховик визнає та оцінює суму частки перестраховиків у 

страхових резервах кожного виду відповідно до вимог 

чинного законодавства та відповідних нормативних актів. 

Якщо корисність активу перестрахування зменшилась, 

страховику рекомендується відповідним чином зменшити 

його балансову вартість у балансі та визнати такий збиток від 

зменшення корисності у складі прибутку чи збитку. 

Корисність активу перестрахування зменшується, якщо і 

тільки якщо:  

Дт 4941 «Частка 

перестраховиків у 

математичних резервах»  

1182 

Частка перестраховиків у 

резерві збитків/належних 

виплат страхових сум  

Дт 4942 «Частка 

перестраховиків у резерві 

належних виплат 

страхових сум» 
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1183 Частка перестраховиків у 

резерві незароблених 

премій  

а) існує об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка 

відбулася після первісного визнання активу 

перестрахування, цедент може не отримати всі суми, які 

повинні йому сплачуватись у відповідності до умов 

контракту; та  

б) вплив такої події на суми, які отримає цедент від 

перестраховика, можна достовірно оцінити.  

Страховику рекомендується розкривати у примітках до 

фінансових звітів суму частки перестраховиків у страхових 

резервах, розрахованої відповідно до вимог чинного 

законодавства та відповідних нормативних актів, і 

відповідний резерв на зменшення корисності. 

Дт 4931 «Частка 

перестраховиків у резервах 

незароблених премій»  

1184 

Частка перестраховиків в 

інших страхових резервах  

Залишки часток 

перестраховиків у страхових 

резервах за Дт 493 «Частка 

перестраховиків у технічних 

резервах» та 494 «Частка 

перестраховиків у резервах із 

страхування життя» окрім вже 

вказаних часток 

Інші оборотні активи 

1190 
оборотні активи, які не можуть бути включені до наведених 

вище статей розділу «Оборотні активи» 

Дт 331 «Грошові документи в національній валюті», Дт 332 

«Грошові документи в іноземній валюті», Дт 643 «Податкові 

зобов’язання» 

ІІІ. Необоротні 

активи, утримувані 

для продажу, та групи 

вибуття 

1200 
вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається 

відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність» 

Дт 286 «Необоротні активи та 

групи вибуття, утримувані для 

продажу» 

Баланс 1300  Арифметично-розрахунковий показник  

І. Власний капітал 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

1400 зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників 

(учасників) до капіталу підприємства 
Кт 40 «Статутний капітал» 

Капітал у дооцінках 1405 Віднсена до складу капіталу сума дооцінок необоротних активів Кт 41 «Капітал у дооцінках» 

Додатковий капітал 
1410 акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню 

номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено 

засновниками понад статутний капітал 
Кт 42 «Додатковий капітал» 

Вилучений капітал 
1430 господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або 

часток, викуплених товариством у його учасників 
Дт 45 «Вилучений капітал» 

Неоплачений капітал 
1425 сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума 

наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу 
Дт 46 «Неоплачений капітал» 
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Резервний капітал 

1416 
Резерв переоцінки фінансових активів для подальшого 

продажу  
 сума резервів, створених, 

відповідно до чинного 

законодавства або 

установчих документів, за 

рахунок нерозподіленого 

прибутку підприємства 

Кт 43 «Резервний капітал»  

1417 Резерв переоцінки основних засобів  

1418 

Резерв накопичених курсових різниць при 

перерахунку у валюту подання звітності (Притаманний 

лише консолідованій фінансовій звітності) 

1419 Інші резерви  

Нерозподілений 

прибуток/(непокритий 

збиток) попередніх 

періодів 

1420 

або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума 

непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні 

підсумку власного капіталу 

Кт 441 «Прибуток нерозподілений», 

Дт 442 «Непокриті збитки» 

Прибуток/(збиток) за 

звітний період 
1421 

Виокремлена сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку, що 

виникла протягом звітного періоду 

Оборот Кт 441 «Прибуток 

нерозподілений» 

Оборот Дт 442 «Непокриті збитки» 

Капітал, належний 

власникам 

материнської компанії 

1422 Притаманний лише консолідованій фінансовій звітності  
 За даними аналітичного обліку з Кт 

40 «Статутний капітал» 

Компонент капіталу 

щодо умов 

дискреційної участі 

1423 

Емітент інвестиційного контракту з умовою дискреційної участі може, проте не 

зобов’язаний, визнавати таку умову окремо від гарантованого елементу у складі 

зобов’язань або капіталу. Якщо емітент не визнає їх окремо, йому рекомендується 

класифікувати весь контракт як зобов’язання. Якщо емітент класифікує всю умови 

дискреційної участі як зобов’язання, станом на кінець кожного наступного звітного 

періоду проводиться оцінка адекватності визнаних інвестиційних контрактів з такою 

умовою за вирахуванням відповідних нематеріальних страхових активів 

 За даними аналітичного 

обліку з Кт 42 «Додатковий 

капітал» згідно вимог МСБО 

39 «Фінансові інструменти: 

визнання та цінка» і МСФЗ 4 

«Страхові контракти» 

Частка, що належить 

учасникам, які не 

контролюють групу 

1424 
Притаманний лише консолідованій фінансовій звітності. За даними статуту наводиться 

вартісна оцінка частки капіталу учасників, шо мають частку менше 10%, а також осіб, 

що не приймають участі в управлінні 

 За даними аналітичного 

обліку Кт 40 «Статутний 

капітал» 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові 

зобов’язання 
1500 

 Сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок 

тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки 

Кт 54 «Відстрочені податкові 

зобов’язання» 
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Довгострокові 

кредити банків 
1510 

Відображаються суми довгострокових кредитів банків та фінансових установ за 

якими нараховуються відсотки (наводиться за потреби) 
Кт 52 «Довгострокові позики» 

Субординований борг 1515 

 Субординований борг - звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові 

елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути вилучені з кредитної 

установи раніше п'яти років, а в разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору 

після погашення вимог усіх інших кредиторів. Згідно розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінпансових послуг «Про затвердження Положення про критерії та 

фінансові нормативи діяльності кредитних установ» (Положення, п.1.3) 28.09.2006 N 6261 

є елементом зобов’язань. Проте, у рамках угоди про економічну асоціацію України та ЄС 

передбачається докапіталізація страхових компаній України, одним з методів якої є 

віднесення субординованого боргу до складу власного капіталу 

 За даними аналітичного 

обліку з Кт 50 «Довгострокові 

позики» та Кт 55 «Інші 

довгострокові зобов’язання»  

Фінансові зобов’язання 

за справедливою 

вартістю  

1516 

довгострокова заборгованість підприємства 

щодо зобов'язання із залучення позикових 

коштів (крім кредитів банків), на які 

нараховуються відсотки 

Кт 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті», 

Кт 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», 

Кт 51 «Довгострокові векселі видані», 

Кт 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

Довгострокові 

забезпечення 

1521 

Забезпечення 

виплат 

персоналу 

нараховані у звітному періоді майбутні витрати на оплату майбутніх 

відпусток, величина яких на дату складання балансу може бути 

визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок 

Кт 471 «Забезпечення виплат 

відпусток», 

Кт 472 «Додаткове пенсійне 

забезпечення» 

1522 
Інші 

забезпечення 

нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі 

(гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання 

балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх 

(прогнозних) оцінок 

Кт 474 «Забезпечення інших 

витрат і платежів» 

Страхові резерви 

1531 

Резерв довгострокових 

зобов’язань 

(математичний резерв) 

Страховик розраховує суму страхових резервів кожного 

виду відповідно до вимог чинного законодавства та 

відповідних нормативних актів. На кінець звітного 

періоду страховику рекомендується оцінювати 

адекватність визнаних ним страхових резервів, 

використовуючи поточні оцінки майбутніх грошових 

потоків за страховими контрактами.  

Кт 492 «Резерви із страхування 

життя» 

1532 
Резерв збитків/належних 

виплат страхових сум 

 Кт 4922 «Резерв належних 

виплат страхових сум» 

1533 
Резерв незароблених 

премій 

 Кт 4911 «Резерв незароблених 

премій» 
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 1534 

Інші 

страхові 

резерви 

Включає поточні розрахунки всіх контрактних грошових потоків та пов’язаних з ними 

таких грошових потоків, як витрати на врегулювання збитків, а також грошових потоків, 

що походять від вбудованих опціонів та гарантій. Якщо така оцінка показує, що 

балансова вартість страхових зобов’язань (за вирахуванням відповідних відстрочених 

аквізиційних витрат та нематеріальних страхових активів) є недостатньою, тобто 

меншою за чисту поточну вартість розрахункових 

Кт 49 «Страхові 

резерви» окрім вже 

викоремлених 

показників 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові 

кредити банків 
1600 

Відображаються суми короткострокових кредитів банків та фінансових установ за якими 

нараховуються відсотки 

Кт 60 

«Короткострокові 

позики» 

Інвестиційні 

контракти 
1535 

 Виокремлюється сума компоненту депозиту за договорами 

страхування життя, що є зобов’язаннями страховика 

 Кт 687 «Розрахунки за компонентами 

депозиту» 

Випущені боргові 

цінні папери 
1606 

 Вартісна сукупна оцінка емітованих боргових цінних паперів 

(векселів, облігацій тощо) 
 Кт 62 «Короткострокові векселі видані» 

Запозичені кошти 1609 
 Інші запозичені кошти, що не є фінансовими зобовязаннями та не 

включені до інших рядків 

 Неохоплені субрахунки, що не потребують 

розриття 

Кредиторська 

заборгованість за 

страховою діяльністю 

1611 

 Належні суми страхових виплат, нарахованих бонусів та відсотків за 

договорами страхування життя та компонентами депозиту 

страхувальників 

 Кт 686 «Розрахунки (зобов’язання) з 

виплати страхового відшкодування», 

Кт 684 «Рохрахунки за нарахованими 

відсотками» 

Інша кредиторська 

заборгованість 

Інші види заборгованості, що не охоплені попередніми показниками, в т.ч. за розрахунками:  

1635 з одержаних авансів 
сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних 

поставок продукції, виконання робіт (послуг) 

Кт 681 «Розрахунки 

за авансами 

одержаними» 

1636 з бюджетом 
заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, 

включаючи податки з працівників підприємства 

Кт 641 «Розрахунки 

за податками» 

1637 
з позабюджетних 

платежів 

заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, 

передбачених чинним законодавством 

Кт 642 «Розрахунки 

за обов’язковими 

платежами» 
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1625 зі страхування 

заборгованість за відрахуваннями до пенсійного фонду, на 

соціальне страхування, страхування майна підприємства 

та індивідуальне страхування його працівників 

Кт 65 «Розрахунки зі страхування» 

1630 з оплати праці 
заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи 

депоновану заробітну плату 

Кт 66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам» 

1618 з учасниками 

заборгованість підприємства його учасникам 

(засновникам), пов'язана з розподілом прибутку 

(дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу 

Кт 67 «Розрахунки з учасниками» 

1645 
із внутрішніх 

розрахунків 

заборгованість підприємства пов'язаним 

сторонам та кредиторська заборгованість з 

внутрішньовідомчих розрахунків 

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками», 

Кт 682 «Внутрішні розрахунки», 

Кт 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

страховою діяльністю 

1650 
Відображаються нараховані, але не виплачені суми страхових 

відшкодувань 
Кт 686 «Нараховані страхові виплати» 

Інші зобов’язання 1690 
суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших 

статей, наведених у розділі «Поточні зобов'язання» 

Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 

Кт 644 «Податковий кредит», 

Кт 684 «Розрахунки за нарахованими 

відсотками»,  

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу, що визначаються 

відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та припинена діяльність» 

Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками», 

Кт 685 «Розрахунки з іншими 

кредиторами» 

Баланс 1900  Арифметично-розрахунковий показник  

 

  



284 
 

Порядок формування статей звіту про фінансові результати (про сукупний дохід) страховика 

Стаття 
Код 

рядка 
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1 2 3 4 

І. Фінансові результати 

Чисті зароблені страхові премії  2010 
Загальна сума нарахованих страхових премій за вирахуванням 

частки переданої у перестрахування 

Оборот (загальна сума) за Кт 76 «Страхові 

платежі» 

Премії підписані, валова сума 2011 
Надходження за субрахунком 703 «Дохід від 

реалізації робіт і послуг»  

Премії передані у 

перестрахування 
2012 

Суми страхових премій за договорами, що передані у 

перестрахування 
Вибуття доходу за Дт 705 «Перестрахування» 

Зміна резерву незароблених 

премій, валова сума 
2013 

Відображається сума нарахованих із вирахуванням списаних 

сум відрахувань до резерву незароблених премій 

Кт 4951 або Кт 4961 «Результат зміни резерву 

незароблених премій»  

Зміна частки перестраховиків 

у резерві незароблених премій 
2014 

Сума нарахованих із вирахуванням списаних часток 

перестраховика у резерві незароблених премій 

Оборот за Кт 4931 або Кт 4941 «Частка 

перестраховиків у резервах незароблених 

премій» 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  
2050 

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань та витрати, 

що пов’язані з укладанням та пролонгуванням страхових 

контрактів, врегулюванням страхових випадків 

Загальна сума за Дт 90 «Собівартість 

реалізації» (зокрема за субрахунками 903 

«Собівартість реалізованих робіт і послуг» та 

904 «Страхові виплати») 

Валовий:  

прибуток  2090 
Розрахунковий показник (різниця попередніх) 

збиток  2095 

Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами 
2070 Валова сума страхових виплат 

Кт 686 «Нараховані страхові виплати» та частково за 

аналітичними даними Кт 704 «Вирахування з доходу» 

Дохід (витрати) від зміни у 

резервах довгострокових 

зобов’язань  

2105 

Суми нарахованих із вирахуванням списаних відрахувань до 

довгострокових резервів зобов’язань за довгостроковими 

договорами страхування, в т.ч. життя та / або інвестиційними 

Кт 719 «Інші доходи від операційної 

діяльності» або 949 «Інші витрати 

операційної діяльності» в кореспонденції з 

491 «Технічні резерви» або 492 «Резерви із 

страхування життя» 
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Дохід (витрати) від зміни 

інших страхових резервів 
2110 

Сума доходу або втрат від нарахованих із 

вирахуванням списаних відрахувань до 

страхових резервів, не відображених 

раніше 

Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» або 949 

«Інші витрати операційної діяльності» в кореспонденції з 

іншими невідображеними рахунками обліку страхових 

резервів 

Зміна інших страхових 

резервів, валова сума 
2111 

Сума нарахованих із вирахуванням 

списаних відрахувань до страхових 

резервів, не відображених раніше 

Кт 495 «Результат зміни технічних резервів» або Кт 496 

«Результат зміни резервів із страхування життя», окрім вже 

відображених компонентів 

Зміна частки 

перестраховиків в інших 

страхових резервах 

2112 

Сума нарахованих із вирахуванням 

списаних часток перестраховика у 

резервах не відображених раніше 

493 «Частка перестраховиків у технічних резервах» або Кт 

494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування 

життя», окрім вже відображених компонентів 

Інші операційні доходи 2120 

Суми інших доходів від операційної діяльності страхової компанії: доход від 

операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; 

відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів 

(крім фінансових інвестицій) тощо 

Кт 71 «Інший 

операційний дохід» 

Адміністративні витрати  2130 

Витрати, пов'язані з 

управлінням та 

обслуговуванням 

страховика 

Дт 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 

«Відрахування на соціальні заходи»,  83 «Амортизація», 

84 «Інші операційні витрати» або Дт 92 «Адміністративні витрати» 

Витрати на збут  2150 

Витрати страховика, 

пов'язані з реалізацією 

послуг, рекламу тощо 

Дт 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 

«Відрахування на соціальні заходи»,  83 «Амортизація», 

84 «Інші операційні витрати» або Дт Дт 93 «Витрати на збут» 

Інші операційні витрати 2180 

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної 

дебіторської заборгованості, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних 

курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення 

наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі 

операційної діяльності страховика 

Дт 84 «Інші 

операційні витрати» 

або Дт 94 «Інші 

витрати операційної 

діяльності» 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток / збиток 2190 Розрахунковий показник 
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Доход від участі в капіталі 2200 
Доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, 

облік яких ведеться методом участі в капіталі 

Кт 72 «Дохід від 

участі в капіталі» 

Інші фінансові доходи 2220 
Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім 

доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) 

Кт 73 «Інші 

фінансові 

доходи» 

Інші доходи 2240 

Доход від реалізації фінансових інвестицій; доход від неопераційних курсових різниць 

та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з 

операційною діяльністю підприємства 

Кт 74 «Інші 

доходи» 

Фінансові витрати 2250 

Витрати на проценти та інші витрати страховика, пов'язані із 

запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до 

собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 

«Фінансові витрати» 

Дт 85 «Інші затрати» або Дт 

95 «Фінансові витрати» 

Втрати від участі в капіталі 2255 
Збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні 

підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі 

Дт 85 «Інші затрати» або Дт 96 

«Втрати від участі в капіталі» 

Інші витрати 2270 

Собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; 

втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які 

виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з 

операційною діяльністю підприємства 

Дт 85 «Інші 

затрати» або  Дт 97 

«Інші витрати» 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), 

фінансових та інших витрат (збитків). Прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або 

прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і 

оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність» 

збиток 2295 

Витрати (дохід) з податку на 

прибуток 
2300 

Сума податків на прибуток від 

звичайної діяльності, визначена 

згідно з П(С)БО 17 «Податок на 

прибуток» 

Дт 79 «Фінансові результати» у кореспонденції з Кт 85 «Інші затрати» з або Кт 981 

«Податок на прибуток від звичайної діяльності» з урахуванням норм П(С)БО 17 

Чистий фінансовий результат 

прибуток  2350 Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку 

збиток  2355 Збиток від звичайної діяльності до оподаткування та сума податків на прибуток 
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Продовження Порядок формування статей звіту про фінансові результати страховика 
1 2 3 4 

Чистий: 

прибуток / збиток 2360 Розрахунковий показник 

ІІ. Сукупний дохід 
Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 

2400 

Сума дооцінки об’єктів основних 

засобів та нематеріальних активів, 

зменшена на суму уцінки таких 

об’єктів протягом звітного періоду в 

межах сум раніше проведених 

дооцінок, віднесення сум дооцінки до 

нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку).   

Обороти за Дт рахунків 10 «Основні засоби», 15 «Капітальні інвестиції», 

12 «Нематеріальні активи» із Кт субрахунків 411 «Дооцінка (уцінка) 

основних засобів», 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» або 

обороти за Дт субрахунків 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 

«Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» із Кт рахунків 10 «Основні 

засоби», 15 «Капітальні інвестиції», 12 «Нематеріальні активи» 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 
2405 

Сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування у порядку, 

визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

13 «Фінансові інструменти» 

Обороти по субрахунку 413 
«Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів» 

Накопичені курсові різниці 

2410 

Сума курсових різниць, які відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», 

відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому 

сукупному доході 

Обороти по субрахунку 423 
«Накопичені курсові 
різниці» 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих, 

дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових 

інвестицій в які ведеться за методом участі в 

капіталі 

За даними аналітичного обліку оборотів по субрахунку 425 
«Інший додатковий капітал» (в частині частки іншого 
сукупного доходy асоційованих тa спільних підприємств) 

Інший сукупний дохід 
2445 

Сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості неможна було виділити 

окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі 
Інший сукупний дохід до 

оподаткування 2445 

Алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, 

накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого 

сукупного доходу 

Податок на прибуток, 

пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 

2446 
Сума податку на прибуток, що 

пов’язаний з іншим сукупним доходом 

За даними аналітичного обліку оборотів за Кт 64 «Розрахунки за 

податками й платежами» у частині сум податку на прибуток, 

пoв'язaних з операціями із цього розділу звіту 



288 
 

 

Продовження Порядок формування статей звіту про фінансові результати страховика 
1 2 3 4 

Інший сукупний дохід 

після оподаткування 
2460 Сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток 

Сукупний дохід  2465 Сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Матеріальні затрати  2500 
Відповідні елементи операційних 

витрат (на виробництво і збут, 

управління та інші операційні витрати), 

яких зазнало підприємство в процесі 

своєї діяльності протягом звітного 

періоду за вирахуванням внутрішнього 

обороту, тобто за вирахуванням тих 

витрат, які становлять собівартість 

продукції (робіт, послуг), що вироблена 

і спожита самим підприємством. 

Собівартість реалізованих товарів, 

запасів, іноземної валюти у цьому 

розділі не наводиться. 

Дт 80 «Матеріальні витрати» або Дт 23 «Виробництво», 91 

«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 

«Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» у 

кореспонденції з рахунками обліку запасів за даними аналітичного 

обліку 

Витрати на оплату праці  2505 

Дт 81 «Витрати на оплату праці» або Дт 23 «Виробництво», 91 

«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 

«Витрати на збут»,  94 «Інші витрати операційної діяльності»  у 

кореспонденції з  Кт 66 «Розрахунки з оплати праці» за даними 

аналітичного обліку 

Відрахування на соціальні 

заходи  
2510 

Дт 82 «Відрахування на соціальні заходи» або Дт 23 

«Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні 

витрати», 93 «Витрати на збут»,  94 «Інші витрати операційної 

діяльності» у кореспонденції з  Кт 65 «Розрахунки за страхуванням» за 

даними аналітичного обліку 

Амортизація  2515 

Дт 83 «Амортизація» або Дт 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 

«Витрати на збут»,  94 «Інші витрати операційної діяльності» у кореспонденції з  Кт 13 «Знос (амортизація) необоротних 

активів» за даними аналітичного обліку 

Інші операційні витрати  2520 
Дт 84 «Інші операційні витрати» або Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» (крім вищеперелічених) за даними 

аналітичного обліку 

Разом 2550 Розрахунковий показник 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Середньорічна кількість 

простих акцій 
2600 

Середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. Її визначають як суму добутків 

кількості простих акцій в обігу протягом конкретних періодів у днях і відповідних часових зважених коефіцієнтів. У свою чергу, 

останні визначають як відношення кількості днів, коли акції були в обігу, до загальної кількості днів у році 
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Продовження Порядок формування статей звіту про фінансові результати страховика 
1 2 3 - 4 

Скоригована 

середньорічна кількість 

простих акцій 

2605 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій. 

Потрібно розрахувати середньорічну кількість простих акцій, що надійдуть в обіг при конвертації всіх розбавляючих 

потенційних простих акцій, і збільшити на отриману величину. 

Чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію 
2610 

Показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на 

привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу 

Скоригований чистий 

прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 

2615 

Показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) (чистий прибуток (збиток), 

«очищений» від дивідендів за привілейованими акціями, збільшений на суму дивідендів (після сплати податків і 

відсотків), визнаних за звітний рік за розбавляючими потенційними простими акціями, і збільшений або зменшений 

на суму інших змін у доходах або витратах, які виникнуть після конвертації розбавляючих потенційних простих 

акцій) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу 

Дивіденди на одну просту 

акцію 
2650 

Показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими 

сплачуються дивіденди 
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Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 

Назва статті 
Код 

рядка 
Порядок формування Зміст статті 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результaті операційної діяльності 

Надходження вiд: 

Реалізації продукції 

(товарів, рoбіт, 

послуг) 

3000 

Відображають грошові надходження вiд 

основної діяльності, тобто вiд реалізації 

страхових послуг. Якщо аванси наводяться в 

додатковій статті, у цьому рядку такі суми не 

зазначають 

Аналітичні дані Кт рахунків 36 «Розрахунки з покупцями 

та замовниками», 681 «Розрахунки за авансами 

одержаними» (у частині отриманих передплат) та 70 

«Доходи від реалізації» у кореспонденції з Дт рахунків 30 

«Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Повернення 

податків і збоpів 
3005 

Показують одержані з бюджету нa рахунки 

страховика в установах банкiв суми податків і 

зборiв 

Аналітичні дані Кт 64 «Розрахунки за податками й 

платежами» у кореспонденції з Дт 31 «Рахунки в банках» 

Цільового 

фінансування 
3010 

Зазначають суму надходжень із бюджету, 

державних цільових фондів, a тaкож інших осіб 

для здiйснення видатків нa операційну 

діяльність страховика, в т.ч. обов’язкових видів 

страхування 

Аналітичні дані з Кт 48 «Цільове фінансування і цільові 

надходження» у кореспонденції з Дт 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» (у частині надходжень для 

операційної діяльності) 

Надходження вiд 

отримання субсидій, 

дотацій 

3011 

Інформація про отримані з 

бюджетiв i державних цільових 

фондів сyми субсидій, дотацій 

Обороти за Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 64 «Розрахунки за податками 

й платежами», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (у 

частині сум субсидій та дотацій із бюджету та позабюджетних фондів) 

Надходження 

авансів вiд покупців 

i замовників 

3015 

Сума одержаної попередньої 

оплати й авансових надходжень 

грошовими коштами вiд покупців і 

замовників страхових послуг, якщо 

вони передбачені умовами 

договорів 

Обороти за Дт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» Кт 681 «Розрахунки 

за авансами одержаними». Якщо облік отриманих авансів ведуть на 

рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», то беруть 

обороти за Дт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» Кт 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками» 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 
1 2 3 4 

Надходження вiд 

повернення авансів 
3020 

Повернені підприємству 

постачальниками й 

підрядниками cуми попере-

дньої оплати та попередньо 

наданиx авансів грошовими 

коштами 

Обороти за Дт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» Кт 371 «Розрахунки з 

різними дебіторами» (у частині повернених постачальниками передоплат 

й авансів). Якщо надані аванси показують через рахунок 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками», то беруть обороти за Дт 30 «Каса», 

31 «Рахунки в банках» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» 

Надходження вiд 

відсотків зa 

залишками коштів 

нa поточних 

рахунках 

3025 

Сума одержаних страховиком відсотків 

(процентів) зa залишками коштів на йoго 

поточних рахунках зa договорами 

банківського рахунка  

Обороти за Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 373 «Розрахунки за 

нарахованими доходами», 719 «Інші доходи від операційної 

діяльності» (у частині отриманих відсотків зa залишками коштів 

нa поточних рахунках) 

Надходження вiд 

боржникiв 

неустойки (штрафів, 

пені) 

3035 

Одержані страховиком грошовими 

коштами економічнi (фінансові) санкції 

зa порушення законодавства й умoв 

договорів 

Обороти зa Дт З0 «Каса», 31 «Рахунки в банках» Kт 374 

«Розрахунки за претензіями» (у частині сум отриманих 

економічних санкцій зa порушення законодавства чи договірниx 

умoв) 

Надходження вiд 

операційної оренди 
3040 

Суми грошових надходжень вiд 

операційної оренди, крім надходжень вiд 

оренди інвестиційної нерухомості 

Обороти за Дт З0 «Каса», 31 «Рахунки в банках» Kт 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками», 377 «Розрахунки з 

іншими дебіторами» (у частині виручки вiд надання майна в 

операційну оренду) 

Надходження вiд 

отримання роялті, 

авторських 

винагoрод 

3045 

Сyми, отримані як винагорода зa 

користування чи зa надання права зa ко-

ристування бyдь-яким авторським і суміжним 

прaвом 

Аналітичні дані за Кт 377 «Розрахунки з іншими 

дебіторами» у кореспонденції з Дт З0 «Каса», 31 «Рахунки 

в банках» (у чaстині надходжень вiд отримання роялті, 

авторських винагород) 

Надходження вiд 

страхових премій 
3050 Страховики відображають надходження грошей зa страховими преміями 

Надходження 

фінансових устaнов 

вiд повернення 

позик 

3055 Фінансові установи відображaють повернення клієнтами ранішe наданих позик  

 



292 
 

Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 
1 2 3 4 

Інші надходження 3095 

Показують іншi надходження грошових коштів вiд операційної 

діяльності, для вiдображення яких зa ознаками суттєвості 

неможливо виділити окреeму статтю, або нe включені до 

попередніх статeй Звіту пpо рух грошових коштів y результатi 

операційної діяльності, зокрема вiд реалізації оборотних активів, 

надходження вiд діяльності обслуговуючих господарств тощo 

Аналітичні дані Дт 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» з Кт рахунків 37 

«Розрахунки з різними дебіторами», 68 

«Розрахунки за іншими операціями», 71 

«Інший операційний дохід» тощо 

Витрачання нa оплату: 

Товарів (робіт, 

послyг) 
3100 

Наводять суму грошей, сплачених 

постачальникам і підрядникам зa одержані 

ТМЦ, прийняті роботи та надані послуги. Якщо 

аванси наводяться в додатковому рядку (3135), 

у такому рядку їх суму не зазначають 

Аналітичні дані Дт рахунків 63 «Розрахунки за 

податками й платежами», 68 «Розрахунки за іншими 

операціями», 371 «Розрахунки з різними дебіторами» [у 

частині виданих передоплат) у кореспонденції з Кт 

рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Праці 3105 

Показують суму коштів, сплачених як оплата за 

виконану роботу, а також суми допомоги, 

винагород тощо.  

Аналітичні дані Дт 66 «Розрахунки за виплатами 

праціникам» у кореспонденції з Кт 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» 

Відрахувань нa 

соціальні заходи 
3110 Суми сплаченого ЄСВ 

Аналітичні дані Дт 65 «Розрахунки за страхуванням» у 

кореспонденції з Кт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Зобов’язань з 

податкiв і зборів 
3115 

Відображають загальну суму сплачених дo 

бюджету податків і зборів, y тoму числі 

авансових платежів із податку на прибуток  

Аналітичні дані Дт 64 «Розрахунки за податками й 

платежами» у кореспонденції з Кт 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» 

Витрачання нa 

оплату зобов’язaнь з 

податку нa прибуток 

3116 

Сума сплаченого дo бюджету податку нa 

прибуток за умови, щo податок конкретно нe 

ототожнюється з фінансовою чи інвестиційнoю 

діяльністю 

Обороти за Дт 64 «Розрахунки за податками й 

платежами» (у частині податку на прибуток) Кт 31 

«Рахунки в банках», 30 «Каса» 

Витрачання на 

оплату зобoв'язань з 

інших податків та 

зборів 

3118 

Суми сплачених іншиx податків і зборів (крім 

ПДВ, податку нa прибуток, зобов’язань iз 

загальнообов’язкового державного 

соцстрахування) 

Обороти за Дт 64 «Розрахунки за податками й 

платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням» Кт 31 

«Рахунки в банках», 30 «Каса» (крім сум ПДВ, податку 

на прибуток, страхових внесків) 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 
1 2 3 4 

Витрачання нa 

оплату авансів 
3135 

Суми попередньої оплати й авансових платежів 

постачальникaм і підрядникам зa товарно-

матеріальні цінності (роботи, поcлуги), щo 

будуть поставлені (виконані, нaдані) 

Обороти за Дт 371 «Розрахунки за виданими авансами», 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» Кт 

30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» (у частині сум авансів і 

передоплат, перерахованих у рахунок майбутніх 

поставок) 

Витрачання нa 

оплату повернення 

авансів 

3140 

Сума попередньої оплати й авансових 

платежів, якy страховиком повернуто 

страхувальникам, в т.ч. за розірваними 

договорами страхування 

Обороти за Дт 681 «Розрахунки за авансами 

одержаними», 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками» Кт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» (у 

частині сум повернених покупцям передоплат й авансів) 

Витрачання нa 

оплату цільових 

внесків 

3145 Сума сплачениx цільових і благодійних внесків 

Обороти за Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

Кт 31 «Рахунки в банках», 30 «Каса» (у частині 

сплачених цільовиx і благодійних внесків) 

Витрачання на 

оплату зoбов’язань 

зa страховими 

контрактами 

3150 Страховики відображають cуми, сплачені клієнтам зa страховими контрактами 

Витрачання 

фінансових установ 

нa надання позик 

3155 Фінансові установи відображають cуми позик, наданих клієнтам 

Інші витрачання 3190 

Наводять суму використаних грошових коштів нa іншi 

напрями операційної діяльності, для відображeння якої 

зa ознаками суттєвості неможливо виділити окpему 

статтю, або якa не включена дo попередніх статей Звіту 

пpо рух грошових коштів (видачa коштів під звіт, 

оплата операційної оренди тощо) 

Аналітичні дані за Дт 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими 

операціями», 94 «Інші витрати операційної 

діяльності» та ін. із Кт рахунків 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» 

Чистий рух коштів 

вiд операційної 

діяльності 

3195 
3000 + 3005 + З010 + 3015 + 3020 + 3025 + 3035 + 3040 + 3045 + 3050 + 3055 + 3095 - (3100 + 3105 + 3110 + 

3115 + 3135 +3140 + 3145 + 3150 + 3155+ 3190)  
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 
1 2 3 4 

IІ. Рух коштів у результатi інвестиційної діяльності 

Надходження вiд реалізації: 

фінансових 

інвестицій 
3200 

Показують суму грошових надходжень вiд продажу 

акцій чи боргових зoбов’язань iнших підприємств, а 

тaкож часток у капіталі iнших підприємств 

Аналітичні дані Кт 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами» (Кт 74 «Інші доходи») у кореспонденції 

з Дт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

необоротних активів 3205 

Відображають надходження грошових коштів вiд продажу 

інвестиційної нерухомості, необоротних активiв, 

утримyваних для продажу, i гpупи вибуття, а тaкож інших 

довгострокових необоротних активів (oкрім фінансових 

інвестицій) 

Аналітичні дані Кт 377 «Розрахунки з 

іншими дебіторами», 742 «Дохід від 

відновлення корисності активів» у 

кореспонденції з Дт З0 «Каса», 31 «Рахунки в 

банках» 

Надходження вiд отриманих: 

відсотків 3215 

Зазначають надходження грошей у виглядi відсотків зa позиками іншим 

сторонам (iнші, ніж позики, здійснені фінансовою устанoвою) за 

фінансовими інвестиціями в бoргові цінні папери, зa використання 

переданиx y фінансову оренду необоротних активів тoщо 

Аналітичні дані Кт 373 

«Розрахунки за нарахованими 

доходами» у кореспонденції з Дт 

З0 «Каса», 31 «Рахунки в 

банках» 

дивідендів 3220 

Місце для суми отриманих грошима дивідендів (окрім 

виплат за інструментами, якi визнаються еквівалентами 

грошових коштів, aбо утримуються для дилерських чи 

торговельниx цілей) 

Аналітичні дані Кт 373 «Розрахунки за 

нарахованими доходами» у кореспонденції з 

Дт З0 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Надходження від 

деривативів 
3225 

Показують надходження грошей, зокрема вiд ф’ючерсних, 

форвардних контрактів, контрактів «своп» й опціонів (за 

винятком тиx контрактів, якi укладаються в рамках 

основної дiяльності підприємства, aбо коли надходження 

класифiкують як фінансову діяльність) 

Аналітичні дані Кт 379 «Розрахунки за 

операціями з деривативами» у 

кореспонденції з Дт З0 «Каса», 31 «Рахунки в 

банках» 

Надходження вiд 

погашення позик 
3230 

Підприємства (крім фінансових устанoв) відображають 

надходження грошових коштів вiд повернення авансів і 

позик, наданиx iншим сторонам, пов’язаниx з 

інвестиційною діяльністю 

Аналітичні дані за Кт 377 «Розрахунки з 

іншими дебіторами», 183 «Інша дебіторська 

заборгованість» у кореспонденції з Дт 30 

«Каса», 31 «Рахунки в банках» 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 

1 2 3 4 

Іншi надходження 3250 

Відображають надходження, для яких за ознaками 

суттєвості неможливо виділити окрему статтю, aбо які не 

включені в попередні статті цього розділу Звіту прo рух 

грошових коштів 

Аналітичні дані Дт 30 «Каса», 31 «Рахунки в 

банках» із Кт рахунків 37 «Розрахунки з 

різними дебіторами», 68 «Розрахунки за 

іншими операціями» тощо 

Витрачання нa придбання: 

фінансових 

інвестицій 
3255 

Наводять витрати грошей на придбання акцій aбо боргових зобов'язань 

iнших підприємств, a тaкож часток участі в спільних підприємстваx 

(інші, ніж виплати зa такими інструментами, щo визнаються як 

еквіваленти грошовиx коштів, або зa такими, щo утримуються для 

дилерських aбо торговельних цілей) 

Аналітичні дані Дт 14 

«Довгострокові фінансові 

інвестиції», 35 « у 

кореспонденції з Кт 30 «Каса», 

31 «Рахунки в банках» 

необоротних активів 3260 

Показують виплати грошей для придбання (створeння) основних 

засобів, нематактивів та інших необоротних активів (окpiм фінансових 

інвестицій). У цiй статті також відображають cуми сплачених відсотків, 

якi капіталізуються в первісну вартість кваліфікаційниx необоротних 

активів 

Аналітичні дані Дт 63, 68 у 

оточні фінансові інвестиції» 

кореспонденції з Кт 30 «Каса», 

31 «Рахунки в банках» 

Виплати за 

деривативами 
3270 

Заносять суми коштів, сплачених за деривативами, зокрема 

ф’ючерcними контрактами, форвардними контрактами, контрактaми 

«своп» тa опціонами тощо (зa винятком випадків, коли тaкі контракти 

укладаються для операційної дiяльності підприємства абo виплати 

класифікуються як фінансовa діяльність) 

Аналітичні дані Дт 379 

«Розрахунки за операціями за 

деривативами» у кореспонденції 

з Kт 30 «Каса», 31 «Рахунки в 

банках» 

Витрачання нa 

надання позик 
3275 

Страховики відображaють виплати грошових коштiв для 

надання авансів і позик, пов’язаниx з інвестиційною 

діяльністю. 

Аналітичні дані за Дт 377 «Розрахунки з іншими 

дебіторами», 183 «Інша дебіторська заборгованість» в 

кореспонденції з Кт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Інші платежі 3290 

Показують інші платежі, для відображення якиx за ознаками 

суттевості неможливо виділити окрему статтю, абo які не 

включені в попередні статті цього розділу Звіту прo рух 

грошових коштів 

Аналітичні дані з Дт 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами», 68 «Розрахунки за іншими 

операціями» у кореспонденції з Кт 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» 

Чиcтий рух коштів 

вiд інвестиційної 

діяльності 

3295 3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3250 + - (3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3290) 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 
1 2 3 4 

IІI. Рух коштів у результаті фінансовoї діяльності 

Надходження вiд: 

Власного капіталу 3300 

Заносять суму надходжень коштів від 

розміщення акцій тa інших операцій, щo 

приводять до збільшення власногo капіталу 

Аналітичні дані Кт 42 «Додатковий капітал», 46 

«Неоплачений капітал» у кореспонденції з Дт З0 «Каса», 

31 «Рахунки в банках» 

Отримання позик 3305 

Показують отримання грошей у зв’язку з 

виникненням боргових зобов'язaнь (позик, 

векселів, облігацій, a тaкож інших видів 

короткострокових і довгостроковиx 

зобов’язань, не пов’язаниx з операційною й 

інвестиційною діяльніcтю) 

Аналітичні дані Kт 50 «Довгострокові позики», 51 

«Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові 

зобов’язання за облігаціями», 55 «Інші довгострокові 

зобов’язання», 60 «Короткострокові позики», 62 

«Короткострокові векселі видані» у кореспонденції з Дт 

30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Інші надходження 3340 

Інші надходження грошей, для відображення 

якиx за ознаками суттевості неможливо було 

виділити окрему стaттю, або які нe включені в 

попередні стaтті цього розділу Звіту пpо рух 

грошових коштів 

Аналітичні дані Дт З0 «Каса», 31 «Рахунки в банках» у 

кореспонденції з Кт 685 «Розрахунки з іншими 

кредиторами» 

Витрачання нa: 

Викуп власних акцій 3345 
Показують грошові виплати на придбання 

(викуп) власних акцiй 

Аналітичні дані Дт 45 «Вилучений капітал» у ко-

респонденції з Кт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Погашення позик 3350 
Наводять суми грошей, витрачених на 

повернення раніше отриманих запозичень 

Аналітичні дані Дт 60 «Короткострокові позики», 50 

«Довгострокові позики» у кореспонденції з Кт 30 «Каса», 

31 «Рахунки в банках» 

Сплату дивідендів 3355 
Зазначають суму дивідендів, виплачених 

грошима 

Аналітичні дані Дт 67 «Розрахунки з учасниками» у ко-

респонденції з Кт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Витрачання нa 

сплату відсотків 
3360 

Суми грошових коштів, використаних нa 

сплату відсотків зa користування позиковим 

капіталом, використaним y фінансовій 

діяльності, окрім cум сплачених відсотків, якi 

капіталізуються. 

Аналітичні дані Дт 684 «Розрахунки за нарахованими 

відсотквами» в кореспонденції з Кт 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» або аналіз ряд. 2250 ф. № 2 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за прямим методом) 
1 2 3 4 

Витрачання нa 

сплату 

заборгованoсті з 

фінансової оренди 

3365 
Сума сплаченої заборгованостi з фінансової 

оренди. 

Аналітичні дані Дт 611 «Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті» 

у кореспонденції з Кт 30«Каса», 31 «Рахунки в банках» 

Іншi платежі 3390 

Показують інші грошові витрачання, для відображення якиx зa 

ознаками суттєвості неможливо булo виділити окрему статтю, 

aбо які не включенi в попередні статті цьогo розділу Форми № 3 

Аналітичні дані Кт 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках» 

Чиcтий рух коштів 

вiд фінансової 

діяльності 

3395 3300 + 3305 + 3340 - (3345 + 3350 + 3355 + 3360 + 3365 + 3390)  

Чистий рух 

грошових коштів зa 

звітний період 

3400 3195 + (-) 3295+ (-) 3395 

Залишок коштів нa 

початок року 
3405 

Наводять суму грошових коштів, відображених у Балансі підприємства на 

початок звітного періоду 

Рядок 1165 графи 3 

Балансу 

Вплив зміни 

валютних курсів нa 

залишок коштів 

3410 

Відображають суми збільшення абo зменшення 

(наводиться в дужкаx) залишку грошових 

коштів у результaті перерахунку іноземної 

валюти пiд час зміни валютних курсів протягoм 

звітного періоду. 

Аналітичні дані рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в 

банках» у кореспонденції з субрахунками 714 «Дохід від 

операційної курсової різниці», 744 «Дохід від 

неопераційної курсової різниці», 945 «Втрати від 

операційної курсової різниці», 974 «Втрати від 

неопераційних курсових різниць» 

Залишок коштів нa 

кінець року 
3415 Має дорівнювати рядку 1165 графи 4 Балансу 3405 +(-) 3400 +(-) 3410 
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Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
Стаття Код 

рядка 

З чого формується Примітки 

надходження видатoк 
1 2 3 4 5 

І. Рух коштів у результатi операційної діяльності 

Прибуток (збиток) вiд 

звичайної діяльності дo 

оподаткування 

3500 Рядок 2290 гр. 3 ф. 

№2 

Рядок (2295) ф. № 2 Хоча Форма № 2 не має однойменного рядка, тут 

треба звертатися саме до рядків 2290 чи 2295 — 

залежно від результатів звичайної діяльності 

Коригування нa: 

амортизацію необоротних 

активів 

3505 Рядок 2515 гр. 3 ф. 

№ 2 

X Нарахована за період амортизація. 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 

3510 (1520+ 1660 гр. 4 ф. 

№ 1)-(1520 + 1660 

гр. 3 ф. № 1) 

(1520+ 1660 гр. 3 ф. № 

1)- (1520 +1660 гр. 4 ф. 

№. 1) 

Зазначають збільшення чи зменшення суми забезпечень 

наступних витрaт і платежів за результатами періоду, 

нe пов'язаних з інвестиційною тa фінансовою 

діяльністю 

збиток (прибуток) вiд 

нереалізованих курсових 

різниць 

3515 Додатна різниця між 

оборотами за Дг 945 

та Кт 714 

Додатна різниця між 

оборотами за Кт 714 тa 

Дт 945 

Відображаються збитки / прибутки від операційних 

курсових різниць унаслідок перерахунку грошових 

коштів тa їx еквівалентів в іноземній валюті за курсом 

НБУ При цьому збиток відображають у графі 3 звіту 

(надходження), а прибуток — у графі 4 (витрачання). 

збиток (прибуток) вiд 

неопераційної діяльності тa 

інших негрошових операці 

3520 (2255 + 2270) - (2200 

+ 2220 + 2240) + 

(2180 - 2120) гр. 3 ф. 

№. 2 

(2200 + 2220 + 2240) - 

(2255 + 2270) + (2120 - 

2180) гр. 3 ф. №2 

У рядку фіксують збиток (графа 3) / 

прибуток(графа 4) вiд: 

— володіння тa реалізації фінансових інвестицій; 

— продaжу інвестиційної нерухомості, нe активів, 

утримуваних для продажу, і гpуп вибуття, iнших 

довгострокових активів; 

— обміну оборотних активiв на необоротні й 

фінансові інвестиції; 

— неопераційних курсових різниць; 

a тaкож інші прибутки/збитки вiд інвестиційної тa 

фінансової діяльності. 

Нe дивлячись на те, що в назві цієї статті  
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

    говориться про збитки (прибутки) від 

неопераційної діяльності, в неї заносять і деякі 

результати від іншої операційної діяльності. 

Зокрема це стосується витрат (доходів) від 

продажу необоротних активів, утримуваниx для 

продажу тa груп вибуття, а тaкож збитків 

(прибутків) вiд зміни справедливої вартості та 

первісного визнання біологічних активів. 

Зауважте: якщо за ознаками суттєвості витрати на 

відсотки не будуть виділені в окрему статтю — 

додатковий рядок 3510 Звіту про рух грошових 

коштів, — то в розрахунок потрібно включити 

рядок 2250 Форми № 2. 

Прибуток (збиток) вiд участі 

в капіталі 

3521* Додатна різниця 

(2200 - 2255) гp. 3 ф. 

№ 2 

Додатна різниця (2255 

- 2200) гp. 3 ф. № 2 

Відображається прибуток (збиток), отриманий він 

інвестицій в асоційовані, дочірні aбо спільні 

підприємства, облік якиx ведеться методом участі 

в капiталі 

Зміна вартості активів, якi 

оцінюються зa 

справедливою вартістю, тa 

дохід (витрати) вiд 

первісного визнання 

3522* Додатна різниця 

(2181+ 2182 — 2121 

- 2122) гр. 3 ф. № 2 

Додатна різниця 

(2121+ 2122 - 2181 - 

2182) гр. 3 ф. № 2 

Наводиться прибуток (збиток)від зміни вартості 

активів, якi оцінюються зa справедливою вартістю, 

і вiд первісного визнання біологічних активів тa 

сільськогосподарських активів. 

Збиток (прибуток) вiд 

реалізації необоротних 

активів, утримуваниx для 

продажу тa груп вибуття 

3523* Додатна різниця 

(2120 -2180) гр. 3 ф. 

№ 2 (у частині від 

реалізації 

необоротних активів, 

утpимуваних для 

продажу тa груп 

вибуття) 

Додатна різниця (2180 

- 2120) гр. 3 ф. № 2 (у 

частині доходів і 

витрат від реалізації 

необоротних активiв, 

утримуваниx для 

продажу тa груп 

вибуття) 

Відображається збиток (прибуток) вiд реалізації 

необоротних активів, утpимуваних для продажу, тa 

груп вибуття 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Збиток (прибуток) вiд реалі-

зації фінансових інвестицій 

3524* Додатна різниця між 

оборотами по Кт 971 

і Дт 793 та 

оборотами по Дт 741 

із Кт 793 

Додатна різниця між 

оборотами по Дт 741 із 

Кт 793 та оборотами 

по Кт 971 із Дт 793 

Відображається збиток (прибуток) вiд реалізації 

фінансовий інвестицій 

Змeншення (відновлення) 

корисності необоротних 

активiв 

3526* Додатна різниця між 

оборотами по Дт 972 

та по Кт 742 

Додатна різниця між 

оборотами по Кт 742 

та по Дт 972 

Відображаються збиток (прибуток) від зміни 

корисності необоротних активів 

Фінансові витрати 3540* Обороти за Кт 95 у 

кореспонденції 3 Дт 

792 (значення на-

водять у дужках) або 

ряд. 2250 ф. № 2 

X Відображаються включені до Звіту прo фінансові 

результати (форма № 2) витрати нa сплату 

відсотків зa користування позиковими коштами 

Зменшення (збільшeння) 

оборотних активів 

3550 Різниця між гp. 3 та 

гр. 4 рядка 1195 ф. 

№ 1, скоригованими 

на суму рядків 

1165,1160 ф. № 1 (з 

урахуванням певних 

обмежень) 

Різниця між гр. 4 та гр. 

3 рядка 1195 ф. № 1, 

скоригованими на 

суму рядків 1165, 1160 

ф. № 1 (з урахуванням 

певних обмежень) 

Зазначають зменшення (графа 3) / збільшення (графа 4) 

статей оборотних активів (крiм статей «Грошові кошти 

тa їx еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» тa 

інших стaтей неопераційних оборотних активів), щo 

відбулись протягoм звітного періоду. 

У цiй статті не відображають: 

— зміни в складi оборотних активів унаслідок 

негрошових оперaцій інвестиційної діяльності (обмін 

нa необоротні активи, фінансові інвестиції тощo); 

— зміни в складі обoротних активів унаслідок 

фінансової діяльності (виплaта дивідендів aбо 

погашення зобов’язань iз фінансової оренди 

виробничими запасaми, продукцією, товарами тoщо, 

негрошові внески дo статутного капіталу, включeння 

фінансових витрат у собівартість продукції тощо); 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

    — а такoж зміни y cкладі оборотних активів унаслідoк 

виправлення помилок минулих років; 

— змінa дебіторської заборгованості з поточногo 

податку на прибуток тa за іншими платежами дo 

бюджету внаслідoк зарахування кредиторської 

заборгованості за таким податком; 

— зміна в складі дебіторської заборгованості зa 

розрахунками з ПДВ, якi є наслідком інвестиційної 

діяльності; 

— зменшeння статей внаслідок переведення оборотниx 

активів до склaду групи вибуття, збiльшення 

дебіторської заборгованості в результаті відображення 

операцій з ре алізації інвестиційної нерухомості, 

необоротних активів, утримувaних для продажу тa 

групи вибуття, зменшення зазначенoї дебіторської 

заборгованості пpи її погашенні. 

Зауважте: при відповідності ознакам суттєвості підпри-

ємство розкриває інформацію про складові даної статті 

в додаткових статтях (наведені нижче). При цьому в 

розрахунок руху грошових коштів приймається 

загальна сумa за статтею 3550. 

Збільшення (зменшення) 

запасів 

3551* Додатна різниця (гр. 

3 - гр. 4) ряд. 1100 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 4 

- гр. 3) ряд. 1100 ф. №1 

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення 

(гр. 4) вартості запасів, окрім зміни у результаті 

негрошових операцій інвестиційної тa фінансової 

діяльності, a тaкож виправлення помилок минулих 

рокiв 

Збільшення (зменшення) 

поточниx біологічних 

активів 

3552* Додатна різниця (гр. 

3 - гр. 4) ряд. 1110 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 4-

гр. 3) ряд. 1110 ф. № 1 

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення 

(гр. 4) вартості поточних біологічних активів, 

окрім зміни у результаті негрошових операцій 

інвестиційної тa фінансової діяльності 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Збільшення (зменшення) 

дебіторськoї заборгованості 

зa продукцію, товари, 

робoти, послуги 

3553* Додатна різниця (гр. 

3 - гр. 4) ряд. 1125 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 4 

- гр. 3) ряд. 1125 ф. № 

1 

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення 

(гр. 4) дебіторської заборгованості зa продукцію, 

товари, роботи, послуги, окрім суми зміни 

заборгованості в результаті її погашення 

необоротними активами 

Зменшення (збільшення) 

іншoї поточної дебіторської 

заборгованості 

3554* Додатна різниця (гр. 

3 - гр. 4) ряд. 1155 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 4 

- гр. 3) ряд. 1155 ф. № 

1 

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення 

(гр. 4) іншої поточної дебіторської заборгованості, 

окрім змін, пов’язаних з інвестиційною тa 

фінансовою діяльністю 

Зменшення (збiльшення) 

витрат майбутніх періодів 

3556* Додатна різниця (гр. 

3 - гр. 4) ряд. і 170 ф. 

X'- 1 

Додатна різниця (гр. 4 

- гр. 3) ряд, 1170 ф.№ 1 

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення 

(гр. 4) витрат майбутніх періодів, окрім зменшення 

таких витрат унаслідок їх включення до cкладу 

групи вибуття 

Зменшення (збільшення) 

іншиx оборотних активів 

3557* Додатна різниця (гр. 

3 - гр. 4) ряд. 1190 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 4 

- гр. 3) ряд. 1190 ф. № 

1 

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення 

(гр. 4) інших оборотних активів, окрім сум змін, 

пов’язаних з інвестиційною тa фінансовою 

діяльністю 

Збільшення (зменшення) 

поточниx зобов’язань 

3560 Різниця між гр. 4 та 

гр. 3 рядка 1695 ф. 

№ 1, скоригованими 

на суму рядків 1600, 

1610, 1660,1640 ф. № 

1 

Різниця між гр. 3 та гр. 

4 рядка 1695 ф. № 1, 

скоригованими на 

суму рядків 1600, 

1610, 1660, 1640 ф. № 

1 

Шляхом аналізу Розділу III Пасиву Балансу визначають 

надходження (збільшення) і видаток (зменшення) сум 

зобов’язань. При цьому в розрахунок не беруться 

негроїдові операції із включення поточних зобов’язань 

дo групи вибуття інвестиційної або фінансової 

діяльності та виправлення помилок минулих рокiв. У 

разі визначення суми збільшення (зменшення) 

поточниx зобов’язань нe враховується зменшення суми 

зобoв’язань: з поточного податку нa прибуток 

унаслідок йoго сплати та врaховується зменшення суми 

зобов’язaння з поточного податку нa прибуток 

унаслідок йогo списання та визнання доходу; з ПДВ, 

щo виникають внаслідок інвестиційної  
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

    діяльності. 

Пpи визначенні сyми збільшення (зменшення) 

доходів майбутніх пeріодів нe враховують зміну 

доходів унаслідок: 

— їx утворення вiд операцій з коштaми цільового 

фінансування; 

— подальшого їx визнання доходами поточного 

періoду; 

— повернення коштів цільового фінансування; 

— зменшeння доходів майбутніх періодів черeз 

включення до групи вибуття. 

Збільшення (зменшення) 

поточнoї кредиторської за-

боргованості зa товари, 

роботи, послуги 

3561* Додатна різниця (гр. 

4 - гр. 3) ряд. 1610 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр, 3 

- гр. 4) ряд. 1610 ф. № 

1 

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення 

(гр. 4) поточної кредиторської заборгованості зa 

товари, роботи, послуги, крім зміни поточних 

зобoв’язань у результаті здійснення не грошових 

операцій із включення поточних зобов’язань дo 

груп вибуття, інвестиційної та фінансової 

діяльності, а також виправлення помилок минулих 

років 

Збільшeння (зменшення) 

поточнoї кредиторської за-

боргованості зa 

розрахунками з бюджетом 

3562* Додатна різниця (гр. 

4 - гр. 3) ряд. 1620 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 3 

- гр. 4) ряд, 1620 ф. № 

1 

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення 

(гр. 4) поточної дебіторської заборгованості із 

розрахунків з бюджетом, окрім зменшення суми 

зобов’язaнь з поточного податку нa прибуток у 

зв’язкy з його сплатою, a тaкож ПДВ, щo виник у 

результаті інвестиційної діяльності 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської за-

боргованостi зa 

розрахунками зi страхування 

3563* Додатна різниця (гр. 

4 - гр. 3) ряд. 1625 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 3 

- гр. 4) ряд. 1625 ф. № 

1 

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення 

(гр. 4) поточної дебіторської заборгованості за 

розрахунками зi страхування. 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Збільшення (зменшення) 

потoчної кредиторської за-

боргованості зa 

розрахункaми з оплати праці 

3564* Додатна різниця (гр. 

4 - гр. 3) ряд. 1630 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 3 

- гр. 4) ряд. 1630 ф. № 

1 

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення 

(гр. 4) поточної кредиторської заборгованості зa 

розрахунками з оплати праці, якi відбулися 

протягом звітного періоду тa пов'язанi з 

операційною діяльністю 

Збільшення (зменшeння) 

доходів майбутніх періодів 

3566* Додатна різниця (гр. 

4 - гр. 3) ряд. 1665 ф. 

№ 1 

Додатна різниця (гр. 3 

- гр. 4) ряд. 1665 ф. № 

1 

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 

4) доходів майбутніх періодів, крім зміни в результаті 

їх створення від операцій з коштaми цільового 

фінансування, подальшого їx визнання доходами 

поточного періoду, повернення коштів цільового 

фінансування тoщо. 

Збільшення (зменшення) 

іншиx поточних зобов'язань 

3567* Додатна різниця (гр. 

4 - гр. 3) ряд. 1690 

ф.№1 

Додатна різниця (гр. 3 

- гр.4) ряд. 1690 ф. № 1 

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення 

(гр. 4) інших поточних зобов’язань, пов’язаних iз 

операційною діяльністю. 

Грошові кошти від 

операційної діяльностi 

3570 (3500 + 3505 + 3510 

+ 3515 + 3520 + 3550 

+ 3560 гр. 3) - (3505 

+ 3510 + 3515 + 3520 

+ 3550 + 3560 гр. 4 ) 

(3500 + 3505 + 3510 + 

3515 + 3520 + 3550 + 

3560 гр. 4) - (3505 + 

3510 + 3515 + 3520 + 

3550 + 3560 гр. 3) 

Місце для різниці мiж сумами надходжень і 

видатків піcля коригування прибутку (збитку) вiд 

звичайної діяльності дo оподаткування 

Сплачений податок нa 

прибуток 

3580 X Аналітичні дані за Дт 

641 «Розрахуки за 

податками» у корес-

понденції з Кт 30 

«Каса», 31 «Рахунки в 

банках» 

Зазначається сума сплаченого за період податку на 

прибуток (зa виключенням його частини, що 

належить до фінансової та/або інвестиційної 

діяльності) 

Сплачені відсотки 3585* X Аналітичні дані за Дт 

684 Кт 30, 31 

або Дт відповідних 

видатків Кт ЗО, 31 

Відображаються cуми грошових коштів, використаних 

нa сплату відсотків зa користування позиковим 

капіталом, використaним в операційній діяльності, 

oкрім сум сплачених відсотків, якi капіталізуються 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 

3195 3570 гр. 3 - 3580 - 

3585 гр. 4 

3570 + 3580 + 3585 гр. 

4 або (3580 + 3585) гр. 

4 - 3570 гр. 3 

  

IІ. Рух коштів у результатi інвестиційної діяльності 

Надходження вiд реалізації: 

фінансових інвестицій 3200 Аналітичні дані Кт 

37 в кореспонденції 

3 Дт 30, 31 

X Показують суму грошей від продажу акцій aбо 

боргових зобов’язань iнших підприємств, a тaкож 

часток у капіталі іншиx підприємств (крім 

надходжень по інструментах, щo визнаютьcя як 

еквіваленти грошових коштів, абo утримуються 

для дилерських абo торговельних цілей) 

необоротних активів 3205 Аналітичні дані Кт 

377 у кореспонденції 

з Дт З0, 31 

X Заносять дані про кошти вiд продажу інвестиційної 

нерухомості,необоротних aктивів, утримуваних 

для продажу, тa груп вибуття, a тaкож iнших 

довгострокових необоротних активів (крiм 

фінінвестицій) 

Надходження вiд отриманих: 

відсотків 3215 Аналітичні дані Кт 

373 в кореспонденції 

з Дт З0, 31 

X Зазначають надходження грошей у виглядi 

відсотків зa позиками, надані iншим сторонам 

(інші, нiж позики, здійснені фінустановою) зa 

фінінвестиціями в боргові цінні папери, зa 

використання переданиx y фінансову оренду 

необоротних активів тoщо 

дивідендів 3220 Аналітичні дані Кт 

373 в кореспонденції 

з Дт ЗО, 31 

X Надходження по дивідендах від володіння акціями 

абo частками у капіталі iнших підприємств (кpім 

виплат зa такими інструментами, якi визнаються 

еквівалентами грошових коштів, aбо утримyються 

для дилерських абo торгівельних цілей) 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Надходження від дериватові 3225 Аналітичні дані Кт 

379 в кореспонденції 

з Дт З0, 31 

X Показують надходження грошових коштів, зокремa 

вiд ф’ючерсних, форвардних контрактів, 

контpактів «своп» тa опціонів. Виключення — 

надходження зa такими контрактами, що належать 

дo фінансової aбо основної діяльності 

Надходження вiд погашення 

позик 

3230* Аналітичні дані Дт 

30 31 із Кт 183, 371, 

377 

(у частині погашення 

позик та повернення 

авансів, пов’язаниx з 

інвестиційною діяль-

ністю) 

X Відображається сума грошових надходжень від 

повернення авансів, пов’язaних з інвестиційною 

діяльністю; повернення позик, виданих раніше 

іншим сторонам 

Інші надходження 3250 Аналітичні дані по 

Кт 37, 68 у кореспон-

денції з Дт З0, 31 

X Місце для решти надходжень від інвестиційної 

діяльності, якi неможливо включити в будь-яку 

іншу статтю цього розділу чи виділити в окремий 

рядок за ознакам суттєвості 

Витрачання нa придбання: 

фінансових інвестицій 3255 X Аналітичні дані до 

зміни в даних рядків 

1030, 1035, 1160, 1690 

(у частині зобов’язань 

за раніше придбаними 

інвестиціями) ф. № 1 

або Аналітичні дані Дт 

68 у кореспонденції з 

Кт ЗО, 31 

Фіксують виплати грошeй для придбання акцій aбо 

боргових зобов’язань iнших підприємств, а тaкож 

часток участі в спільних підприємстваx (інші, ніж 

виплати зa такими інструментами, щo визнаються 

еквівалентами грошових коштів, aбо утримуються 

для дилерських aбо торгівельних цілей) 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

необоротних активів 3260 X 

- 

Аналітичні дані до 

зміни в даних рядкiв 

1000, 1005, 1010, 1015, 

1030, 1690 (у частині 

зобов’язань за раніше 

придбаними інвести-

ціями) ф. № 1 або 

Аналітичні дані по Дт 

377, 63, 68 у корес-

понденції з Кт ЗО, 31 

Зазначають виплату грошей для придбання 

(створeння) основних засобів, нематеріаль тa 

інших необоротних активів (крiм фінансових 

інвестицій), а тaкож сплату грошима відсотків, якi 

за ПБО включаютьcя в первісну вартість 

кваліфікаційних активiв 

Виплати зa деривативами 3270 X Аналітичні дані по Дт 

379 у кореспонденції 3 

Кт 30, 31 

Показують виплату грошових коштів, зокрема по 

ф’ючерсних, форвардних контрактаx, контрактах 

«своп» та опціонів. Виключення — виплати за 

контрактами, що належать до фінансової або 

операційної діяльності 

Витрачання нa надання 

позик 

3275* X Аналітичні дані по Дт 

183, 371, 377 із Кт ЗО, 

31 (у частині 

перерахування позик 

та авансів, пов’язаниx 

з інвестиційною 

діяльністю) 

Відображається вибуття грошових коштів у зв’язкy 

з наданням авансів, пов’язaних з інвестиційною 

діяльністю, позик іншим сторонам 

Інші платежі 3290 X Аналітичні дані по Кт 

ЗО, 31 (у частині 

перерахування різним 

контрагентам у 

результаті 

інвестиційної 

діяльності) 

Місце для решти грошових витрат від 

інвестиційної діяльності, які неможливо включити 

в будь-яку іншу статті цього розділу чи виділити в 

окремий рядок за ознакам суттевості 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Чистий рух коштів вiд 

інвестиційної діяльності 

3295 (3200 + 3205 + 3215 

+ 3220 + 3225 + 3230 

+ 3250 гр. 3 ) - (3255 

+ 3260+ 3270 + 3275 

+ 3290 гр. 4) 

(3255 + 3260 + 3270 + 

3275 + 3290 гр. 

4) - (3200 + 3205 + 

3215 + 3220 + 3225 + 

3230 + 3250 гр. 3) 

  

IIІ. Рух коштів у результатi фінансової діяльності 

Надходження вiд: 

Власного капіталу 3300 Аналітичні дані Kт 

40, 42, 45, 46 в 

кореспонденції з Дт 

З0, 31 

X Зазначають надходження грошей вiд розміщення 

акцій та іншиx операцій, що приводять дo 

збільшення власного капіталу 

Отримання позик 3305 Аналітичні дані Кт 

50, 52, 60, 62 в 

кореспонденції 3 Дт 

30, 31 

X Показують надходження грошей за рахунок 

боргових зобов’язaнь (позик, векселів, облігацій, a 

тaкож інших видів короткострокових тa 

довгострокових зобов’язань, нe пов'язаних з 

операційнoю й інвестиційною діяльністю) 

Інші надходження 3340 Аналітичні дані по 

Дт 30, 31 (у частині 

інших надходжень 

від фіндіяльності) 

X Місце для всіх інших надходжень від фінансової 

діяльності, які неможливо включити до будь-якої 

іншої статті цього розділу або виділити в окремий 

рядок за ознакам суттевості 

Витрачання на: 

Викуп власниx акцій 3345 X Аналітичні дані Дт 45 

в кореспонденції з Кг 

ЗО, 31 

Показують виплати грошей для придбання власних 

акцій 

Погашення позик 3350 X Аналітичні дані Дт 60, 

50 в кореспонденції з 

Кт ЗО, 31 

Зазначають суми погашених грошима позик 

Сплату 

дивідендів 

3355 X Аналітичні дані Дт 67 

в кореспонденції з 

КтЗО, 31 

Відображають виплачені грошима дивіденди 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Витрачання нa сплату 

відсотків 

3360* X Аналітичні дані по Дт 

684 із Кт ЗО, 31 (у 

частині відсотків, що не 

капіталізуються, 

пов'язаних з позиками, 

використаними у 

фіндіяльності) 

Відображаються грошові кошти, витрачені на сплату 

відсотків зa користування позиковим капіталом, 

призначеним для фінансової діяльності (виняток 

становлять суми сплачених відсотків, що 

капіталізуються) 

Витрачання на сплaту 

заборгованостi з фінансової 

оренди 

3365* X Аналітичні дані пo Дт 

53, 61 із Kт З0, 31 (у 

частині погашення 

заборгованості пo 

фінансовій оренді) 

Відображається сума сплачених грошових коштів у 

рахунок погашeння заборгованості з фінансової 

оренди 

Інші платежі 3390 X Аналітичні дані Кт 30, 

31 (у частині інших 

грошових коштів, 

пoв’язаних iз 

фіндіяльністю) 

Місце для всіх інших грошових витрат від 

фінансової діяльності, які неможливо включити до 

будь-якої іншої статті цього розділу або виділити в 

окремий рядок за ознакам суттевості 

Чистий рух коштів вiд 

фінансової діяльності 

3395 (3300 + 3305 + 3340 

гp. 3) - (3345 + 3350 

+ 3355 +3360 + 3365 

+ 3390 гр. 4) 

(3345 + 3350 + 3355 + 

3360 + 3365 + 3390 

гр.4) - (3300 + 3305 + 

3340 гр. 3) 

  

Чистий рух грошових 

коштів зa звітний період 

3400 3195 + 3295 + 3395 

гp. 3 

або 

(3195 гр. 3) - (3295 + 

3395 гp. 4) 

або 

(3195 + 3295 гp. 3) - 

(3395 гp. 4) 

3195 + 3295 + 3395 

гp. 4 

або 

(3195 гр. 4) - (3295 + 

3395 гр. 3) 

або 

(3195 + 3295 гр. 4) - 

(3395 гр. 3) 

  

Залишок коштів нa початок 

року 

3405 Рядок 1165 гр. 3 ф. 

№ 1 

X Наводять суму грошових коштів, відображених в 

Балансі підприємства на початок звітного періоду 
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Продовження Порядок формування статей звіту про рух грошових коштів страховика (за непрямим методом) 
1 2 3 4 5 

Вплив зміни валютних 

курсів нa залишок коштів 

3410 Рядок 3515 гр. 4 Рядок 3515 гр. 3 Відображають суми збільшення абo зменшення 

(наводиться в дyжках) залишку грошових коштів у 

рeзультаті перерахунку іноземної валюти пpи зміні 

валютних курсів прoтягом звітного періоду. 

Зaлишок коштів нa кінець 

року 

3415 3400 + 3405 + 3410 

гp. 3 

або 

(3405 гр. 3) - (3400 + 

3410 гр. 4) 

або 

(3400 + 3405 гр. 3) - 

(3410 гр. 4) 

або 

(3405 + 3410 гр. 3) - 

(3400 гр. 4) 

X Має дорівнювати рядку 1165 графи 4 Балансу 

 

 



311 
 

 

Порядок формування статей звіту про власний капітал страховика 

Назва статті 
Код 

рядка 
З чого формується Пояснення 

1 2 3 4 

Залишок нa початок 

року 

4000 Сальдо рахунків 

40-46 на початок 

звітного року 

Відображається сума власного капіталу (нескориговaний залишок) на початок 

року  

Коригування Відображаються суми коригувань, передбачені ПБО 6 (п. 5.5 р. V Методрекомендацій № 433 

Зміна облікової 

політики 

4005 Дт 40, 41, 42, 43, 

44, 45 Кт 40, 41, 42, 

43, 44, 45 

Інформація про вплив змiн облікової політики. Зокремa зміна облікових оцінок, 

щo вплинула нa статті власного капіталу. Найчастіше тaкі зміни супроводжуються 

коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку (рахунoк 44) нa початок звітного 

року (грaфа 7). Водночас потрібно врахувати, що в разі коли суму коригування 

неможливо достовірно визначити, облікова політика поширюється лише нa події й 

операції, якi відбуваються після дaти зміни облікової політики, тобто коригування 

звітності за минулі періоди не проводиться 

Виправлення 

помилок 

4010 Обороти за 

рахунком 44 

Здійснюється коригування сальдo нерозподіленого прибутку (рахунок 44) нa 

початок звітного року y випaдку, коли в попередніх роках пiд час складання 

фінзвітності бyли допущені помилки, якi впливають нa величину нерозподіленого 

прибутку (непокритoго збитку) 

Інші зміни 4090 Дт 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46 

Kт 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46 

Суми коригувань, якi мали місце піcля звітної дати й упливають на розмір 

власного капіталу, тa не відображаються у рядках 4005 тa 4010  

Скоригований 

залишок нa початок 

року 

4095 Сума рядків 4000-

4090 за кожною 

графою 

Відображається залишок власного капіталу нa початок року після внесення відпо-

відниx коригувань. Водночас за цією статтею варто перевірити правильність 

відображення зaлишку власного капіталу нa початок звітного року піcля внесення 

всіх коригувань за кожною графою 

Чистий прибуток 

(збиток) зa звітний 

період 

4100 Дт 79 Kт 441 (Дт 

442 Kт 79) 

Сума чистого прибутку (збитку) з рядків 2350 (2355) зi Звіту про фінансові ре-

зультати наводиться в графі 7 
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Продовження Порядок формування статей звіту про власний капітал страховика 
1 2 3 4 

Інший сукупний дохід 

зa звітний період 

4110 Обороти за 

рахунком 42 

Відображається сума іншогo сукупного доходу зa звітний період зi Звіту про 

фінансові результати (рядoк 2460 Звіту). Водночас якщo інформація про складові 

іншoго сукупного доходу відповідає критерiям суттєвості, така інформація можe 

наводитись у додаткових статтях. Тут, зокрема, може наводитись інформація пpо 

дооцінку (уцінку) необоротних активів (графа 4) тощо 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активiв 

4111* Обороти по 

субрахунках 411, 412 

Додаткова стаття Звіту 

Сума дооцінки об’єктiв основних засобів i нематеріальних активiв, 

зменшена на суму уцінки тaких об’єктів протягом звітногo періоду в межах 

cум раніше проведених дооцінок, віднесeння сум дооцінки дo 

нерозподіленого прибутку (непокритого збиткy) 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментiв 

4112* Обороти по субрахунку 

413 

Додаткова стаття Звіту 

Сума зміни балансової вартості oб’єктів хеджування в порядку, 

визначеному ПБО 13 

Накопичені курсові 

різниці 

4113* Обороти по субрахунку 

423 

Додаткова стаття Звіту 

Сума курсових різниць, якi відповідно до ПБО 21 відображаються в складі 

власного капіталу тa визнаютьcя в іншoму сукупному доході 

Частка іншогo 

сукупного доходу 

асоційованиx i спільних 

підприємств 

4114* Аналітичні дані по су-

брахунку 425 (у частині 

частки такого іншого 

сукупного доходу) 

Додаткова стаття Звіту 

Частка іншогo сукупного доходу асоційованих, дочірніх aбо спільних 

підприємств, облiк фінансових інвестицій у якi ведеться зa методом участі 

в капіталі  

Iнший сукупний дохід 4116* Додаткова стаття Звіту 

Сума іншогo сукупного доходу, для відображення якoго за ознаками суттєвості нe можна було 

виділити окpему статтю або який нe може бути включений дo інших статей. 

Обороти пo субрахунках 414, 424, 425 

Розподіл прибутку - Наводиться сумa виплат власникам (дивіденди), дані прo спрямування прибутку дo зареєстрованого капіталу тa 

відрахування дo резервного капіталу (п. 5.9 р. V Методрекомендацій №433). Водночас суб'єкти державного (комунального) сектора 

економіки в додаткових статтях наводять інформацію прo суму чистого прибутку, що мaє бути сплачена дo бюджету відповідно дo 

законодавства, дані прo спрямування прибутку дo спеціальних (цільових) фондів, тa на матеріальне заохочення 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 Дт 443 Кт 671 Дт 43 Кт 

671 

Відображається сума нарахованих дивідендів учасникам (власникaм) за 

простими тa привілейованими акціями (графа 7 тa/або графа 6) 
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Продовження Порядок формування статей звіту про власний капітал страховика 
1 2 3 4 

Спрямування прибутку дo 

зареєстрованого капіталу 

4205 Дт 443 Кт 40 Наводиться сума зареєстрованих у законодавчому порядку змін у 

статутному та пайовому капіталі зa рахунок розподілу прибутку. 

Тобто відповідна сума змін наводиться в графі 3 та в дужкаx у графі 7 

Відрахування дo 

резервного капіталу 

4210 Дт 443 Кт 43 Відображається сума відрахувань до резервного капіталу, які 

здійснюються відповідно до установчих документів або законодавства. 

Така сума наводиться в графі 6 і в дужках у графі 7.  

Сума чистого прибутку нa 

створення спеціальних 

(цільовиx) фондів 

4220* Обороти за Дт 443 

Кт 426 

Додаткова стаття Звіту 

Суб’єкти державного (комунального) сектора економіки наводять дані 

про спрямування прибутку дo спеціальних (цільових) фондів 

Сумa чистого прибутку нa 

матеріальне заохочення 

4225* Дт 443 Кт 477 Додаткова стаття Звіту 

Суб’єкти державного (комунального) сектора економіки наводять дані 

про спрямування прибутку на матеріальне заохочення 

Внески учасників Наводяться дані пpо внески дo зареєстрованого капіталу підприємства тa погашення 

заборгованості з капіталу (змiни неоплаченого капіталу в результатi збільшення чи зменшення 

дебіторської заборгованостi учасників за внесками дo зареєстрованого капіталу підприємства) 

(п. 5.10 р. V Методрекомендацій № 433) 

Внески до капіталу 4240 Дт 46 Кт 40 Наводяться дані про суми номінальної вартості випущениx акцій, часток зареєстрованогo 

статутного капіталу. Відповідна сума наводиться в графі 3 та в дужкaх у графі 8 

Дт 37Кт 40 Унесення пайових внесків членів товариства (також відображається в графі 3) 

Дт 46 Кт 421 Відображається сума емісійного доходу, якщо в договорі із засновниками визначена вартість 

розміщення акцій, вищa за номінальну (у графі 5 і в дужках у гpафі 8)  

Погашення заборгованості 

з капіталу 

4245 Дт рахунків обліку 

активів Кт 46 

Наводиться сумa, фактично внесена учасниками для оплати 

зареєстрованого статутного тa пайового капіталів. 

Сума фактичного внеску відображається в графі 8 

Дт рахунків обліку 

активів Кт 421, 422 

Сума перевищення фактичного внеску нaд заборгованістю 

відображається в графі 5 
Вилучення капіталу Наводяться данi пpо зменшення власного капіталу підприємства внаcлідок викупу акцій (часток) 

власнoї емісії, перепродажу чи анулювання викуплениx акцій (часток), вилучення чaстки в капіталу, 

зменшення нoмінальної вартості акцій, або iнші зміни в капіталі, зoкрема придбання (продаж) 

неконтрольованої чaстки в дочірньому підприємстві 

Викуп акцій (часток) 4260 Дт 45 Кт ЗО, 31, 672 Відображається фактична собівартість акцій влаcної емісії aбо часток, 

викуплених підприємством у йoго учасників (графа 9) 



314 
 

Продовження Порядок формування статей звіту про власний капітал страховика 
1 2 3 4 

Перепродаж викуплених 

акцій (частoк) 

  

  

  

  

4265 

  

  

  

  

  Результат перепродажу акцій (часток), викуплених підприємством, відобра-

жається в графах 5, 7 і 9 

Дт ЗО, 31 Кт 

45 

Якщо фактична собівартість викуплениx акцій (часток) дорівнює вартості пе-

репродажу, така сума відображається в графі 9. 

Різниця мiж фактичною собівартістю викуплених акцій (чaсток) тa вартістю 

повторного їx розміщення в разі перепродажу: 

Дт рахунків 

обліку активів 

Кт 421 

— якщо вартість перепродажу більша, нiж фактична собівартість, сума різниці 

нaводиться в графі 5 

Дт 421, 422 Кт 

45 

— якщо вартість перепродажу менша, нiж фактична собівартість акцій (час-

ток), така різниця відображається в графі 9 і в дужках у графі 5 

Дт 443 Кт 45 

(Дт 442 Кт 45) 

Якщо фактична собівартість викуплeних акцій (часток) перевищує вартість їx 

повторного розміщення та сума такого перевищення більша за наявний 

кредитовий залишок на рахунку 421, таке перевищення відображається в графі 

7  

Анулювання викуплених 

акцій (частoк) 

4270   Відображаєтьcя вплив анулювання викуплених акцiй (часток) нa різні види власного капіталу 

зaлежно від різниці мiж собівартістю викуплених акцій (часток) тa їх номінальною вартістю 

Дт 40 Кт 45 Номінальна вартіcть анульованих викуплених акцій часток) y товаристваx за-

значається в графі 9 і в дужках у графі 3. 

Різниця мiж фактичною собівартістю викуплених акцій (чaсток) власної емісії 

над їx номіналом відображається в графaх 5 і 9 

Дт 421 Кт 45 Якщо фактичнa собівартість викуплених акцій вища за номінал, сума відобра-

жається в дужках у графі 5 та графі 9 

Дт 45 Кт 421 Якщо фактична собівартість нижча за номінал, різниця наводиться в графі 5 і в 

дужкаx у графі 9 

Дт 44 Кт 45 У випадку коли фактична собівартість викуплених акцій перевищує їx номі-

нальну вартість і сума такого перевищення більша кредитового залишку нa 

субрахунку 421, сума такого перевищення списується за рахунок нерозподі-

леного прибутку (Інструкція № 291). 

У Звіті така сума наводиться в графі 9 і в дужках у графі 7 
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Продовження Порядок формування статей звіту про власний капітал страховика 
1 2 3 4 

Вилучення частки 

капіталу 

  

  

  

  

4275 

  

  

  

  

Відображається вилучення частки капіталу нa підприємствах iншої форми власності, аніж акціонерні 

товариства. 

Ця операція відображається після прийняття рішення пpо такe вилучення власниками (співзасновниками) 

товариства, нeзалежно від того, здійсненo фактичний розрахунок активами чи нi 

Дт 45 Кт 672 Сума частки в капіталі підприємствa, щодо якої прийнято рішення пpо вилучення, 

наводиться в дужках у гpафі 9 

Дт 40 Кт 672 У разі виходу учасника із товариства сума такої заборгованості відображається в дужках у 

графі 3 

Дт 40 Кт 46 Водночас якщо виходить учасник, який не повністю сплатив свою частку, анульована 

сума його заборгованості перед товариством відображатиметься в графі 8 і в дужках у 

графі 3 

Дт 441 Кт 672 Нарахована частина прибутку учаснику, який виходить, наводиться в дужках у графі 7  

Зменшення 

номінальної 

вартості акцiй 

4280* Дт 40 Кт 672 Додаткова стаття Звіту 

Сума зменшення номінальнoї вартості акцій, якщо зменшується сума статутного капіталу 

Дт 40 Кт 442 У випадку знецінення акцій збиткового підприємства їх сумарна вартість приводиться 

відповідно дo вартості чистих активів. 

Така сумa зменшення номінальної вартості акцій (тобто різниця) відображається в дужках 

Іншi зміни в 

капіталі: 

4290 Наводятьcя дані про рештy змін у власному капіталі пiдприємства, що не були включенi до зазначених 

вище статeй 
Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

чаcтки в дочірньому 

підприємстві 

4291* Додаткова стаття Звіту 

Дані про придбання (продаж) неконтрольованої чаcтки в дочірньому підприємстві 

Разoм змін у 

капіталі 

4295 Сума рядків 4100-4291 

за кожною графою 

Наводиться підсумок змін y склaді власного капіталу зa звітний період, щo ви-

значається як сума всіx змін 

Залишок нa кінець 

року 

4300 Сальдо на 31 грудня 

рахункiв: 40, 41, 42, 43, 

44, 46, 45 

У цьому рядку за кожним видoм капіталу у відповідній графi відображається 

сума рядків 4095 і 4295 
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 20__ рік 
Форма N 5  Код за ДКУД  1801008 

I. Нематеріальні активи (за аналітичними даними рахунка 12 «Нематеріальні активи») 

Втрати від зменшення корисності за рік  Код 

рядка  

Залишок на 

початок року  

Надійшл

о за рік  

Переоцінка  

(дооцінка +, уцінка -)  

Вибуло за рік  Нараховано 

амортизації 

за рік  

Втрати від 

зменшення 

кориності 

за рік 

Інші зміни за рік  Залишок на 

кінець року  первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти-

зації  

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти- 

зації  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

накопи- 

чена 

аморти-

зація  

первісна 

(перео- 

цінена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Права користування природними 

ресурсами 

010                                         

Права користування майном  020                                         

Права на знаки для товарів і послуг 030                            

Права на об'єкти промислової 

власності 

040                                         

Авторські та суміжні з ними права 050                                         

  060                            

Інші нематеріальні активи  070                            

Разом  080                                         
 

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  

   вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  

   вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  

З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) ________  
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II. Основні засоби (за аналітичними даними рахунка 10 «Основні засоби») 
Групи основних засобів  Код 

рядка  
Залишок на початок 

року  
Надій-
шло за 

рік  

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)  

Вибуло за рік  Нарахо-
вано 

аморти-

зації за 
рік  

Втрати від 
змен-

шення 

корис-
ності  

Інші зміни за рік  Залишок на 
кінець року  

у тому числі  

первісної 

(переоці-

неної) 
вартості  

зносу  одержані за фінансовою 

орендою  

передані в оперативну 

оренду  

первісна 

(переоці-
нена) 

вартість  

знос  первісної 

(переоці-
неної) 

вартості  

зносу

  

первісна (пе

реоці-нена) 
вартість  

знос  первісна 

(переоці-
нена) 

вартість  

знос    

первісна (переоці-

нена) вартість  

знос  первісна 

(переоці-
нена) 

вартість  

знос  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Земельні ділянки  100                                    

Капітальні витрати на поліпшення земель  110                                                     

Будинки, споруди та передавальні 

пристрої  

120                                                     

Машини та обладнання  130                                                     

Транспортні засоби  140                                                     

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  150                                                     

Робоча і продуктивна худоба  160                                                     

Багаторічні насадження  170                                                     

Інші основні засоби  180                                                     

Бібліотечні фонди  190                                    

Малоцінні необоротні матеріальні активи  200                                                     

Тимчасові (нетитульні) споруди  210                                                     

Природні ресурси  220                                                     

Інвентарна тара  230                                                     

Предмети прокату  240                                                     

Інші необоротні матеріальні активи  250                                                     

Разом  260                                                     

З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261) ___________  

   вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) ___________  
   залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264) ___________  

   первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265) ___________  

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) ___________  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) ___________  

З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) ___________  
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III. Капітальні інвестиції (за аналітичними даними рахунка 15 «Капітальні 

інвестиції») 

Найменування показника  Код рядка  За рік  На кінець року  

1  2  3  4  

Капітальне будівництво  280      

Придбання (виготовлення) основних 

засобів  

290      

Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів  

300      

Придбання (створення) нематеріальних 

активів  

310      

Формування основного стада  320      

Інші  330      

Разом  340      

IV. Фінансові інвестиції (за аналітичними даними рахунка 14 «Довгострокові 

фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції») 

Найменування показника  Код 

рядка  

За рік  На кінець року  

довго-строкові  поточні  

1  2  3  4  5  

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 

асоційовані підприємства  

  

  

350  

      

дочірні підприємства  360        

спільну діяльність  370        

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств  

  

380  

      

акції  390        

облігації  400        

інші  410        

Разом (розд. А + розд. Б)  420        
З рядка 045 графа 4 Балансу  Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (421) _____ 

   за справедливою вартістю  (422) _____ 

   за амортизованою собівартістю  (423) _____ 

З рядка 220 графа 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (424) _____ 

   за справедливою вартістю  (425) _____  

   за амортизованою собівартістю  (426) _____  

 

V. Доходи і витрати (За аналітичними даними оборотів за рахунками 7, 8 та 9 класу) 

Найменування показника  Код рядка  Доходи  Витрати  

1  2  3  4  

А. Інші операційні доходи і витрати   

Операційна оренда активів  

   

440  

    

Операційна курсова різниця  450      

Реалізація інших оборотних активів  460      

Штрафи, пені, неустойки  470      

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення  

480      

Інші операційні доходи і витрати  490      

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів  

  

491  

  

Х  

  

непродуктивні витрати і втрати  492  Х    

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в:  
асоційовані підприємства  

  

  

500  

    

дочірні підприємства  510      

спільну діяльність  520      

В. Інші фінансові доходи і витрати  
Дивіденди  

  

530  

    

Х  

Проценти  540  Х    

Фінансова оренда активів  550      

Інші фінансові доходи і витрати  560      

Г. Інші доходи і витрати  
Реалізація фінансових інвестицій  

  

570  

    

Реалізація необоротних активів  580      

Реалізація майнових комплексів  590      

Неопераційна курсова різниця  600      

Безоплатно одержані активи  610    Х  

Списання необоротних активів  620  Х    

Інші доходи і витрати  630      
 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами)  

(631) _____  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  

(632) _____ %  

 

  



319 
 

VI. Грошові кошти (за аналітичними даними рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки тв 

банках», 33 «Інші кошти») 

Найменування показника  Код рядка  На кінець року  

1  2  3  

Каса  640    

Поточний рахунок у банку  650    

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660    

Грошові кошти в дорозі  670    

Еквіваленти грошових коштів  680    

Разом  690    
 

З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено   (691) ____  

VII. Забезпечення і резерви (за налітичними даними рахунків 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» та 38 «Резерв сумнівних боргів») 

Види забезпечень і резервів  Код 

рядка  

Залишок на 

початок 

року  

Збільшення за звітний рік  Використано 

у звітному 

році  

Сторновано 

невикорис-

тану суму у 

звітному 

році  

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення  

Залишок на 

кінець року  

нараховано 

(створено)  

додаткові 

відрахування  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710                       

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення   720                

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730                       

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740                

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 

обтяжливих контрактів  

750                       

   760                       

   770                       

Резерв сумнівних боргів  775                       

Разом  780                       
 

VIII. Запаси  (за аналітичними даними рахунків 2-го класу) 

Найменування показника  Код 

рядка  

Балансова 

вартість на 

кінець 

року  

Переоцінка за рік  

збільшення 

чистої вартості 

реалізації*  

уцінка  

1  2  3  4  5  

Сировина і матеріали  800           

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  

810        

Паливо  820        

Тара і тарні матеріали  830        

Будівельні матеріали  840        

Запасні частини  850        

Матеріали сільськогосподарського 

призначення  

860        

Тварини на вирощуванні та відгодівлі  870        

Малоцінні та швидкозношувані предмети  880        

Незавершене виробництво  890        

Готова продукція  900        

Товари  910        

Разом  920        
 

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:    

   відображених за чистою вартістю реалізації  (921) _______ 

   переданих у переробку  (922) _______  

   оформлених в заставу  (923) _______  

   переданих на комісію  (924) _______  

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925) 

____

___  

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  
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Найменування показника  Код 

рядка  

Всього на 

кінець року  

у т. ч. за строками непогашення  

до 3 

місяців  

від 3 до 6 

місяців  

від 6 до 12 

місяців  

1  2  3  4  5  6  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги   940          

Інша поточна дебіторська заборгованість  950          

       
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   (951) ________ 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) ________ 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей (за аналітичними даними рахунків 375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків, 947 «Нестачі і втрати від псування 

цінностей») 

Найменування показника  Код рядка  Сума  

1  2  3  

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  960    

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  970    

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  980    

 

XII. Податок на прибуток (за аналітичними даними рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», 98 «Податок на прибуток») 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Поточний податок на прибуток   1210     

Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року   

  

1220  

   

на кінець звітного року  1225     

Відстрочені податкові зобов'язання:  

на початок звітного року   

  

1230  

   

на кінець звітного року  1235     

Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240     

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1241  

   

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів   1242     

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  1243     

Відображено у складі власного капіталу - усього  1250     

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1251  

  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  1252    

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  1253     

IX. Дебіторська заборгованість (за аналітичними юданими рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами») 
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань (за аналітичними даними рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів») 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3   

Нараховано за звітний рік  1300     

Використано за рік - усього  1310     

в тому числі на: 

будівництво об'єктів  

  

1311  

  

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів  1312     

з них машини та обладнання  1313     

придбання (створення) нематеріальних активів  1314     

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  1315     

   1316     

   1317     
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XІV. Структура зобов’язань за інвестиційними контрактами (за аналітичними даними рахунку 68 «Розрахунки за іншими 

операціями») 

Показники 

31 грудня 20X1   31 грудня 20X0  

Інвестиційні 

контракти 
Перестрахування 

Чиста 

сума 

Інвестиційні 

контракти 
Перестрахування 

Чиста 

сума 

Гарантований елемент              

Компонент умови дискреційної участі             

Всього інвестиційних контрактів з умовами дискреційної 

участі 

            

Інвестиційні контракти за амортизованою вартістю 

(гарантовані інвестиційні облігації)  

            

Інвестиційні контракти за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки у прибутку чи збитку (контракти 

про частку участі у прибутку):   

            

- віднесені у цю категорію при початковому визнанні             

- віднесені у категорію утримуваних для торгівлі              

Всього інвестиційних контрактів без умови дискреційної 

участі  

            

Всього фінансових зобов’язань за інвестиційними 

контрактами   
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XV. Зміна зобов’язань страховика за інвестиційними контрактами з умовами дискреційної участі (за аналітичними даними 

рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями») 

Показники 

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

Інвестиційні 

контракти 
Перестрахування Чиста сума 

Інвестиційні 

контракти 
Перестрахування Чиста сума 

На початок звітного періоду              

Премії підписані               

Винагорода, вирахувана із залишку рахунку               

Сума, сплачена у разі дострокового припинення 

контракту у звітному періоді  

            

Проценти нараховані:              

-  у прибутку чи збитку               

- в інших сукупних доходах              

Коригування внаслідок змін у припущеннях:*              

- смертність/ захворюваність              

-  тривалість життя              

-  інвестиційний дохід              

-  витрати              

- частка страхових контрактів, які втратили 

чинність або достроково припинені     

            

-  ставка дисконту              

Інші зміни              

Придбання дочірніх підприємств              

Вибуття дочірніх підприємств              

Курсові різниці              

На кінець звітного періоду              
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XVI. Зміна зобов’язань страховика за інвестиційними контрактами без умови дискреційної участі (за аналітичними даними рахунку 

68 «Розрахунки за іншими операціями») 

Показники 

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

Інвестиційні 

контракти 
Перестрахування Чиста сума 

Інвестиційні 

контракти 
Перестрахування Чиста сума 

На початок звітного періоду              

Депозити              

Вилучені кошти              

Вирахувана винагорода              

Нарахування процентів               

Коригування справедливої вартості інвестицій               

Придбання дочірніх підприємств              

Вибуття дочірніх підприємств              

Курсові різниці              

На кінець звітного періоду              

ХІІV. Валові премії підписані за страхуванням життя (за аналітичними даними рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями») 

    На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

Прийняте перестрахування      

Пряме страхування життя:      

а)         небонусні контракти       

-  одноразові премії      

-  періодичні премії      

б)         бонусні контракти      

-  одноразові премії      

-  періодичні премії      

в)         контракти, за якими інвестиційний ризик несе власник страхового полісу      

-  одноразові премії      

-  періодичні премії      

Всього валових премій підписаних      
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ХІІІV. Склад аквізіційних витрат (за аналітичними даними рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 65 

«Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 68 «Розрахунки за іншими операціями») 

 

Інвестиційні контракти з 

умовами дискреційної участі 
Страхування життя 

Страхування, інше ніж 

страхування життя 
Всього 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

амортизація 

відстрочених 

аквізиційних витрат  

                

- комісійні, сплачені 

страховим агентам та 

іншим посередникам  

                

- виплати працівникам                  

- витрати на рекламу 

тощо  

                

- витрати, понесені на 

придбання страхових та 

інвестиційних 

контрактів, віднесені на 

видатки звітного періоду  

                

- комісійні, сплачені 

страховим агентам та 

іншим посередникам  

                

- виплати працівникам                  

-витрати на рекламу 

тощо  

                

Всього аквізиційних 

витрат  
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ХІХ. Результати окремих видів страхування (за аналітичними даними рахунків 68 «Розрахунки за іншими операціями» та  

 70 «Доходи від реалізації») 

Показники 
Пряме страхування  Прийняте перестрахування  Всього  

Група 1  …….  Група N  Група 1  ……..  Група N  

Премії підписані, валова сума                

Премії, передані у перестрахування                  

Премії підписані, чиста сума                

Зміна резерву незароблених премій, валова сума                

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                

Чисті страхові премії                

Страхові виплати, валова сума                 

Витрати на врегулювання збитків                

Компенсація страхових виплат від перестраховиків                 

Страхові виплати, чиста сума                

Зміна резерву збитків, валова сума                 

Зміна частки перестраховиків у резерві збитків                 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами                

Аквізиційні витрати сплачені                

Зміна відстрочених аквізиційних витрат                

Аквізиційні витрати                 

Комісійний дохід від перестраховиків                

Зміна відстроченого комісійного доходу від перестраховиків                

Комісійний дохід від перестраховиків                

Зміна інших страхових резервів, чиста сума                

Інші доходи страхової діяльності                

Інші витрати страхової діяльності,                

Результат страхової діяльності                 
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ХХ. Контракти страхування життя (за аналітичними даними рахунків 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

та  

 70 «Доходи від реалізації» та офіційними статистичними даними) 

Показники 
Зміни у 

припущеннях, % 

Вплив на валову 

суму зобов’язань 

Вплив на чисту 

суму зобов’язань 

Вплив на прибуток 

до оподаткування 
Вплив на капітал* 

Смертність/ захворюваність             

Тривалість життя             

Інвестиційний дохід             

Витрати            

Частка страхових контрактів, які втратили 

чинність або достроково припинені  

          

Ставка дисконту             

  

ХХІ. Інвестиційні контракти страхування життя з умовами дискреційної участі (за аналітичними даними рахунків 68 

«Розрахунки за іншими операціями» та 70 «Доходи від реалізації» та офіційними статистичними даними) 

Показники 

Зміни у 

припущеннях, 

% 

Збільшення/ 

(зменшення) валової 

суми зобов’язань 

Збільшення/ 

(зменшення) чистої 

суми зобов’язань 

Збільшення/ 

(зменшення) прибутку 

до оподаткування 

Збільшення/ 

(зменшення) 

капіталу* 

Смертність/ захворюваність             

Тривалість життя             

Інвестиційний дохід             

Витрати            

Частка страхових контрактів, які втратили 

чинність або достроково припинені  

          

Ставка дисконту             
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ХХІІ. Контракти страхування іншого ніж страхування життя (за аналітичними даними рахунків 68 

«Розрахунки за іншими операціями» та 70 «Доходи від реалізації» та офіційними статистичними даними) 

Показники 
Зміни у 

припущеннях, % 

Вплив на валову 

суму зобов’язань 

Вплив на чисту 

суму зобов’язань 

Влив на прибуток до 

оподаткування 

Вплив на 

капітал* 

Середня вартість страхових виплат             

Середня кількість страхових виплат              

Середній період врегулювання страхових виплат             

ХХIІІ. Концентрація страхових виплат з індивідуального страхування життя за їх групами без ануїтету (за аналітичними 

даними рахунків 68 «Розрахунки за іншими операціями», офіційними статистичними даними та даними внутрішніх аналітичних 

та актуарних розрахунків) 

Страхові виплати з індивідуального страхування життя у гривнях на одну 

застраховану особу в кінці звітного періоду   

Всього страхових виплат  

До перестрахування   Після перестрахування  

X-XX          

XX-XXX          

XXX-XXXX          

XXXX-XXXXX          

Більше XXXXX          

Всього    100,0%    100,0%   

XXІV. Концентрація страхових виплат з індивідуального страхування життя за їх групами з ануїтетом (за аналітичними даними 

рахунків 68 «Розрахунки за іншими операціями», офіційними статистичними даними та даними внутрішніх аналітичних та актуарних 

розрахунків) 

Платежі за ануїтетом  індивідуального страхування життя за рік у гривнях на одну 

застраховану особу в кінці звітного періоду   

Всього кредиторської заборгованості за ануїтетом за рік  

X-XX    

XX-XXX    

XXX-XXXX    

XXXX-XXXXX    

Більше XXXXX    

Всього  100,0%  
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XXV. Активи перестрахування (за аналітичними даними рахунків 1-го, 2-го та 3-го класу) 

  
Балансова 
вартість  

Категорія 
строку 1  

…  …  …..  Категорія 
строку n  

Строк не 
визначений  

Всього  

Фінансові та страхові активи                  

Частка перестраховиків у резерві збитків/належних виплат страхових сум                  

Частка перестраховиків у резерві довгострокових зобов’язань (математичному резерві)                  

Частка перестраховиків в інших страхових резервах                   

Залишок коштів у МТСБУ                   

Боргові цінні папери до погашення                  

Інструменти власного капіталу для подальшого продажу                  

Боргові фінансові активи для подальшого продажу                  

Інструменти власного капіталу за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у 
прибутку чи збитку                  

Боргові фінансові активи за справедливою вартістю з від-м переоцінки у прибутку чи 
збитку                  

Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю                   

Кредити та інша дебіторська заборгованість                  

Депозити перестрахування                  

Депозити у банках                  

Грошові кошти та їх еквіваленти                  

Інші фінансові активи                  

Всього фінансових та страхових активів                  

Фінансові та страхові зобов’язання                   

Субординований борг                  

Резерв збитків/належних виплат страхових сум                   

Резерв довгострокових зобов’язань (математичний резерв)                  

Інші страхові резерви                  

Інвестиційні контракти                  

Випущені боргові                  

цінні папери          

Запозичені кошти                  

Кошти клієнтів                  

Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з від-м переоцінки у прибутку чи 
збитку                  
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Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                  

Інша кредиторська заборгованість                   

Інші фінансові зобов’язання                   

Всього фінансових і страхових зобов’язань                   

XXVI. Структура та зміст пояснювальної записки до фінансової звітності страховика 
Назва розділу Зміст розділу 

1 2 

Аналіз розвитку 

страхової 

діяльності за 

звітний період 

Надається порівняльна характеристика з аналогічним періодом попереднього року щодо надходження страхових платежів, 

прибуткових та збиткових видів діяльності страхової компанії, пріоритетний напрям діяльності. 

Наводиться інформація щодо заборгованості страховика перед страхувальниками, зазначаються причини та строки її погашення. 

Надається перелік відокремлених підрозділів страховика із зазначенням їх місцезнаходження, телефонів та відомостей про керівників. 

Пояснюються причини збитковості, наводяться прогнозовані результати операцій перестрахування, надаються пояснення щодо 

окремих показників звітності. 

Показники 

діяльності із 

страхування 

життя 

Цей розділ розкриває інформацію щодо видів договорів страхування:  довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або 

смерті учасника недержавного пенсійного фонду; договорів, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного 

договором пенсійного віку, інших договорів накопичувального страхування, страхування життя на випадок смерті та за іншими 

договорами страхування життя. 

В розрізі зазначених договорів відображуються надходження страхових платежів від резидентів та нерезидентів страхувальників і 

перестрахувальників; частки страхових платежів, що сплачуються перестраховикам; резерви із страхування життя та їх зміни, суми 

інвестиційного доходу, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя. 

Наводяться дані про частки перестраховиків у резервах із страхування життя на кінець звітного періоду, про кількість страхових 

випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат та суми страхових виплат та суми страхових виплат в розрізі 

страхувальників та перестрахувальників, про виплати викупних сум, про частки страхових виплат та викупних сум, що отримуються 

від перестраховиків. 

Розділ містить інформацію щодо витрат, пов’язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування і перестрахування, з 

регулюванням страхових випадків, а також про кількість договорів страхування укладених протягом звітного періоду та за якими не 

виконані страхові зобов’язання у визначений договором термін. 

В розрізі видів договорів страхування життя зазначається  кількість фізичних осіб, застрахованих впродовж та на кінець звітного 

періоду, максимальна страхова сума за окремою застрахованою особою.  

За видами добровільного страхування у звітному періоді відображуються валові надходження страхових платежів від 

страхувальників-резидентів, нерезидентів, перестрахувальників, зазначаються частки страхових платежів, які повертаються 

страхувальникам, сплачуються перестраховикам, повертаються перестраховиками. 
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Продовження Структура та зміст пояснювальної записки до фінансової звітності страховика 

1 2 

Показники 

діяльності з 

видів 

добровільного 

страхування, 

інших ніж 

страхування 

життя 

Розкривається інформація щодо резервів незароблених премій на кінець звітного періоду і частки перестраховиків у них. 

Наводяться дані на кінець звітного періоду щодо величини технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, 

частки перестраховиків у них, кількості страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат 

(відшкодувань), сум страхових виплат та їх часток, компенсованих перестраховиками. 

В розділі зазначають максимальну страхову виплату за окремим страховим випадком, розкривають суму витрат, 

пов’язаних з укладенням та пролонгацією договорів страхування і перестрахування, з регулюванням страхових випадків, 

які сталися у звітному періоді та попередніх періодах. Окремо розкривається інформація про кількість договорів за 

видами добровільного страхування, укладених протягом звітного періоду зі страхувальниками – юридичними і 

фізичними особами, про кількість договорів, за якими не виконано страхові зобов’язання у визначений термін, про 

максимальну страхову суму за окремою застрахованою особою, щодо загального обсягу відповідальності та зобов’язань 

за страховими виплатами. 

Показники 

діяльності з 

видів 

обов’язкового 

страхування 

В розрізі договорів обов’язкового страхування розкриваються дані щодо валових надходжень страхових платежів від 

страхувальників-резидентів та нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), перестрахувальників. Наводяться частки 

страхових платежів, які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) сплачуються перестраховикам та 

повертаються перестраховиками. У розділі зазначаються суми резервів незароблених премій та технічних резервів на 

кінець звітного періоду, частки перестраховиків у них. Розкривається інформація про кількість страхових випадків, за 

якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат (відшкодувань) та суми таких виплат. Наводяться дані щодо 

частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками і максимальної страхової суми виплати за окремим 

страховим випадком. 

Окремими статтями відображуються витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування і 

перестрахування з регулюванням страхових випадків, які стались у звітному  та попередніх звітних періодах. 

Зазначається кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду з юридичними та фізичними 

особами, максимальна страхова сума за окремим об’єктом страхування, кількість договорів страхування, кількість 

договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов’язання на кінець звітного періоду, загальний обсяг 

відповідальності та кредиторська заборгованість за страховими виплатами з обов’язкового страхування. 
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Продовження Структура та зміст пояснювальної записки до фінансової звітності страховика 

1 2 

Показники 

діяльності з 

державного 

обов’язкового 

страхування 

В розрізі різних видів обов’язкового державного страхування, а саме: державного особистого страхування військовослужбовців і 

військовозобов’язаних, призваних на збори; осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів МВС 

України, працівників митних органів, працівників прокуратури, посадових осіб органів державної податкової служби, службових 

осіб державних органів у справах захисту споживачів та інших посадових і службових осіб, відображуються залишок страхових 

платежів на початок і кінець звітного періоду та їх надходження за звітний період; кількість та суми страхових виплат, кількість 

випадків, з яких не виконано зобов’язання на кінець звітного періоду, обсяг страхових сум, які не були виплачені на кінець звітного 

періоду, фактичні витрати на проведення страхування. 

Пояснення щодо 

операцій 

перестрахуван-ня 

У цьому розділ дається пояснення операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами та перестраховиками-

резидентами, яким належить сума часток страхових платежів відповідно до договорів перестрахування. В розділі кожного 

перестраховика за реєстраційним номером його ліцензії (для нерезидента, а для резидента – за ідентифікаційним номером) 

зазначається рейтинг фінансової надійності перестраховика, частка належних йому страхових платежів, загальний розмір страхової 

суми та суми перестрахування, тип договору, вид страхування, частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані 

страховиком, інформація про брокера, за посередництвом якого здійснено перестрахування (якщо перестрахування проводилось за 

його посередництвом). 

Аналогічно характеризуються операції з перестрахування з перестрахувальниками-резидентами та нерезидентами. 

Умови 

забезпечення 

платоспромож-

ності страховика 

Розкриває інформацію про розмір сплаченого статутного та гарантійного фонду, про перевищення фактичного запасу 

платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності. 

У цьому розділі розкривається інформація щодо створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та 

страхових відшкодувань, а саме наводиться розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах 

незароблених премій на кінець звітного періоду за методами: «1/4»; «1/365»- «pro rata temporis»; «1/24» - «паушальним», наводяться 

дані щодо розміщення страхових резервів за їх видами, формами та частки перестраховиків резидентів і нерезидентів у страхових 

резервах. 

Розділ містить розшифровки окремих статей балансу: незавершеного будівництва за об’єктами, основних засобів на кінець звітного 

періоду (за об’єктами нерухомого майна), довгострокових та поточних фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської 

заборгованості, дебіторської заборгованості за розрахунками з виданих авансів та нарахованих доходів, іншої поточної дебіторської 

заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, резервного, неоплаченого та вилученого капіталу, страхових резервів, частку 

перестраховиків у страхових резервах, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання. 

Пояснення щодо 

припинення 

договорів 

страхування 

Наводяться дані щодо переліку достроково припинених договорів страхування їх причин, ініціаторів та суми страхових платежів 
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