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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Необхідність зростання національної економіки 

визначає розвиток сучасного фінансового ринку як підґрунтя забезпечення 

стабільного стану країни. На українському ринку фінансових послуг одним із 

перспективних його сегментів є страховий. За даними Національної комісії з 

державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, лідируючі позиції 

сьогодні стабільно посідають страхові організації, які поступаються лише 

банківському сектору. Результати аналізу основних показників діяльності 

українських страховиків за період 2007–2013 рр. свідчать про позитивну динаміку: 

зростання активів на 18,1 %, порівняно з 2012 р., обсягів статутних капіталів на 

4,5 % і сформованих страхових резервів на 14,8 %. У 2013 році загальна кількість 

страхових компаній в Україні становила 407, у тому числі СК «Life» (життя) – 62, 

СК «non-Life» (не-життя) – 345. Проте скорочення кількості страховиків майже 

на 10 % за період 2010–2013 рр. зумовлене посиленням вимог до їх 

функціонування та ускладненням процесів організації страхового бізнесу. 

Ключовим елементом економічної системи страхового бізнесу, що 

викликає дискусійність, виступає фінансовий результат та його формування в 

обліковій системі. Утім, невирішеними залишаються окремі питання щодо 

формування показників звітності, перевірки їх достовірності, а також 

можливостей та результатів проведення аналізу прибутковості діяльності 

страхових компаній. Це потребує застосування оновлених організаційно-

методичних положень обліку та аудиту й інформаційного забезпечення 

управління діяльністю суб’єктів страхової галузі, що обумовлює доцільність 

проведення досліджень та актуалізує необхідність прикладних розробок з 

урегулювання окреслених проблем. 

Істотний внесок у розвиток теорії та практики страхової справи зробили 

зарубіжні (У. Гоббі, В. Р. Ідельсон, А. Манес, П. Самуельсон, В. І. Серебровський, 

В. В. Шахов, В. Е. Янов) та українські вчені (В. Д. Базилевич, К. Г. Воблий, 

О. Д. Вовчак, О. О. Гаманкова, Т. А. Говорушко, Д. А. Навроцький, С. С.  Осадець, 

Р. Е. Островерха, Л. О. Позднякова, О. В. Рабий, А. Л. Самойловський, 

Н. В. Ткаченко, І. В. Фисун, В. М. Фурман, О. В. Хавтур, Л. В. Шірінян). Проблеми 

обліково-аналітичного характеру страховиків висвітлені в працях таких 

науковців: М. О. Бєлгородцевої, О. В. Бондаренко, Д. Г. Буханця, Т. О. Гарматій, 

С. Ф. Голова, О. О. Гончаренко, Т. В. Греджевої, Х. Р. Дудаєва, Т. О. Зінькевич, 

Н. М. Калашнікової, Г. В. Кравчук, А. С. Крутової, М. І. Легкого, В. С. Леня, 

Г. М. Лютової, С. О. Мельникової, Т. М. Павлюченко, Т. В. Полазнової, 

В. С. Приходька, Ж. В. Прокопенко, О. О. Сидоренка, О. В. Соловйової, 

Я. Б. Федорової, М. К. Яковлева, Д. Г. Янковської, інших. 
Незважаючи на розгляд науковцями різних аспектів обраної 

проблематики, потребують подальших розробок питання, пов’язані з 
обґрунтуванням теоретико-методичних положень функціонування систем 
бухгалтерського обліку й аудиту в умовах застосування міжнародних стандартів 
та наявних кризових економічних явищ, організацією та методикою відображення 
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формування фінансових результатів в обліку та звітності, застосуванням 
сучасного організаційно-методичного інструментарію внутрішнього аудиту 
фінансових результатів, що і визначило актуальність дослідження, зумовило 
вибір теми, мети, основних завдань та логіко-структурну побудову роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 
напрям дослідження пов’язаний з тематикою наукових розробок кафедри 
обліку, аудиту та економічного аналізу Харківського інституту фінансів 
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за 
науково-дослідною темою № 0111U009162 «Удосконалення бухгалтерського 
обліку та контролю в системі економічної безпеки державних фінансів: 
теорія та методологія» (особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні 
методики аналізу результатів діяльності підприємств) та Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту за науково-дослідною 
темою № 0111U007108 «Соціально-економічний розвиток України в умовах 
входження в європейський економічний простір» (особистий внесок здобувача 
полягає у проведенні моніторингу страхового ринку України та розробці 
рекомендацій з упровадження окремих видів страхових продуктів у діяльність 
вітчизняних страховиків). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
й розвиток теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій з 
удосконалення обліку та аудиту фінансових результатів страхової діяльності. 

Досягнення поставленої мети визначило необхідність вирішення таких 
завдань: 

 конкретизувати економіко-правову сутність понять «страхові послуги», 
«страховий продукт» та «прибуток» як об’єктів бухгалтерського обліку; 

 визначити структуроутворюючі елементи облікової політики страхових 
компаній у частині формування фінансових результатів; 

 розширити класифікацію витрат і доходів страхової компанії для 
потреб обліку й управління формуванням фінансовими результатами; 

 обґрунтувати організаційно-методичні аспекти формування й обліку 
фінансових результатів та визначення відповідних показників у фінансовій 
звітності; 

 удосконалити порядок визначення показників у фінансовій звітності 
страхових компаній; 

 сформувати методичні рекомендації з внутрішнього аудиту фінансових 
результатів страховика; 

 визначити пріоритетні напрями вдосконалення обліку й внутрішнього 
аудиту фінансових результатів в автоматизованому середовищі;  

 оцінити вплив чинників макрорівня на результати діяльності 
страховиків і спрогнозувати показники результативності страхової діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес обліку та аудиту фінансових результатів 
страхової діяльності. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних положень і 
прикладних аспектів обліку та аудиту фінансових результатів страхової діяльності. 



 3 

Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання явищ і 

господарських процесів. Теоретичне обґрунтування побудови ефективної системи 

обліку та аудиту фінансових результатів в управлінні страховою діяльністю 

здійснено із застосуванням комплексно-цільового системного підходу та логічного 

моделювання. У роботі використано методи логічного аналізу та синтезу (під 

час теоретичного осмислення проблемних питань обліку і аудиту фінансових 

результатів страхової діяльності, уточнення понятійно-термінологічного 

апарату), абстрактно-логічний метод та групування (під час розробки 

класифікації доходів і витрат, резервів, ризиків), методи стохастичного 

факторного та кореляційно-регресійного аналізу (під час визначення впливу 

чинників і резервів підвищення прибутку), монографічний метод (під час 

формування пропозицій здобувача з удосконалення теоретико-методичних 

положень обліку і аудиту фінансових результатів в інформаційній системі 

управління), графічний метод (для унаочнення результатів дослідження). 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативні 

акти України, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання та відображення 

їх господарських операцій в обліку й звітності; офіційні дані Державної 

служби статистики України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг; показники звітності страхових 

компаній; наукові дослідження вчених з теоретичних, методичних та 

організаційних питань обліку та аудиту фінансових результатів; довідкові та 

інформаційні видання; дані Інтернет-ресурсів; власні спостереження здобувача, 

логічні викладення та аналітичні розрахунки. Обробка даних здійснювалася з 

використанням пакету комп’ютерних програм Microsoft Office. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку 

теоретичних положень і розробці науково-обґрунтованих рекомендацій з 

обліку та аудиту фінансових результатів страхової діяльності. Результати 

дослідження, які містять наукову новизну, полягають у такому: 

удосконалено: 

– організаційно-методичні положення щодо забезпечення формування 

й відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів страхової 

діяльності шляхом уведення додаткових субрахунків за виокремленими 

аналітичними розрізами та рекомендованих облікових записів з використанням 

спеціальних інформаційних систем, що сприяє деталізації облікової інформації й 

обґрунтованому обліковому визначенню фінансових результатів за видами 

виділених страхових продуктів і послуг та дозволяє здійснити систематизацію 

відповідних показників у фінансовій звітності; 

– методичні підходи до визначення показників, які формують фінансовий 

результат страхової діяльності в системі фінансової звітності для поглиблення 

її інформативності, що дозволило розробити уточнену форму Звіту про 

фінансові результати в частині доповнення її показником «фінансовий результат 

страхової діяльності»; уведення додаткових статей для відображення ключових 

складових, які формують фінансовий результат страхової діяльності; розкриття 
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інформації про скоригований нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

у зв’язку з переглядом вартості окремих статей балансу; 
– методичні рекомендації з організації внутрішнього аудиту фінансових 

результатів страхових компаній шляхом розробки відповідного проекту 
нормативного документа для використання страховиками, який, на відміну 
від існуючих, базується на нормах міжнародних стандартів з аудиту, що 
дозволило нормативно визначити логічну послідовність і розкрити основні 
напрями внутрішнього аудиту формування фінансових результатів й контролю 
його якості з урахуванням специфіки страхової діяльності, забезпечити 
раціональне виконання технології аудиту та врахувати ймовірні ризики; 

набуло подальшого розвитку: 
– понятійно-термінологічний апарат бухгалтерського обліку шляхом 

обґрунтування дефініцій: страхового продукту як комплексу відносин стосовно 
забезпечення захисту майнових інтересів суб’єктів у разі настання страхових 
подій, визначених договором; страхової послуги як товару, що є складовою 
страхового продукту; прибутку як позитивного фінансового результату в 
грошовому виразі від усіх видів діяльності страховика, який є джерелом 
фінансування компаній та створення резервів, а також характеризує 
результативність діяльності, що забезпечує науково-теоретичне підґрунтя 
побудови моделі обліку фінансових результатів і дозволяє визначати повний 
перелік його складових; 

– методичні аспекти формування й обґрунтування елементів облікової 
політики стосовно визначення фінансового результату страхової діяльності, 
які відрізняються регламентацією оціночної та інформаційної функцій обліку 
й ураховують специфіку компаній, що дозволяє забезпечувати визнання і 
розмежування об’єктів обліку, які формують фінансові результати; 

– класифікація витрат та доходів страховика в частині доповнення новою 
ознакою – «вид страхової діяльності», що дозволило оптимізувати вибір 
аналітичних процедур визначення прибутковості за видами діяльності й 
видами продуктів страхової компанії, сформувати теоретичне підґрунтя 
відображення цих об’єктів в обліку, поширити можливості аналізу складових 
доходів та наблизити їх до управлінських потреб; 

– організаційно-методичне забезпечення формування фінансових результатів 
в інформаційній системі бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту 
страховиків, елементами якої визначено: модуль, що сприяє реалізації облікової 
політики в комп’ютерному середовищі із застосовуванням рекомендованого 
плану рахунків; інтеграцію даних облікової системи та складання уточненої 
фінансової звітності; форми регістрів з обліку договорів з метою підвищення 
якості інформаційних ресурсів та координованості інформаційних потоків в 
обліковій системі; впровадження ІТ-інструментів (програмних продуктів і 
засобів), які забезпечують обробку і захист даних з метою формулювання 
висновків про достовірність визначення в системі бухгалтерського обліку 
фінансових результатів; 

– аналітичний інструментарій стохастичного моделювання причинно-
наслідкових зв’язків та змін фінансових результатів шляхом обґрунтування 
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методами кількісної оцінки сили впливу ідентифікованих чинників на зміну 
показників результативності, що дозволило виявляти резерви збільшення 
прибутку (зниження збитку) й визначати прогнозні показники результативності 
страхової діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 
дисертації доведені до рівня методичних узагальнень і прикладного інструментарію, 
що надає можливість керівництву страхових компаній отримувати релевантну 
облікову інформацію та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо 
формування фінансових результатів. Упровадження в практику діяльності 
страховиків розроблених здобувачем рекомендацій щодо доповнення 
робочого плану рахунків бухгалтерського обліку окремими видами доходів, 
витрат та фінансових результатів; розширення видів страхових резервів; 
удосконалення документообігу з обліку договорів у розрізі видів страхових 
продуктів; проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів; порядку 
формування прибутку за умов настання та ненастання страхових випадків 
сприятиме підвищенню якості управління досліджуваними компаніями. 

Основні результати дослідження прийняті до впровадження Лігою 
страхових організацій України (довідка № 285/III-6 від 15.04.2015 р.) та 
застосовуються у ЗАТ СК «Енергорезерв» (довідка від 15.04.2014 р.) і Хмельницькій 
обласній дирекції ВАТ НАСК «Оранта» (довідка № 220 від 06.05.2015 р.).  

Наукові результати дослідження в частині теоретичних та методичних 
розробок використано для підготовки комплексу методичного забезпечення 
дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік II», «Аудит», «Облік і 
звітність за міжнародними стандартами» (Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут, довідка № 405 від 16.09.2014 р.) і 
дисципліни «Облік у фінансово-кредитних установах» (Харківський інститут 
фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної 
торгівлі, довідка № 01-2/325 від 27.12.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в одноосібно виконаному науковому 
дослідженні, у якому викладено підхід до актуального з наукового та 
практичного погляду питання – теорії, методики, організації обліку та аудиту 
фінансових результатів страхової діяльності. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є 
результатом особистої розробки здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 
викладені в дисертації, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 
міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, 
зокрема: ІІІ Симпозіумі «Стратегія розвитку фінансово-економічних та 
соціальних відносин: регіональний аспект»» (м. Харків, 11 листопада 2010 р.); 
XIV Міжнародній науковій конференції «Человек, психология, экономика, 
право, управление: проблемы и перспективы» (м. Мінськ, 19 травня 2011 р.); 
II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Суспільний сектор економіки 
України у ситуації системних змін XXI ст.» (м. Хмельницький, 26 травня 
2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, організація 
та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах» 



 6 

(м. Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2012 р.); VII Міжнародній науково-
практичній конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» 
(м. Київ, 29–30 листопада 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформації облікової 
системи корпоративного та державного сектору» (м. Харків, 15 березня 2013 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування та 
реалізації регіональної економіки» (м. Київ, 18–19 жовтня 2013 р.); 
XI Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль і аналіз в 
управлінні підприємницькою діяльністю» (м. Черкаси, 10–11 квітня 2014 р.); 
III Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 
учених (IC YESS) «Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних 
систем в умовах глобальної нестабільності» (м. Чернівці, 24-26 квітня 2014 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 
22 наукові праці загальним обсягом 6,8 друк. арк. (особисто автору належать 
5,8 друк. арк.), у тому числі 13 статей обсягом 5,6 друк. арк. (особисто автору 
належать 4,8 друк. арк.), 6 з яких – у наукових фахових виданнях, 1 стаття – у 
виданні, що належить до наукометричних баз даних, 2 статті – у зарубіжних 
виданнях, 4 статті – в інших виданнях та 9 тез доповідей на конференціях 
обсягом 1,2 друк. арк. (особисто автору належить 1 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 
Основний зміст викладено на 156-ти сторінках друкованого тексту. Робота 
містить 13 таблиць, 37 рисунків, 16 додатків на 50 сторінках. Список 
використаних джерел налічує 266 найменувань і розміщений на 29 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, рівень її наукової розробки, 

зв’язок з науковими програмами, сформульовано мету й завдання дослідження, 
визначено об’єкт і предмет дослідження, схарактеризовано методи дослідження, 
розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 
характер їх апробації та особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теоретичні засади формування фінансових 

результатів страхової діяльності в обліковій системі» досліджено стан і 
динаміку розвитку страхового ринку України, уточнено сутність основних 
для страховика дефініцій: «страхування», «страхові послуги» та «страховий 
продукт», розглянуто порядок формування прибутку страховика, запропоновано 
схему взаємозв’язку ключових елементів облікової політики, які впливають 
на формування фінансових результатів страхової діяльності. 

На підставі дослідження розвитку страхового ринку України за  
2007–2013 рр. виявлено, що основні показники, які характеризують діяльність 
страхових компаній, мають позитивну динаміку (зросли кількість укладених 
договорів (48,1 %), чисті страхові премії (6,3 %), страхові резерви (14,8 %), 
загальні активи (18,1 %)), незважаючи на зменшення кількості страховиків 
протягом 2010–2013 рр. на 10 %. Вивчення нормативно-правового поля ведення 
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страхової діяльності та її галузевих особливостей дозволили виявити проблемні 
питання категоріального апарату. Для визначення особливостей організації 
обліку фінансових результатів страхової діяльності запропоновано трактувати 
страхування з позиції поєднання економічної, фінансової та правової 
природи як вид економіко-правових відносин з приводу формування фондів 
грошових коштів, отриманих з різних джерел, та їх розподілу і використання 
в процесі забезпечення захисту майнових інтересів платників страхових 
платежів з урахуванням ризиків. Це тлумачення розкриває специфіку, яка 
характеризує інформаційне забезпечення визначення фінансових результатів 
в обліковій системі страхових компаній. Одними із ключових елементів, що 
забезпечують отримання доходів страхової діяльності є страховий продукт, 
який обирає споживач та страхові послуги, котрі надаються відповідно до 
вибраного продукту під час настання страхового випадку. 

З метою вдосконалення формування фінансових результатів страховиків 
та аналізу рентабельності страхових продуктів дефініцію «страховий продукт» 
сформульовано як комплекс відносин щодо забезпечення захисту майнових 
інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових подій, 
визначених договором, що характеризує напрями страхової діяльності й 
правове підґрунтя відображення в обліку операцій, пов’язаних із продажем 
продукту. Складовими страхових продуктів визначено як товар страхові послуги, 
котрі рекомендовано поділяти на основні (базові), що спрямовані на доведення 
страхового продукту до кінцевого споживача, та додаткові, які реалізуються 
за додаткову плату на підставі додатково укладеного договору під час 
настання страхового випадку. Умови визнання в бухгалтерському обліку 
страхових продуктів, основних і додаткових страхових послуг з урахуванням 
обставин їх виникнення і забезпечення отримання доходу наведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Визнання страхового продукту і страхових послуг як об’єктів 

забезпечення доходу в системі бухгалтерського обліку 

Страхові 

продукти 

 

Страхові послуги 

Основні  

 

Додаткові  

 
4  

5 

Примітка: 

 страховий продукт – КАСКО. 

 основні страхові послуги: надання консультацій щодо видів страхування, умов окремих 
страхових продуктів; оформлення полісу страхування; розрахунок страхових платежів; 

 додаткові страхові послуги: консультації, укладання договорів, експертиза, транспортування 
пошкодженого автомобіля, ремонт авто тощо 

Визнання доходу 

в системі 

бухгалтерського 

обліку 

1, 2, 3, 4 – визнання отримання 
страхувальником послуг за умов, 

якщо страховий випадок не відбувся 

1, 2, 3, 4, 5 – визнання отримання 
страхувальником послуг за умов, 

якщо страховий випадок відбувся 

Вид 

страхування 
Споживач  

 

1 2 3 
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На підставі узагальнення підходів до формування та розподілу прибутку 

страховика уточнено його сутність з урахуванням економічної та облікової 

складової. Прибуток страховика визначено як позитивний фінансовий результат 

у грошовому виразі від усіх його видів діяльності, який є джерелом 

фінансування компаній та створення резервів і характеризує результативність 

діяльності. Рекомендовано прибуток від страхової діяльності розглядати в 

розрізі двох складових: базової (страхування) та іншої страхової діяльності, 

що забезпечить підвищення достовірності облікових даних щодо отримуваних 

доходів і понесених витрат у розрізі видів страхової діяльності та дозволить 

об’єктивно розраховувати страхові тарифи стосовно їх об’єктів. 

Чинна методика передбачає формування собівартості страхового продукту 

та страхової послуги на підставі страхового тарифу, розробленого в компанії, 

що викривлює економічну природу розрахунку вартості продуктів страхової 

діяльності та порядок її визнання в обліку. Доведено, що на фінансові 

результати страховика впливає величина собівартості страхового продукту та 

страхової послуги, яка визначається безпосередньо під час настання 

страхового випадку, тому акцентовано увагу на необхідності розрахунку 

цього показника й відображення його в обліку. 

З метою вдосконалення порядку складання звітності страхових компаній 

запропоновано розмежувати інші страхові резерви, які формуються з прибутку, 

на довгострокові та поточні (короткострокові). Для уніфікації понять у сфері 

бухгалтерського обліку страхових компаній: 1) серед існуючих видів резервів 

виокремлено резерв створення нових продуктів, що дозволить акумулювати 

кошти, які забезпечать витрати на створення й просування нових продуктів; 

2) поняття «резерв катастроф» замінено на поняття «резерв інших подій 

страхувальника», що забезпечує віднесення до цього виду резервів подій, наслідки 

яких зумовлені не тільки катастрофами і які не передбачені в чинній класифікації 

видів резервів. Таке узагальнення дозволяє систематизувати й уточнювати 

інформацію про об’єкти обліку, які виникають у ході страхової діяльності. 

Запропоновано структурно-логічну схему складання Наказу про облікову 

політику та побудову робочого плану рахунків щодо формування й обліку 

фінансових результатів страхових компаній, який регламентує основні складові 

облікової політики. З метою забезпечення якісної методичної підтримки 

облікового процесу в умовах застосування міжнародних стандартів звітності 

в роботі наведено обґрунтування тих елементів облікової політики страхової 

компанії, які враховують її специфіку щодо формування фінансових результатів 

страхової діяльності та їхній взаємозв’язок під дією згрупованих чинників 

(внутрішніх і зовнішніх), що на них впливають. Основними для страховиків 

визначено такі елементи облікової політики: формування страхових резервів; 

страхові премії; страхові виплати; страхові зобов’язання; витрати щодо організації 

і ведення страхової справи; оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг. 

У другому розділі «Організаційно-методичні аспекти обліку фінансових 

результатів страхових компаній» удосконалено понятійний апарат щодо 

фінансових результатів страховика, досліджено організаційні та методичні 
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аспекти їх формування в системі обліку, доповнено класифікацію доходів та 

витрат страхової компанії, удосконалено методику обліку доходів, витрат, 

страхових резервів, запропоновано порядок формування окремих показників 

визначення фінансового результату страхової діяльності, прибутку (збитку) у 

системі фінансової звітності. 
Специфіка страхової діяльності зумовила необхідність обґрунтування 

доцільності трактування фінансових результатів як різниці доходів за вирахуванням 
результатів змін страхових резервів і страхових премій за договорами, які 
передано в перестрахування, та витратами за видами діяльності страхової організації, 
що враховує принцип обачності. Доповнено класифікацію фінансових результатів 
ознакою «за видом страхового продукту», що дозволяє збільшити аналітичність 
інформації при формуванні фінансового результату окремо за кожним реалізованим 
продуктом і визначати прибутковість видів страхової діяльності та видів продуктів. 

З метою забезпечення користувачів інформацією в частині доходів та 
витрат страхової компанії запропоновано здійснювати їх класифікацію за видом 
страхової діяльності. Доведено, що чинна практика обліку доходів та витрат 
страховика не враховує можливості їх облікового визнання в розрізі страхового 
продукту й страхової послуги. У зв’язку з цим запропоновано вдосконалення 
аналітичного обліку доходів страхової компанії шляхом використання таких 
субрахунків: «Дохід від реалізації страхових продуктів», «Дохід від реалізації 
страхових послуг», «Інші доходи страхової діяльності». Обґрунтовано застосування 
розробленої відомості обліку договорів в розрізі видів страхових продуктів, 
що дозволяє в режимі реального часу контролювати попит на конкретний вид 
страхового продукту, динаміку реалізації, рентабельність та прийняти своєчасне 
управлінське рішення. З метою ефективного управління прибутковістю й 
наочністю деталізації страхових платежів за видами страхування, які мають місце 
в практичній діяльності, рекомендовано до рахунку 76 «Страхові платежі» 
відкривати субрахунки другого і третього порядків в розрізі видів договорів. 

На підставі дослідження чинної нормативно-правової бази в частині 
обліку витрат страховика обґрунтовано недоцільність відображення собівартості 
страхових продуктів (послуг) на передбаченому Планом рахунків субрахунку 
903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» у зв’язку з особливостями її 
формування. Рекомендовано ввести субрахунок 905 «Вартість реалізованих 
фінансових продуктів та послуг» у розрізі видів страхування, страхових продуктів і 
договорів страхування або перестрахування, який передбачено для формування 
собівартості реалізованої страхової послуги або за умов ненастання страхового 
випадку – страхового продукту. Запропоновані методичні аспекти забезпечують 
можливість використовувати інформацію про акумульовані на рахунках 
витрати під час розробки страхових тарифів за кожним видом страхового 
продукту. При цьому уможливлюється поділ витрат за функціями та характером 
як більш прийнятними ознаками для представників страхового ринку. 
Рекомендовані методичні аспекти обліку формування фінансового результату 
страховика подано на рис. 2. 

На підставі критичного аналізу чинного порядку обліку резервів, як 
елементу системи формування результатів діяльності і використання прибутку, 
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запропоновано облік нових видів страхових резервів вести на додаткових 
субрахунках: 497 «Резерв попереджувальних заходів», 498 «Резерви створення 
нових продуктів», 499 «Інші вільні резерви». 

Рис. 2. Методика бухгалтерського обліку  
формування фінансового результату страховика 

Дт 791.2 «Результат  іншої Кт 

операційної діяльності» 

Дт 792 «Результат  Кт 

 фінансових операцій» 

Дт 94 « Інші витрати Кт  

операційної  

діяльності»  

Дт 95 «Фінансові Кт 

витрати» 

Дт 73 «Інші фінансові Кт 

доходи» 

Дт  71 « Інший   Кт 

операційний дохід» 

Дт 793.1 «Результат Кт 

інвестиційної діяльності» 

Дт     Доходи     Кт 

інвестиційної діяльності 

Дт    Витрати    Кт  

інвестиційної діяльності 

Дт 74 «Інші Кт 

доходи»  

Дт 793.2 «Результат Кт 

 іншої діяльності» 

Дт  Дохід від реалізації  Кт 

страхових продуктів  

Дт 905 «Вартість реалізованих Кт 

фінансових продуктів та послуг» 

Дт 791.1.1 «Результат основної Кт 

страхової діяльності» 

Дт   Інші доходи   Кт 

страхової діяльності 
 

Дт   Адміністративні   Кт 

витрати та витрати на збут 

 

Дт 791.1.2 «Результат іншої Кт 

страхової діяльності» 

 

Дт 97 «Інші Кт 

витрати» 
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Списання доходів 

Списання доходів 

Списання доходів 

Списання витрат 

Списання витрат 

Списання 

вартості 

Списання доходів 

Списання витрат 

Списання доходів  

Списання витрат 

Списання доходів Списання витрат 

Дт   Дохід від реалізації   Кт 

страхових послуг 

 

791.1 

«Результат 

страхової 

діяльності» 

791 
«Результат 

операційної 

діяльності» 

Дт 497 «Резерв    Кт 

попереджувальних  

заходів» 

Списання доходів  

793 
«Результат 

іншої 

діяльності» 

Дт 76 «Страхові Кт 

 платежі»  

Дт 441 «Нерозподілений Кт 

прибуток» 

прибуток 

Дт     498 «Резерви     Кт 

створення нових 

продуктів» 

Дт 499 «Інші вільні Кт 

резерви» 
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Пропонований підхід не суперечить чинному законодавству у сфері 

бухгалтерського обліку та вимогам МСФЗ і забезпечує компанію інформацією 

про кошти, які спрямовуються на покриття витрат у зв’язку з настанням 

страхових випадків, пов’язаних із розробкою і просуванням нових продуктів 

тощо. Подане виокремлення резервів зумовлено наявними в страхових компаніях 

потребами в покритті витрат, спричинених виникненням страхових випадків 

за укладеними угодами, й необхідністю розширювати пропозицію за продуктами в 

конкурентних умовах. Такі методичні рекомендації забезпечать подолання 

обмежень у накопиченні бухгалтерських даних для заповнення статті балансу 

«Інші резерви» та реалізують можливість повного відображення інформації про них. 

При застосуванні страховими компаніями МСФЗ обґрунтовано необхідність 

відображення інформації про нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

страховика в пасиві балансу з використанням двох вписуваних статей: 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду (1421) та Сума 

коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (1422). Ґрунтуючись 

на нормах стандартів і потребах управління, у Звіті про фінансові результати 

(Звіті про сукупний дохід) пропонується виокремити результат страхової діяльності 

компанії, для чого уточнено порядок формування інформації за показниками 

окремих статей Звіту (їх звуження або розширення). Застосування цієї 

пропозиції надасть можливість повно й достовірно відобразити результати за 

операціями, притаманними саме страховим компаніям, та здійснювати аналіз 

діяльності в розрізі її видів. За поданої структури у Звіті про фінансові 

результати не викривлюється інформація, яка стосується страхової діяльності: 

отримання страхових премій, передача страхових премій перестраховику, 

результати операцій зі страховими резервами тощо. 

У ході аналізу існуючого підходу до порядку формування й подання 

страховиками спеціалізованої та фінансової звітності виявлено методичні 

розбіжності, наявність яких не дозволяє розкрити повною мірою необхідну 

для прийняття рішень інформацію без її дублювання або спрощеного 

відображення. Аргументовано доцільність уточнення чинних нормативних 

документів в частині подання до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спеціалізованої звітності 

страховиків за такими звітними періодами: щоквартально – неповного 

пакету, тобто за винятком проміжної фінансової звітності, з метою усунення 

дублювання основних показників за поданими формами; після закінчення 

року – повного пакету звітності, передбаченого нормативно. 

У третьому розділі «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення 

внутрішнього аудиту фінансових результатів страхових компаній» 

удосконалено методичний інструментарій внутрішнього аудиту фінансових 

результатів страхових компаній, процеси комп’ютеризації обліку та 

внутрішнього аудиту доходів, витрат, страхових резервів, фінансових результатів 

страховика; проведено аналіз показників результативності діяльності шляхом 

використання економіко-математичних методів; виявлено фактори впливу на 

зростання прибутків (зменшення збитків) страховиків. 
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Для якісного аналізу діяльності страхових компаній проведення 

внутрішнього аудиту в частині формування фінансових результатів варто 

здійснювати, ґрунтуючись на концептуальній моделі, яка враховує синергію 

необхідних складових: мета, суб’єкт, об’єкт, завдання, джерела інформації, 

організація і методика аудиту та результат (рис. 3). Використання моделі 

забезпечує ґрунтовну оцінку стану системи обліку й дотримання законодавчих 

норм, зокрема в частині фінансових результатів, та виділення проблемних 

або пріоритетних напрямів розвитку компанії. 
 

 
 

Рис. 3. Модель здійснення внутрішнього аудиту фінансових результатів  

страхової компанії 

Етап I 

Обліково-аналітична система та звітність страхової компанії 

Етап IІ 

 

Джерела 

інформації 

Етап IІІ 

 

Організація 

і методика 

аудиту 

Етап IV Результат 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Суб’єкт 

Об’єкт 

Завдання 

– установлення відповідності визначення доходів, витрат і фінансових результатів прийнятій у 

компанії обліковій політиці та її стратегії розвитку; 

– визначення пріоритетних видів діяльності компанії, зокрема страхових продуктів і послуг; 

– забезпечення ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління 

формуванням прибутку; 

– тестування програмного забезпечення з метою усунення фальсифікації обліку; 

– забезпечення мінімізації впливу наслідків ризиків на фінансовий результат і використання 
резервів поліпшення діяльності в рамках реалізації стратегії компанії; 

– розробка рекомендацій щодо підвищення результативності страхової діяльності; 

– аналіз узгодженості взаємодії підрозділів та ефективності чинної організаційної структури 

– система обліково-аналітичного забезпечення формування 

фінансових результатів; 

– показники діяльності структурних підрозділів компанії; 

– МСФЗ, МСБО, МСА; 

– нормативно-правова база, внутрішні нормативні документи 

– застосування системи комп’ютерного аудиту шляхом 

використання сучасних ІТ-інструментів; 
– використання методичних прийомів аудиту; 

– складання плану та програми внутрішнього аудиту; 

– формування й виконання переліку аудиторських процедур; 

– аналіз стану економічної безпеки компанії; 

– запровадження інструментів безпеки IT-інфраструктури; 

– аналіз впливу чинників на формування прибутку; 

– оцінка якості аудиторських послуг за МСА 

– визначення достовірності формування фінансових результатів; 

– виявлення резервів за видами діяльності страховика та надання 

рекомендацій щодо усунення недоліків у його роботі; 

– планування перспективних напрямів розвитку компанії; 
– підготовка інформації для контролюючих органів і аудиту 

 

Оцінка якості виконання обліково-фінансової діяльності і правильності, 

достовірності й оптимізації генерованої економічної інформації 

Служба внутрішнього аудиту, центри фінансової відповідальності 

Мета 
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Аналіз спільних і відмінних рис між видами аудиту діяльності страхових 

організацій дозволив визначити, що поєднання елементів кожного з них 

забезпечує функціонування системи контролю в короткостроковому періоді й 

перспективі. 

Ґрунтуючись на ключових завданнях внутрішнього аудиту фінансових 

результатів, визначено елементи програми перевірки шляхом уточнення 

етапізації аудиту, об’єктів фінансових результатів, складання контрольного 

зведеного документа, який узагальнює інформацію в розрізі основних 

складових доходів і витрат, фінансових результатів, та розширено подання 

аудиторських процедур з метою мінімізації аудиторського ризику. 

Сформовано перелік процедур програми внутрішнього аудиту, що 

дозволяє систематизувати інформацію стосовно доходів, витрат і фінансових 

результатів компанії та надати об’єктивний висновок щодо діяльності 

суб’єкта у звітному періоді. Ураховуючи викладене, у контексті підвищення 

якості контролю ведення обліку та складання звітності в частині фінансових 

результатів страхових компаній, досліджено існуючі методичні підходи 

внутрішнього аудиту. На підставі узагальнення, зазначеного вище, розроблено 

Методичні рекомендації з внутрішнього аудиту фінансових результатів, подані у 

вигляді проекту нормативного документа для страхових компаній, якими 

регламентовано деталізацію вимог до організації та проведення аудиту. Відповідно 

до МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту» та з урахуванням специфіки 

діяльності страхових компаній, структурно цей документ запропоновано складати 

за такими розділами: загальні положення, основи функціонування служби, 

цілі, завдання, принципи здійснення, обсяги проведення внутрішнього аудиту, 

джерела інформації, взаємовідносини із зовнішніми аудиторами, планування, 

робоча документація, контроль за виконанням. Використання даних рекомендацій 

службами внутрішнього аудиту сприятиме ефективному й узгодженому 

виконанню аудиторських процедур та узагальненню отриманих результатів. 

Формування економічної інформації в комп’ютеризованому середовищі 

спричинює доцільність проведення аудиту з використанням автоматизованих 

інструментів, що зумовлює необхідність конвертації даних з облікових 

інформаційних систем в програми аудиту. У зв’язку з цим, рекомендовано 

застосування програмних продуктів для здійснення внутрішнього аудиту 

шляхом використання таких ІТ-інструментів: 1) проміжні програмні продукти 

під час формалізації процесу конвертації даних та їх збереження, захисту баз 

даних; 2) спеціалізовані програмні продукти для формування, збереження й 

гарантування рівня безпеки даних; відбір необхідних для перевірки даних, 

тестування операцій, аудиторські та аналітичні процедури; 3) технічне 

забезпечення. При цьому комп’ютеризація внутрішнього аудиту фінансових 

результатів сприятиме точному й оперативному складанню висновків про 

результати страхової діяльності шляхом інтеграції баз даних програмних продуктів, 

узгодженості створення й використання даних в інформаційній системі 

працівниками структурних підрозділів; забезпечить можливість повторного 

використання даних й ефективність роботи служби внутрішнього аудиту. 
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Дослідження основних програмних продуктів, які використовуються 

страховиками, дозволило виділити окремі пакети прикладних програм, проте 

найбільшого застосування набула програма «1С: Підприємство», ураховуючи 

відповідність її ціни та якісні можливості. В умовах обмеженості фінансових 

ресурсів альтернатива запровадження спеціалізованих програмних продуктів 

автоматизації обліку в страхових компаніях убачається в розробці окремих 

вбудованих систем у програму «1С: Підприємство». Запропонований модуль 

дозволяє вести облік процесів відображення доходів, витрат, фінансових результатів 

та резервів з урахуванням вимог міжнародних стандартів у рекомендованому 

аналітичному розрізі. На підставі даних, сформованих за допомогою такої 

системи, визначається собівартість страхового продукту та страхової послуги 

за рекомендованим алгоритмом, облік страхових резервів, страхових платежів, 

фінансових результатів. Упровадження запропонованих рекомендацій дозволить 

формувати обліково-аналітичне інформаційне середовище відповідно до потреб 

управління фінансовими результатами страхової діяльності й підвищить оперативність 

системи обліку для здійснення аналітичних та контрольних процедур. 

Відповідно до МСА 520 «Аналітичні процедури» та з метою проведення 

аналітичного дослідження щодо визначення рівня впливу чинників на фінансові 

результати страхових компаній сформовано сукупність із дев’яти компаній, 

які протягом досліджуваного періоду 2007–2013 рр. були прибутковими або 

отримували прибутки та збитки. Вибірка компаній для аналізу здійснена із 

сукупності 25 компаній й обґрунтована застосуванням таких критеріїв, як тривалість 

роботи на ринку фінансових послуг, широкий перелік страхових продуктів, 

чисельність клієнтів, рівень страхових виплат, обсяги наданих фінансових послуг. 

Оскільки своєчасне та об’єктивне виявлення потенційних можливостей збільшення 

прибутку можливе за умови використання методів стохастичного факторного 

аналізу, для побудови економетричної моделі та прогнозування результативності 

діяльності страхових компаній через показники формування їх фінансових 

результатів, застосовано багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. 

Доведено, що результати діяльності страхових компаній залежать від впливу 

багатьох факторів, у зв’язку з чим з метою уточнення методичних положень до 

факторного аналізу результативності страхової діяльності здійснено їх ідентифікацію. 

За результатами аналізу для кожної досліджуваної організації отримано економіко-

математичні моделі, на підставі яких визначено вплив на фінансовий результат 

чинників, що його обумовлюють, та розроблено багаторівневі моделі залежності 

фінансових результатів досліджуваних страхових компаній, спрогнозовано їх 

значення, за яким засвідчено здебільшого поступове зростання фінансового 

результату. Це дозволяє, залежно від потреб управління й глибини аналізу, з 

різним ступенем деталізації виявити потенційні можливості (резерви) отримання 

більшого прибутку, зменшення збитків або усунення причин їхнього виникнення. 

Обґрунтовані в дисертаційній роботі організаційно-методичні підходи 

до обліку та аудиту фінансових результатів страхової діяльності дозволять 

підвищити якість формування результативних показників та сприятимуть 

прийняттю ефективних рішень в управлінні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється в обґрунтуванні теоретико-методичних 

підходів й розробці практичних рекомендацій з обліку і аудиту фінансових 

результатів в інформаційній системі управління страхових компаній. 

Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки. 

1. Умови розвитку української економіки визначають підґрунтя для зростання, 

розвитку й стабільності страхового сегменту ринку фінансових послуг, динаміка 

якого свідчить про певні коливання показників. На підставі систематизації 

термінологічного апарату доведено, що в науковій літературі та нормативних 

актах сутність поняття «страхування» визначається з позиції фінансів, економічних 

та юридичних відносин. Опрацювання теоретичних економіко-правових засад 

поняття «страховий продукт» дозволило обґрунтувати його сутнісні характеристики 

та визначити як комплекс відносин щодо забезпечення захисту майнових 

інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових подій, визначених 

договором, та страхової послуги як товару, що є складовою страхового продукту. 

На підставі дослідження економічного змісту й узагальнення наукової термінології 

запропоновано визначення категорії «прибуток», у якому зроблено акцент на 

тому, що прибуток формується як позитивний фінансовий результат у грошовому 

виразі від усіх видів діяльності страховика, є джерелом фінансування 

компаній та створення резервів, а також характеризує результативність 

діяльності. Ураховуючи специфіку діяльності, уточнено, що здійснення цього 

процесу відбувається за показниками базової та іншої діяльності. 

2. У контексті імплементації МСФЗ в систему бухгалтерського обліку 

страхових компаній запропоновано розробляти облікову політику в частині 

формування фінансових результатів страхової діяльності з обґрунтуванням 

таких елементів облікової політики страхової компанії: визнання, оцінка, 

деталізація інформації щодо видів доходів та витрат, порядок розрахунків 

показників формування фінансових результатів, документальне забезпечення, 

робочий план рахунків, періодичність визначення фінансового результату. Це 

дозволить забезпечити достовірність порядку відображення в Наказі про 

облікову політику формування фінансового результату діяльності страховика 

з врахуванням особливостей функціонування компаній. Визначення складових 

облікової політики страхових компаній та чинників, які їх визначають, 

дозволило запропонувати схему їхнього взаємозв’язку. 

3. Теоретичним підґрунтям бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту 

формування фінансового результату є класифікація його елементів. Доведено, 

що розповсюджена класифікація доходів та витрат є дещо обмеженою для 

застосування її страховими компаніями. Запропонована розширена класифікація 

доходів та витрат страхової діяльності, у якій за ознакою «вид страхової 

діяльності» у частині доходів виділено доходи від реалізації страхових продуктів, 

страхових послуг та інші доходи страхової діяльності, а в частині витрат – 

вартість реалізованих фінансових продуктів та послуг, непрямі витрати на 
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організацію страхової справи, що дозволило врахувати виокремлення реалізації 

того чи іншого страхового продукту та додаткових страхових послуг з подальшою 

можливістю здійснення аналізу складових доходів та витрат відповідно до 

управлінських потреб. Для організації аналітичного обліку доходів відповідно 

до запропонованої класифікації рекомендовано впровадити нові форми регістрів, 

зокрема відомість обліку договорів у розрізі видів страхових продуктів. 

4. Обґрунтовано організаційно-методичні аспекти формування й обліку 

фінансових результатів шляхом: відображення в обліку витрат з уведенням 

окремих субрахунків, на яких формується собівартість наданої страхової 

послуги (страхового продукту за умов ненастання страхового випадку) та її 

складові; визнання й відображення доходів на додаткових субрахунках в 

розрізі видів страхової діяльності, страхових продуктів та послуг; обліку прибутку 

за видами діяльності страховиків і формування відповідних показників у 

фінансовий звітності та порядку її подання. Доведено необхідність 

упровадження в обліковий процес формування резервів з виділенням 

додаткових субрахунків, що надає можливість розширеного відображення 

інформації про них, відповідно до чинного законодавства та вимог МСФЗ. 

5. На підставі дослідження розкриття інформації у фінансовій звітності 

страхових компаній удосконалено порядок визначення показників фінансової 

звітності за допомогою відображення інформації за новими об’єктами обліку 

у формах звітності шляхом уточнення змісту облікових операцій та статей 

звітності, що дозволяє розкрити специфічну інформацію про діяльність страховиків 

у розрізі видів страхових резервів, частки перестраховика у страхових резервах 

та заборгованості за страховою діяльністю. Представлена розробка Звіту про 

фінансові результати, яка дозволяє детально й повно відображати інформацію 

стосовно страхової діяльності: отримання страхових премій, передача страхових 

премій перестраховику, результати операцій зі страховими резервами тощо. 

6. Побудовано концептуальну модель внутрішнього аудиту в страхових 

компаніях, на підставі якої розроблено методичні рекомендації здійснення 

внутрішнього аудиту фінансових результатів страхової діяльності, котрі 

рекомендовано затвердити як нормативний документ. У рекомендаціях 

передбачено логічну побудову виконання аудиту: цілі, завдання, обсяги, 

послідовність здійснення, джерела інформації, оформлення результатів, розкрито 

зміст і деталізовано основні процедури внутрішнього аудиту витрат і доходів 

та формування фінансового результату, визначено напрями узгодженості дій 

підрозділів компанії і гарантування безпеки сформованої інформаційної бази.  

7. З метою підвищення оперативності отримання достовірної інформації 

про формування фінансових результатів розроблено рекомендації щодо впровадження 

у страхових компаніях удосконалень з автоматизації обліку фінансових 

результатів у програмі «1С: Підприємство», що дозволяє формувати фінансові 

результати страхової діяльності за якісно оновленим рівнем інформаційного 

масиву облікових даних для розв’язання оперативних питань управління 

резервами, доходами, витратами та прибутковістю за видами страхових продуктів і 

послуг у режимі реального часу. Для цього в зазначеному програмному 
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продукті розширено можливість використання субрахунків та облікових регістрів, 

рекомендованих у роботі. Якість внутрішнього аудиту в інформаційному 

середовищі компаній рекомендовано забезпечувати шляхом упровадження 

ІТ-інструментів, які уможливлюють захист і збереження сформованих в результаті 

аудиту даних та передачу їх користувачам для складання висновків щодо 

достовірності формування в обліковій системі показників фінансових результатів. 

8. Запропоновано факторне дослідження стохастичних зв’язків між 

показниками формування фінансових результатів страхових компаній та 

чинниками, що обумовлюють їхню зміну. Розроблено й запропоновано до 

застосування багаторівневі моделі залежності результативних показників 

діяльності для кожної досліджуваної страхової компанії, що дозволяє з 

різним ступенем деталізації (залежно від потреб аналізу) досліджувати 

зв’язки й обґрунтовувати пропозиції щодо усунення негативних тенденцій та 

досягнення очікуваних параметрів розвитку. 

Теоретичні засади, науково-методичні й практичні рекомендації з обліку 

та внутрішнього аудиту фінансових результатів страхової діяльності, представлені 

в дисертаційній роботі, сприятимуть розвиткові облікової теорії та вирішенню 

актуальних завдань функціонування й розвитку страхових компаній у 

сучасних динамічних умовах. 
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С. 31–34 (0,31 друк. арк., особисто автору належить 0,28 друк. арк., 

досліджено систему добровільного медичного страхування в Україні). 

3.  Чумак О. В. Методичні особливості обліку доходів страховика залежно 

від їх класифікації / О. В. Чумак, І. І. Мельничук // Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових 

праць. – К. : Типографія «Інтердрук», 2014. – Вип. 1 (12). – С. 376-382 (0,32 

друк. арк., особисто автору належить 0,25 друк. арк., розроблено пропозиції 

щодо удосконалення класифікації доходів страхової діяльності). 

4.  Мельничук І. І. Значення аудиту страховиків в умовах євроінтеграційних 

процесів / І. І. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4. – Т. 3. – С. 182–185 (0,45 друк. арк.).  

5.  Мельничук І. І.  Економіко-правовий аспект визначення сутності категорії 

страхування / І. І. Мельничук // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 9/1. – 

С. 62–66 (0,50 друк. арк.). 
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6.  Проскурович О. В. Формування фінансових результатів страхових 

компаній / О. В. Проскурович, І. І. Мельничук // Вісник Хмельницького 

національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 5. – Т. 1. – 

С. 109–116 (0,86 друк. арк., особисто автору належить 0,60 друк. арк., досліджено 

сутність поняття «фінансові результати»). 

7.  Проскурович О. В. Економетричне моделювання результативності 

діяльності страхових компаній / О. В. Проскурович, І. І. Мельничук // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 

2014. – Вип. 9–1. – Ч. 4. – С. 231–235 (0,67 друк. арк., особисто автору належить 

0,55 друк. арк., досліджено вплив факторів на чистий прибуток (збиток) 

страховика та побудовано економетричні моделі чистого прибутку (збитку)). 
 

Статті у зарубіжних виданнях: 

8.  Чумак О. В. Елементи облікової політики щодо окремих об’єктів 

страховика в умовах застосування МСФЗ / О. В. Чумак, І. І. Мельничук // 

Canadian Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – No. 2. (6), (July – 

December). Vol. II. “Toronto Press”. – С. 522–529 (0,42 друк. арк., особисто 

автору належить 0,30 друк. арк., досліджено об’єкти обліку страховика, які 

впливають на його фінансові результати та розроблено пропозиції щодо їх 

висвітлення в Наказі про облікову політику). 

9. Чумак О. В. Концептуальні засади складання облікової політики 

страховика / О. В. Чумак, І. І. Мельничук : Sammelwerk der wissenschaftlichen 

Artikel. Vol. 2 [«Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis»], (Nurnberg, 

Deutschland, 26.09.2014 р.). – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 

2014. – С. 220–224 (0,29 друк. арк., особисто автору належить 0,20 друк. арк., 

досліджено основні принципи облікової політики страховика). 
 

Статті в інших виданнях: 

10. Мельничук І. І. Роль страхового бізнесу в сучасних умовах 

господарювання / І. І. Мельничук // Збірник наукових праць ХКТЕІ. Економічні 

науки. – Хмельницький. – 2011. – №1 (1). – С. 174-181 (0,35 друк. арк.) 

11. Чумак О. В. Ризики аудиту страхової компанії: оцінка і управління 

з метою мінімізації / О. В. Чумак, І. І. Мельничук // Збірник наукових праць 

ХКТЕІ. Економічні науки. – Хмельницький. – 2012. – № 3. – С. 245-252 (0,40 

друк. арк., особисто автору належить 0,30 друк. арк., досліджено види 

ризиків аудиту в процесі перевірки діяльності страхової компанії). 

12. Чумак О. В. Модель обліку витрат на організацію страхової справи: 

стан та вдосконалення / О. В. Чумак, І. І. Мельничук // Вісник Одеського національного 

університету. Серія «Економіка». – 2013. – Т. 18. – Вип. 3/2. – С. 132–134 

(0,40 друк. арк., особисто автору належить 0,30 друк. арк., розроблено 

пропозиції щодо удосконалення обліку витрат на ведення страхової справи та 

формування облікової моделі їх списання на фінансовий результат). 

13. Мельничук І. І. Роль інформаційних технологій в страховому секторі в 

умовах сьогодення / І. І. Мельничук // Збірник наукових праць ХКТЕІ. Економічні 

науки. – Хмельницький. – 2013. – № 6. – С. 330–336 (0,22 друк. арк.). 
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Тези доповідей на конференціях: 

14. Чумак О. В. Особливості облікового процесу в страховому секторі /          

О. В. Чумак, І. І. Мельничук : матеріали ІІІ Симпозіуму [«Стратегія розвитку 

фінансово-економічних та соціальних відносин: регіональний аспект»»], (Харків, 

11 листопада 2010 року). – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2010. – С. 434–435 

(0,14 друк. арк., особисто автору належить 0,08 друк. арк., досліджено 

специфічні об’єкти обліку в страхових компаніях). 

15. Мельничук И. И. Организационные аспекты учета в компаниях 

страхового сектора Украины / И. И. Мельничук : материалы XIV междунар. 

науч. конф. [«Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы 

и перспективы»], (Минск, 19 мая 2011 г.). – Минск : Изд-во МИУ, 2011. – 

С. 89–90 (0,08 друк. арк.). 

16. Мельничук І. І. Страховий бізнес в Україні: переваги функціонування / 

І. І. Мельничук : зб. матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції 

[«Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін XXI ст.»], 

(Хмельницький, 26 травня 2011 р.). – Збірник наукових праць, 2011. – С. 81–83 

(0,12 друк. арк.). 

17. Мельничук І. І. Страховий продукт та страхова послуга як об’єкти 

бухгалтерського обліку страховика / І. І. Мельничук : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції [«Економіка, організація та управління 

підприємствами в сучасних економіко-правових умовах»], (Дніпропетровськ, 

21–23 листопада 2012 р.). – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 

С. 190–192 (0,14 друк. арк.). 

18. Мельничук І. І. МСФЗ для страховиків: від рекомендацій до обов’язкового 

застосування / І. І. Мельничук : зб. матеріалів VII Міжнародної науково-практичної 

конференції [«Реформування економіки України: стан та перспективи»], 

(Київ, 29–30 листопада 2012 р.). – К. : МІБО КНЕУ, 2012. – С. 115–117 (0,13 друк. арк.). 

19. Мельничук І. І. Визнання доходів страховика в контексті формування 

фінансових результатів / І. І. Мельничук : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції [«Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах 

трансформації облікової системи корпоративного та державного сектору»], 

(Харків, 15 березня 2013 р.). – ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 81–83 (0,11 друк. арк.). 

20. Чумак О. В. Формування прибутку страховика: обліковий аспект / 

О. В. Чумак, І. І. Мельничук : зб. матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції [«Проблеми формування та реалізації регіональної економіки»], 

(Київ, 18–19 жовтня 2013 р.) : У 2-х ч. – К. : ГО «Київський економічний науковий 

центр», 2013 р. Ч. 2. – С. 58–61 (0,12 друк. арк., особисто автору належить 

0,08 друк. арк., удосконалено алгоритм формування прибутку страховика). 

21. Мельничук І. І. Особливості формування фінансових результатів 

страховиків в умовах автоматизації облікового процесу / І. І. Мельничук : 

матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції [«Облік, контроль і 

аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»], (Черкаси, 10–11 квітня 

2014 р.) / Відп. ред. В. М. Яценко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. 

технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 13–14 (0,12 друк. арк.). 
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22. Мельничук І. І. Методичні аспекти процедури аудиту фінансових 

результатів страхових компаній / І. І. Мельничук : матеріали III-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

(IC YESS). [«Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в 

умовах глобальної нестабільності»], (Чернівці, 24–26 квітня 2014 р.). – Ч. 2. – 

Чернівці: ЧНТУ, 2014. – С. 121–123 (0,20 друк. арк.). 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Мельничук І. І. Облік та аудит фінансових результатів страхової 

діяльності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної діяльності). – Національна академія статистики, обліку 

та аудиту, Київ, 2015. 

У дисертації визначено теоретичні положення і розроблено методичні 

підходи щодо обліку та аудиту фінансових результатів страхової діяльності. 

Уточнено визначення страхового продукту та страхової послуги 

страхових компаній і зміст поняття «фінансові результати» страхової 

діяльності шляхом вирахування з доходів результатів змін страхових резервів 

і страхових премій за договорами, які передано в перестрахування; 

запропоновано модель облікової політики за основними її елементами в 

частині формування фінансових результатів страхової діяльності з позиції 

регламентації оціночної та інформаційної функцій обліку; систематизовано й 

доповнено новими ознаками класифікацію доходів і витрат страховиків; нові 

методичні підходи до відображення на рахунках обліку інформації щодо 

визнання й формування доходів і витрат, прибутку, регістри бухгалтерського 

обліку з обліку договорів; обґрунтовано методичне забезпечення формування 

показників, які визначають фінансовий результат страхової діяльності в 

системі фінансової звітності; розроблено методичні рекомендації з внутрішнього 

аудиту фінансових результатів страхової діяльності; запропоновано 

організаційно-методичне забезпечення обліку доходів, витрат та фінансових 

результатів страхової діяльності з використанням інформаційних облікових 

технологій; рекомендації до кількісної оцінки впливу чинників на зміну 

показників результативності діяльності. 

Ключові слова: страхування, облік, аудит, аналіз, фінансові результати, 

облікова політика, страхові компанії, звітність. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Мельничук И. И. Учет и аудит финансовых результатов страховой 

деятельности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
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видам экономической деятельности). – Национальная академия статистики, 

учета и аудита, Киев, 2015. 

В диссертации определены теоретические положения и разработаны 

методические подходы к учету и аудиту финансовых результатов страховой 

деятельности. 

В первом разделе диссертационной работы представлены теоретические 

положения, которые раскрывают сущность страхового продукта, страховой 

услуги и ее составляющих как объектов бухгалтерского учета в страховой 

организации и первоисточников получения доходов; прибыли в разрезе базовой 

и прочей страховой деятельности, что позволяет увеличить достоверность 

учетных данных в разрезе доходов и расходов страховой деятельности; 

дополнена классификация страховых резервов для систематизации информации 

об объектах учета, которые возникают в процессе страховой деятельности; 

предложена модель учетной политики по основным ее элементам и в части 

формирования финансовых результатов страховой деятельности с позиции 

регламентации оценочной и информационной функций учета, что позволяет 

обеспечивать признание и разграничение объектов учета в экономической 

системе эффективного функционирования субъекта. 

Во втором разделе исследованы организационные и методические подходы 

к формированию в учете информации о финансовых результатах страховых 

компаний и ее представлению в отчетности. С целью соблюдения принципа 

осмотрительности ведения учета уточнена сущность финансовых результатов 

страховой деятельности; расширены признаки их классификации, чем увеличены 

возможности системы учета и анализа финансовых результатов в разрезе 

видов деятельности и страховых продуктов. Рекомендованная классификация 

доходов и расходов компании по виду страховой деятельности позволила: в 

части доходов – усовершенствовать методический аппарат их отражения в 

учете путем использования дополнительных счетов, что дает возможность их 

учетного признания в разрезе страховых продуктов и услуг, а использование 

предложенной ведомости учета договоров – контролировать в режиме 

реального времени спрос на страховые продукты, динамику их реализации, 

рентабельность с целью своевременного принятия управленческих решений; 

в части расходов – обосновать целесообразность отражения себестоимости 

страховых услуг или страхового продукта (при условии, если страховой случай 

не наступил) на предложенном новом субсчете, что позволяет разделить 

расходы по функциям и характеру как более приемлемым признакам для 

представителей страхового рынка. Основываясь на нормах международных 

стандартов и потребностях управления проведен анализ действующих форм 

финансовой отчетности страховых компаний, на основании которого разработана 

уточненная форма Отчета о финансовых результатах с предусмотренными 

дополнительными статьями для отражения ключевых составляющих финансовых 

результатов страховой деятельности и уточнен порядок предоставления 

информации о нераспределенной прибыли (непокрытых убытках). 
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В третьем разделе раскрыты направления усовершенствования учетно-

аналитического обеспечения внутреннего аудита финансовых результатов 

путем рассмотрения концептуальной модели его проведения и основных 

составляющих, что обеспечивает оценку состояния системы учета и 

соблюдение законодательных норм. С целью повышения качества контроля за 

ведением учета и составлением отчетности в части финансовых результатов, 

исследованы существующие методические подходы внутреннего аудита, 

послужившие основой разработки Методических рекомендаций по 

внутреннему аудиту финансовых результатов, использование которых  

способствует эффективному и согласованному выполнению аудиторских 

процедур, а также обобщению полученных результатов. Рекомендовано 

применение программных продуктов для осуществления внутреннего аудита 

путем использования ІТ-инструментов. В качестве альтернативы 

специализированным программам предложено использовать программы «1С: 

Предприятие» с встроенными модулями, которые позволяют формировать 

учетно-аналитическую информационную среду в соответствии с 

потребностями управления финансовыми результатами страховой деятельности 

и повысить оперативность системы учета для осуществления аналитических 

и контрольных процедур. Своевременное обнаружение потенциальных 

возможностей (резервов) увеличения прибыли, уменьшения убытков или 

устранения причин их возникновения возможно по результатам проведенного 

факторного анализа, на основании которого получены модели определения 

влияния на финансовые результаты факторов, которые их обуславливают. 

Разработаны многоуровневые модели зависимости финансовых результатов 

страховых компаний от исследуемых факторов и спрогнозированы их 

значение.  

Ключевые слова: страхование, учет, аудит, анализ, финансовые результаты, 

учетная политика, страховые компании, отчетность. 

 

ANNOTATION 

 

Melnychuk I. I. Accounting and audit of financial results of the insurance 

activity. – Manuscript.  

Thesis for the Economic Sciences Candidate Degree on specialty 08.00.09 – 

Accounting, Analysis and Audit (by kind of economic activity). – The National 

Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2015. 

The theoretical positions are defined and methodical approaches to the accounting 

and audit of financial results of the insurance activity are developed in thesis. 

Clarified the definition of insurance products and insurance services of  

insurance companies and meaning of the financial results of insurance by deducting 

income results changes of insurance reserves and premiums on contracts that are 

transferred to reinsurance; the model of accounting policy for its main elements in 

the part of financial results formation of the insurance activity regulation from the 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1448455_1_2&s1=%F0%E0%E7%F0%E0%E1%EE%F2%E0%ED%ED%FB%E9
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perspective of valuation and accounting functions of information is proposed; 

classification of income and outgoing insurers is systematized and added by new 

features; the new methodological approaches to showing the accounts of accounting 

information and for the recognition of income and outgoing, profit, accounting 

registers from the accounting contracts is proposed; methodical providing of 

indicators formation that determine the financial performance of insurance 

activities in the financial statements is grounded; methodological recommendations 

on internal audit of financial results of insurance activity is developed; 

organizational and methodological support of accounting income, outgoing and 

financial results of insurance activity using information technology is proposed; 

recommendations to quantification of the factors influence on indicators change of 

effective activities is proposed. 

Key words: insurance, accounting, audit, analysis, financial results, accounting 

policy, insurance companies, statement. 
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