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ВСТУП 

 

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 
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(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 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 № 
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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 
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страхової діяльності. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних положень і 

прикладних аспектів обліку та аудиту фінансових результатів страхової 

діяльності. 

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 
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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 

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 
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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 
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бухгалтерського обліку фінансових результатів; 

– аналітичний інструментарій стохастичного моделювання причинно-

наслідкових зв’язків та змін фінансових результатів шляхом обґрунтування 

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 
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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» 

(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, 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ  

 

1.1. Змістова характеристика страхових послуг в інформаційному 

середовищі компаній фінансового ринку 

 

Умови динамічного розвитку вітчизняної економіки визначають сучасний 

фінансовий ринок як життєво важливе підґрунтя для зростання, розвитку й 

стабільності країни, оскільки він забезпечує ресурсами майже всі сфери життя 

суспільства, що актуалізує питання вивчення його динаміки й стану. Хоча 

вітчизняний страховий ринок набув стрімкого розвитку лише наприкінці 

XX ст., на сьогодні страховий сегмент виділяють як один із досить активних на 

ринку фінансових послуг. Питанням організації страхування, розвитку 

страхового ринку та визначення ринку страхових послуг приділяється значна 

увага вітчизняних та зарубіжних науковців і фахівців, що й обумовлює всебічну 

дискусійність у досліджуваній сфері. 

В Україні страховий ринок представлений усіма страховиками, які 

локалізовані на певній території й реалізують свою діяльність відповідно до 

законодавства. Цей вид ринку розглядається як середовище, у якому 

формується попит і пропозиція на страхові послуги та досягається певний 

результат від взаємодії страховиків і страхувальників. За даними 

Національної комісії з державного регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг протягом 2007-2013 рр. між страховиками та страхувальниками було 

укладено понад 240 тис. договорів добровільного страхування, зокрема у 

2013 р. – 87 328 (додаток А). При цьому страхувальників здебільшого 

представляють фізичні особи (80 345 договорів у 2013 р.). Суми страхових 

премій щорічно зростають (на 6,3 % у 2013 р. порівняно з 2012 р.), що 

свідчить про позитивну динаміку послуг та підвищення рівня довіри серед 
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населення до цього виду фінансових послуг. Також у 2013 р. майже на 15 % 

зросли обсяги страхових резервів (таблиця 1.1), що позитивно позначилося 

на інвестиційній діяльності страхових компаній, а також їхньому кінцевому 

фінансовому результаті. 

 

Таблиця 1.1 

Обсяги страхових резервів вітчизняних страховиків  

у 2007-2013 рр. [144] 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Приріст 

2011/ 

2010, 

% 

2012/ 

2011, 

% 

2013/ 

2012, 

% 

Обсяг 

сформованих 

страхових 

резервів (млн. 

грн.), у т.ч.: 

8423,3 10904,1 10141,3 11371,8 11179,3 12577,6 14435,7 -1,7 12,5 14,8 

- резерви зі 

страхування 

життя (млн. 

грн.) 

991,3 1609,0 1789,2 2185,2 2663,8 3222,6 3845,8 +21,9 21,0 19,3 

- технічні 

резерви (млн. 

грн.) 

7432,0 9295,1 8352,1 9186,6 8515,5 9355,0 10589,9 -7,3 9,9 13,2 

 

У розвинутих країнах страхування є одним із найбільш важливих і 

стратегічних секторів фінансового ринку, оскільки знімає навантаження з 

видаткової частини бюджету щодо відшкодування збитків, залучення 

інвестицій в економіку, розв’язання соціальних проблем суспільства й 

забезпечує перерозподіл 8-12 % ВВП. До того ж, основним чинником 

соціально-економічного розвитку країни є рівень безпеки життя та 

виробництва, який гарантується страховим захистом. 

На національному фінансовому ринку страхові організації стабільно 

посідають передові позиції серед інших представників й поступаються лише 

банківському сектору (рис. 1.1). 

Найбільш поширеними представниками страхового ринку є страхові 

компанії, які беруть на себе зобов’язання за певну плату відшкодувати завданий 

страховим випадком збиток або виплатити страхову суму страхувальникові чи 
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іншим особам, зазначеним у договорі, й при цьому одержують прибутки 

(збитки).  

 

Рис. 1.1. Динаміка кількості представників фінансового ринку України 

протягом 2007-2013 рр. [систематизовано за даними джерела 144] 

 

У 2013 році загальна кількість страхових компаній в Україні становила 

407, у тому числі СК «Life» (життя) – 62 компанії, СК «non-Life» (не-життя) – 

345 компаній (рис. 1.2). 

 

446 469 450 456 442 414 407

381 396 378 389 378 352 345

65 73 72 67 64 62 62

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
рік

в т.ч. CК "life" в т.ч. СК "non-life" загальна кількість

Рис. 1.2. Динаміка кількості страхових компаній на ринку України протягом 

2007-2013 рр. [систематизовано за даними джерела 144] 

 

Проте якщо протягом 2007-2010 рр. динаміка є переважно сталою, 
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оскільки від’ємні відхилення мають незначні значення, то у 2011-2013 рр. 

кількість страховиків скоротилася майже на 10%, порівняно з 2010 роком, що 

свідчить про негативну динаміку. 

У той же час, за статистичними даними більшості західноєвропейських 

країн, також спостерігається тенденція до поступового скорочення кількості 

страховиків або їх сталості (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Кількість страховиків за окремими країнами Європи 

у період 2007-2013 рр. [261] 

Країна 2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Польща 76 66 66 63 61 59 58 

Німеччина 609 607 596 582 578 570 560 

Іспанія  357 296 294 287 279 270 264 

Франція 464 461 452 441 434 405 395 

Італія 234 239 233 234 231 226 225 

Латвія  21 23 25 25 22 22 20 

Норвегія  118 122 124 120 117 118 119 

Великобританія  1017 972 934 1314 1 213 1 247 1 229 

Швеція  392 381 381 384 361 337 329 

 

Страхова діяльність в Україні є регламентованою законодавчо, 

відповідно, страхування трактується як вид цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів фізичних 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 та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів [177]. 

Із цього визначення можна зробити висновок, що страхові відносини 

формуються між страховиками (найчастіше страховими компаніями) та 

страхувальниками (фізичними та юридичними особами), а доходи діяльності – 
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на підставі надходжень від страхувальників та за рахунок інших видів 

діяльності страховика.  

Однак розвиток економічних відносин вимагає більшого змістовного 

наповнення окремих категорій. Тому для подальшого дослідження термін 

«страхування», що вживається в науковому середовищі серед вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, законодавчому полі, нормативно-правових актах 

страховиків, потребує певного уточнення. Вивчення літературних джерел щодо 

з’ясування сутності цієї дефініції дозволило дійти висновку, що поняття 

«страхування» розглядається різними науковцями як економічні й фінансові 

відносини, вид діяльності та економіко-правове й соціальне явище (додаток Б). 

Зокрема О.О. Гаманкова під страхуванням розуміє сферу фінансових 

відносин, унаслідок яких формуються цільові грошові фонди, що призначені 

для забезпечення страхового захисту майнових інтересів членів суспільства [31, 

с. 11]. Таке трактування терміна «страхування» з позиції фінансів характеризує 

основне його призначення на ринку фінансових послуг. Із цього визначення 

досить важко однозначно встановити порядок розрахунку результату від 

здійснення таких відносин.  

Учені Д.А. Навроцький [128], С.С. Осадець [212], В.С. Приходько [169] та 

В.В. Шахов [243] розглядають страхування з погляду економічних відносин, 

проте визначення С.С. Осадця є більш ґрунтовним, оскільки в ньому окреслені 

суб’єкти таких економічних відносин, цілі їхньої діяльності та можливість 

передбачення кінцевого результату.  

Як вид діяльності страхування визначають М.О. Бєлгородцева [9] та 

О.В. Хавтур [227]. Однак з визначення М.О. Бєлгородцевої випливає висновок, 

що страхові компанії займаються лише страховою діяльністю в той час, як 

попередній автор визначає можливість реалізації інших видів діяльності 

страховиків з метою поповнення фондів грошових коштів. 

У зарубіжній науковій думці дослідження у сфері страхування 

розпочалися ще у XIX ст. (додаток В), і протягом цього часу страхування 

розглядалось як потреба у відшкодуванні шкоди, яка може виникнути в будь-
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який момент [28; 133-134; 193; 206; 244-246; 262; 266]. 

Зокрема, видатний німецький економіст А. Манес зазначав, що в 

економічній науці «страхуванню має бути відведене видатне місце, оскільки 

воно в усіх своїх видах зручним і надзвичайно доцільним способом служить 

забезпеченню матеріального благополуччя людини» [99, с. 7]. 

Учені У. Гоббі, В.Р. Ідельсон і В.І. Серебровський у своїх дослідженнях 

під основною метою страхування мали на увазі задоволення майнових потреб 

страхувальників. У той же час вони справедливо зауважували, що ця мета 

пов’язана з настанням випадкових обставин. Саме ці умови дозволяють 

розглядати пропонований спосіб задоволення потреб у грошах або майні як 

страхове відшкодування або страхову виплату. Інакше відпала б потреба в 

застосуванні інституту страхування, оскільки задовольнити зазначені потреби 

можна іншими способами (шляхом реалізації виробничої діяльності, торгівлі, 

міни, дарування тощо) [2]. 

На підставі попередніх досліджень у XX ст. сутність категорії 

«страхування» визначається одними вченими як договір між страховиком і 

страхувальником [34; 37; 62; 263], іншими – як окремі заклади, що 

розподіляють між собою ризики настання непередбачуваних подій [28; 265]. 

Німецькі дослідники К.О. Граве і Л.А. Лунц під страхуванням у 

широкому сенсі слова розуміли, перш за все, сукупність заходів щодо 

створення ресурсів матеріальних і (або) грошових коштів, за рахунок яких 

відбувається виправлення шкоди, відновлення втрат у суспільному 

господарстві у разі стихійних лих або нещасних випадків [46, с. 44]. 

Нині зарубіжні дослідники втратили інтерес до поняття «страхування», 

натомість його сутність пов’язується з комерційним способом захисту від ризиків, 

які поширені в повсякденному житті. Зокрема, у роботі американського 

економіста П. Самуельсона більше уваги приділяється вивченню видів 

страхування [191], принципів і норм ведення страхової справи [14]. 

Проаналізовані джерела дають змогу стверджувати, що сутність категорії 

страхування характеризується багатогранною складовою, оскільки поєднує в 
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собі економічну, фінансову та правову природу, що визначає, у свою чергу, 

особливості організації обліку фінансових результатів діяльності страхових 

компаній. 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, пропонуємо страхування 

детермінувати 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 [107, с. 65]. 

Страхові компанії як активні представники вітчизняного ринку 

фінансових послуг піддаються впливу різноманітних чинників зовнішнього й 

внутрішнього середовища. 

Серед внутрішніх – на результати діяльності страховиків впливає 

організаційна структура, види страхових послуг, що надає компанія, та види її 

діяльності, методика розрахунку страхових резервів, елементи облікової 

політики тощо. Зарубіжні дослідники під час вивчення фінансових результатів 

особливу увагу приділяють розвиткові інформаційних технологій страховика, 

його стратегії розвитку, інфраструктурі, ноу-хау в страхових послугах, 

витратам експертів, часу врегулювання збитків. Саме час урегулювання збитків 

прямо пропорційний розміру резерву збитків, у свою чергу, збільшення резерву 

збитків у звітному періоді призводить до зниження фінансового результату. 

Незважаючи на те, що окремі питання чинників, які впливають на фінансовий 

результат страховика, детально дослідженні в працях останніх років 

М.О. Бєлгородцевої та О.О. Сидоренка, окремі з них все ж таки заслуговують 

на увагу. Це стосується насамперед організаційної структури страховика, видів 

його діяльності, які, на нашу думку, мають істотне значення для вивчення 

облікових засад фінансових результатів страхової компанії. 

Страховики, як суб’єкти фінансового ринку, можуть здійснювати основну 

(страхову) та неосновну діяльність (інвестиційну, фінансову, іншу). При цьому 

в інформаційній системі від кожного виду діяльності формується свій 

фінансовий результат, оскільки страховики отримують грошові кошти від 
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здійснення усіх видів діяльності та несуть відповідні витрати. Таким чином 

забезпечується дотримання принципу бухгалтерського обліку нарахування та 

відповідності доходів і витрат [172]. 

Вітчизняна практика діяльності страхових компаній України свідчить про 

те, що більшість страховиків має широку мережу філій на території країни й 

локалізує свої головні офіси в обласних центрах (додаток Г). Це насамперед 

впливає на порядок складання та подання звітності даних суб’єктів ринку. 

Зокрема філії здійснюють свою діяльність як безбалансові відділення, а по 

закінченні кварталу (року) головні офіси складають фінансову звітність [172] та 

окремо страхову звітність згідно з Порядком складання звітних даних 

страховиків [176]. 

Одним із ключових чинників, який забезпечує ефективне управління 

фінансовими результатами, є забезпечення належної організації страхової 

діяльності за допомогою відповідної управлінської структури. У зарубіжній 

літературі окреслено три основних принципи, на підставі яких може бути 

побудована страхова компанія [209]: 

1. Відповідно до страхових продуктів, які пропонує компанія. 

2. За функціональним принципом (управління, збут страхових 

продуктів, надання страхових послуг тощо). 

3. За групами клієнтів (юридичні, фізичні особи). 

Проте, як свідчить практика, компанія, побудована за конкретно взятим 

принципом, на практиці не зустрічається, оскільки вимагає значних затрат на 

ведення страхової справи. Так, компанія першого типу складається з таких 

підрозділів: правління, страховий та фінансовий відділи, допоміжні відділи. 

Страхова діяльність ведеться спеціалізованими підрозділами (групами), якими 

керує спеціальний відділ. Компанії другого типу існують здебільшого в 

інтегрованому вигляді. Структуру компанії за третім принципом можуть 

дозволити собі страховики зі значною часткою на страховому ринку. 

Тому більшість зарубіжних і вітчизняних страховиків намагається 

поєднати певним чином елементи існуючих моделей й побудувати компанію, 
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яка надаватиме максимум послуг своїм клієнтам із залученням мінімального 

обсягу фінансових ресурсів. 

Організаційна структура має відповідати сучасним тенденціям і вимогам 

страхового ринку та забезпечувати досягнення мети своєї діяльності з 

максимальною ефективністю й покращенням фінансових результатів 

діяльності. Структуру компанії визначає принцип централізації 

(децентралізації), виходячи з розмежування відповідальності між рівнями 

управління. Багато компаній мають декілька регіональних управлінь, тому 

формування підрозділів страхової компанії за напрямами діяльності забезпечує 

принцип функціональної побудови (андеррайтинг, постачання, збут, 

фінансування, урегулювання збитків тощо). Іноді таку структуру визначають як 

орієнтовану на конкретний страховий продукт, що, на нашу думку, може 

забезпечувати в їхньому контексті формування фінансових результатів й 

визначати рівень рентабельності. Найважливішим структурним підрозділом 

при цьому є управління страхуванням (відділ, департамент) продажів страхових 

продуктів і страхових виплат, який реалізує поточну політику страхової 

компанії на ринку й розробляє довгострокову перспективу. 

Другим найважливішим підрозділом страхової компанії є фінансове 

управління (економічний відділ), яке забезпечує організацію обліку, аналізу й 

контролю фінансових потоків, у тому числі страхових внесків й виплат тощо, а 

також формування й розміщення страхових резервів. 

Відповідно до законодавчих та установчих документів, основне завдання 

страхової компанії – надавати послуги за різними видам страхування своїм 

клієнтам, що забезпечує страховикам можливість сформувати певні види 

резервів, частину з яких у майбутньому спрямувати в інвестиційну сферу. 

Здійснення основної (страхової) діяльності, від якої формується основна частка 

прибутку, передбачає реалізацію окремих страхових продуктів та надання 

інших видів страхових послуг клієнтам страхової компанії. 

Питання визначення й реалізації страхових послуг та страхових продуктів 

неодноразово ставали предметом дискусії як вітчизняних, так і зарубіжних 
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науковців [9; 66; 200; 218; 223; 247; 253]. Дослідження сутності цих категорій 

(додаток Д) дало змогу встановити, що автори розглядали страхову послугу у 

двох аспектах: як товар і як первинну категорію відносно страхового продукту 

[9; 59; 215; 223; 253]. Окремі праці свідчать про те, що навпаки, страховий 

продукт є ширшим поняттям, ніж послуга [36; 76; 200; 211; 218]. С.С. Осадець 

не розмежовує, а ототожнює ці поняття та визначає, що страховий продукт 

(послуга) – це комплекс цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 

інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 

випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством [212, 

с. 143]. 

Згідно з вітчизняним законодавством, для здійснення своєї діяльності 

страхова компанія отримує ліцензію на певний вид страхування [177], на 

підставі якої страховиком для конкретного виду страхування пропонуються 

страхові продукти, реалізовуючи які, страхувальник отримує послугу щодо 

страхового захисту (страхову послугу). 

М.О. Бєлгородцева, Г.О. Жовніренко, І.В. Фисун, А.С. Шолойко 

розглядають страхову послугу як специфічний товар, який реалізується 

відповідно до укладеного договору страхування з метою страхового захисту [9; 

59; 223; 253]. 

Т.А. Говорушко та Г.В. Кравчук дійшли висновку, що страховий продукт 

та страхова послуга є різними поняттями, при чому саме страховий продукт є 

більш загальною категорією, яка включає в себе набір певних страхових послуг 

[36; 75]. Так, Г.В. Кравчук визначає, що страхова послуга – це динамічне 

представлення (утілення в динаміці) страхового продукту [75, с. 12]. 

Т.А. Говорушко, досліджуючи зарубіжні концепції страхового продукту, 

зазначила, що «використання терміна «страховий продукт» не виключає 

поняття «страхова послуга», оскільки ці терміни мають різне значення» [36, с. 

33]. Вона пояснює, що «у загальному вигляді страховий продукт можна 

визначити як таке сполучення факторів виробництва, яке дає змогу 

страховикові надавати страхувальникові послугу». 
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С.Б. Скибінський уважає, що страхова послуга або послуги є складовою 

частиною страхового продукту й можуть бути як основними, так і додатковими 

[197]. Такої думки дотримується і В.В. Тринчук, який указує, що страховий 

продукт конкретизується в послузі щодо страхового захисту – у «страховій 

послузі» [218, с. 79]. Страхова послуга може не бути страховим товаром, якщо 

вона не продається й не купується на ринку; і відповідно є страховим товаром, 

якщо вона виробляється страховиками для продажу й цей продаж стає 

регулярним. Аналогічної точки зору дотримується й російський учений 

О.М. Зубець, який під страховим продуктом розуміє набір послуг з 

попередження й ліквідації наслідків конкретного переліку несприятливих 

подій, визначених у договорі страхування, що надається компанією клієнту. 

Головний зміст продукту – відшкодування збитку у разі настання страхової 

події, що виражається у визначеному наборі основних послуг [76, с. 34-36]. 

Таким чином, більшість науковців уважає, що узагальненим поняттям є 

«страховий продукт», який більшою мірою прив’язаний не до клієнта, а до об’єкта 

страхування. Термін «страховий продукт» більше використовують зарубіжні 

дослідники через призму концепцій, узагальнених нами на рисунку 1.3. 

 

Рис. 1.3. Концепції трактування сутності «страхового продукту» та  

«страхової послуги» [узагальнено за джерелом 36, с. 33-35] 
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три підсистеми страхового продукту: 

 фінансова – страховий продукт виражається страховим полісом і 

діями страховика упродовж терміну чинності договору страхування; 

 соціальна – страховий продукт дає змогу розпоряджатися 

страховим забезпеченням; 

 технічна – страховий продукт забезпечує необхідне 

співвідношення між преміями та відшкодуванням 

 

страховий продукт є системою, що містить у собі ризикову, 

нагромаджувальну та забезпечувальну підсистеми. Клієнт 

усвідомлює корисність страхового продукту на підставі досвіду й 

довіри, тому велику увагу треба приділяти його реалізації 

 

 

ризик випадкового погіршення матеріального стану страхувальника 

компенсується можливістю випадкової виплати 
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Отже, ураховуючи проведені дослідження щодо визначеня змісту й 

сутності вищезазначених категорій нами уточнено їх розуміння таким чином: 

страховий продукт є комплексом відносин щодо забезпечення захисту 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових 

подій, визначених договором, а страхова послуга виступає як товар і є 

складовою страхового продукту. 

Вивчаючи діяльність вітчизняних страхових компаній, нами було 

встановлено, що страховиками не уточнено за економічним змістом 

ідентифікацію товарів на ринку, оскільки одні й ті ж товари (КАСКО, 

Автоцивілка тощо) названо страховими продуктами або страховими послугами 

(табл. 1.3). 

 

Таблиця 1.3 

Трактування пропозицій на ринку вітчизняних страховиків 

№ з/п Назва компанії Страхові послуги Страхові продукти 

1 СК «Україна» - + 

2 «Арсенал страхування» - + 

3 «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» - + 

4 «Європейський страховий альянс» - + 

5 «Провідна» - + 

6 СК «Кремінь» - + 

7 «Оранта» + - 

8 «Омега» + - 

9 АСК «ІНГО Україна» + - 

10 «АХА Страхування» + - 

 

Пропозиції вітчизняних страховиків свідчать про те, що серед 

досліджуваних страхових компаній переважна більшість, називає свій товар 

саме страховим продуктом. Під час дослідження ми дійшли висновку, що 

поняття страхового продукту є більш адекватним до застосування з точки зору 

організації обліку формування витрат і доходів, отриманих від його реалізації. 

Тому рекомендовано трактувати страховий продукт як комплекс відносин щодо 

забезпечення захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 
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настання страхових подій, визначених договором. 

Водночас поняття «страховий продукт» є вужчим, ніж поняття «вид 

страхування». Так, у межах таких видів страхування, як страхування майна, 

страхування від нещасних випадків або будь-якого іншого виду страхування, 

можуть застосовуватися кілька страхових продуктів, які відрізняються 

особливими умовами надання страхового захисту (страхові програми). 

Для цілей бухгалтерського обліку доречно виокремлювати страховий 

продукт з-поміж основних та додаткових послуг (страхова експертиза, страховий 

консалтинг, технічний, медичний асистанс, консультаційні послуги, оцінка 

актуарного ризику тощо) як нами систематизовано й подано на рисунку 1.4.  

 

 

Рис. 1.4. Ієрархія ключових категорій в сфері страхування 

[авторська розробка] 

 

Незважаючи на взаємозалежність за економічною сутністю та практичну 

невіддільність понять «страховий продукт» і «страхова послуга», клієнт 

страхової компанії в економіко-правовому аспекті не може отримати страхової 

послуги без страхового продукту, який обирається ще до початку безпосередніх 

відносин між страховиком і страхувальником. Проте отримати страховий 

продукт без одержання базових послуг (консультації, документальне 

оформлення) неможливо. За умови не настання страхового випадку 

Вид 

страхування 

Страхові 

продукти 

Страхові 

послуги 

страхування життя, медичне страхування, страхування 

наземного транспорту, страхування майна, страхування 

сільськогосподарської продукції тощо. 

 

«Автоцивілка», КАСКО, АХА Бізнес, Зелена карта, 

страхування вантажів, «Технозахист» та ін. 

Основні 

Додаткові 

консультації, укладення договору, 

страхова експертиза, страховий 

консалтинг, технічний, медичний 

асистанс тощо. 
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страхувальник не зобов’язаний сплачувати за інші додаткові страхові послуги 

(наприклад експертиза, технічний асистанс, ремонт тощо). Цей висновок 

підтверджується тим, що сьогодні страхувальнику складно оцінити надану 

йому страхову послугу в разі настання страхового випадку та у випадку його 

відсутності. 

При цьому важливо визначити, які послуги страхової компанії належать 

до основних (базових), а які до додаткових, оскільки в наукових дослідженнях 

та на законодавчому рівні з регулювання страхової діяльності й ведення 

бухгалтерського обліку не закріплено тлумачення цих понять. Однак під час 

здійснення страхової справи розмежування цих послуг все ж застосовується, 

що обумовлює необхідність уточнення їхніх характеристик. Умови визнання в 

бухгалтерському обліку страхових продуктів, основних і додаткових страхових 

послуг з урахуванням обставин їх виникнення й забезпечення отримання 

доходу наведено на рис. 1.5. 

 

 

Рис. 1.5. Визнання страхового продукту і страхових послуг як об’єктів 

забезпечення доходу в системі бухгалтерського обліку [авторська розробка] 

 

Так, під основними (базовими) послугами страхової компанії варто 

розуміти послуги, які спрямовані на доведення страхового продукту до 

Страхові 

продукти 
Страхові послуги 

Основні  

Додаткові  

Споживач  

 
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 

2 
1 3 
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кінцевого споживача: 

1. Надання роз’яснень щодо умов використання страхового продукту. 

2. Розрахунок розміру страхових виплат і страхових відшкодувань (у разі 

настання страхового випадку). 

3. Підписання договору страхування (страхового захисту). 

Оплата договору страхування є початковою фазою страхової діяльності за 

цим договором, тобто «не всі послуги надаються страховими компаніями під 

час укладання договору страхування, частина з них може надаватися під час 

терміну дії договору» [253, с. 107]. 

Більшість дослідників визнають моментом реалізації страхової послуги 

час настання страхового випадку та виплати відшкодування, проте, на думку 

С.Б. Скибінського, страхова послуга реалізується під час підписання між 

зацікавленими сторонами договору страхування, тобто під час сплати страхової 

премії (або її частини) страхувальник може оцінити мінову вартість наданої 

послуги. Повнота споживчої вартості страхової послуги може бути оцінена 

споживачем у повному (у разі настання страхового випадку) або неповному (за 

відсутності страхового випадку) обсязі протягом усього періоду 

обслуговування договору страхування страховиком. 

Дослідник А. Прядка дійшов висновку, що «момент виникнення 

страхового продукту збігається з часом першого страхового внеску 

страхувальником або з моментом підписання договору страхування, тоді як 

страхова послуга виникає та реалізовується тільки в разі настання страхового 

випадку. Якщо ж страховий випадок не відбувся – страхова послуга не зможе 

реалізуватися» [185]. 

Проте споживач, купуючи страховий продукт, поряд із страховим 

захистом одночасно придбаває й окремі послуги, тому результатом відносин 

купівлі-продажу вважається саме страхова послуга. І, як зауважує Т.В. Сива, 

відмінність у термінах «страховий продукт» і «страхова послуга» полягає в 

тому, з якої позиції їх розглядати: страхової компанії (страховика) чи клієнта 

(страхувальника) [194]. 
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Додаткові послуги страхової компанії реалізуються за додаткову плату на 

підставі додатково укладеного договору лише за настання страхового випадку. 

Так, під час страхування нерухомості та домашнього майна додатковою 

страховою послугою може бути надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання страхувальника за умови значних ушкодженнях застрахованого 

майна, організація очищувальних та ремонтних робіт пошкодженого об’єкта 

страхування, юридичне консультування, не пов’язане зі страхуванням, 

занесення страхувальника до дисконтної системи, допомога під час вибору 

постачальників будівельних матеріалів та підрядників з виконання ремонтно-

декоративних робіт тощо [197]. 

Тому для дослідження порядку формування фінансових результатів 

страховиків уважаємо за доцільне вивчення саме рекомендованих страхових 

продуктів вітчизняних страховиків як первинного етапу формування відносин 

між суб’єктами страхування. У межах конкретного страхового продукту можна 

виділити окремі результати їх реалізації на ринку, що дозволить проаналізувати 

рентабельність продажу окремого страхового продукту за визначений період 

часу. Це у свою чергу дасть можливість оперативно зреагувати на зміну 

кон’юнктури страхового ринку в цілому чи окремого регіону, уподобань 

клієнтів тощо. Завдяки такому проміжному аналізу в розрізі окремих страхових 

продуктів, керівництво страховика зможе правильно оцінити позицію своєї 

компанії, змінити стратегію її розвитку та своєчасно прийняти ефективні 

управлінські рішення щодо доцільності використання окремого страхового 

продукту. 

Отже, на підставі викладеного вище для дослідження фінансових 

результатів страховика нами рекомендовано виділяти в системі проміжного 

обліку окремі показники фінансових результатів відповідно до конкретного 

виду страхового продукту. 

Оскільки суб’єкт господарювання прагне отримати прибуток, то 

ключовим завданням є уточнення ціноутворювального механізму. Порядок 

формування ціни страхового продукту на ринку класично поданий у такому 
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вигляді: 

 , де:   (1.1) 

Ц – ціна страхового продукту; 

С – собівартість – відрахування в страхові резерви, вартість утримання 

офісу та агентської мережі, ціна маркетингових зусиль. 

Nп – норма прибутку – надбавка до ціни, у загальному випадку залежить 

від середньої по фінансовому ринку норми прибутковості фінансових вкладень.  

Таким чином, під час визначення кінцевих фінансових результатів 

страховик може отримати додатковий прибуток не лише за рахунок зменшення 

собівартості всієї страхової послуги, а й окремого страхового продукту. 

Страховики прагнуть залучити якомога більше клієнтів, а страхувальники – 

отримати якісні страхові продукти за прийнятну ціну. При цьому бажання 

суб’єктів страхового ринку мало реалізуються, оскільки страхувальники 

сьогодні повинні сплатити страхові суми за послуги, більшості з яких не 

отримують (страховий випадок не відбувається). Отже, за умови жорсткої 

конкуренції страховики повинні шукати шляхи зменшення ціни на послуги. У 

зв’язку з цим нами рекомендовано розмежування вартості страхового продукту 

та вартості страхових послуг, що надасть можливість знизити тарифи страхових 

компаній, додатково залучити клієнтів, збільшити свій прибуток (зменшити 

збиток), обґрунтовано відобразити в обліку й звітності доходи та витрати 

страховиків. Тому подальших досліджень потребують саме такі складові 

фінансового результату, як категорії доходів, витрат і прибутку страхової 

компанії. 

 

1.2. Економічна природа, класифікація й порядок формування 

прибутку в обліковій системі страховика 

 

Формування фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання 

є підсумковим етапом облікових процедур. Цей показник є основою податкових 

розрахунків, об’єктом планування й виражається величиною прибутку або 
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збитку. 

Прибуток є метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання та за 

економічним змістом є джерелом формування фінансових ресурсів, критерієм 

ефективності діяльності, джерелом задоволення соціальних потреб суспільства, 

зростання ринкової вартості суб’єкта. Отже, прибуток є визначальною 

категорією в економіці кожного суб’єкта господарювання, що завжди 

спричиняє навколо цього поняття дискусії серед представників економічних 

професій. Варто відзначити, що трактування прибутку, методологія та методика 

його визнання, формування й оподаткування залишається на сьогодні однією з 

головних загальноекономічних і бухгалтерських проблем як у теоретичному, 

так і в практичному аспектах. 

Залежно від економічного змісту, який укладається в показник прибутку, 

формуються висновки користувачів звітності. Безпосередньо бухгалтерське 

трактування категорії прибутку здебільшого впливає на правильність і 

доцільність управлінських й інвестиційних рішень. 

Питанням економічного змісту прибутку приділяється значна увага 

багатьох учених [14; 51; 101; 130; 160; 229], проте порядок формування 

прибутку страховика досліджений неповною мірою. Дискусійність цього 

облікового аспекту позначається на неоднозначному методичному підході до 

алгоритму формування фінансового результату страхової компанії. 

Дослідженню економічної сутності прибутку присвячено численні праці 

вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як І.О. Бланк [15], Г.С. Дергільова 

[53], К. Маркс [101], А. Маршалл, А.В. Мейш [103], Г. Мюрдаль, Ф. Найт [130], 

С.Ф. Покропивний [160], П.Р. Рубінфельд, П. Хейн, Дж.Р. Хікс [229] та ін., у 

яких досить повно та всебічно викладено зміст поняття, класифікацію, форму 

прояву та порядок формування. Проте в компаніях страхового сектору процес 

формування та обліку прибутку за видами діяльності визначено не досить 

чітко. Здебільшого сутність категорії прибутку визначається крізь 

загальноекономічну призму як перетворена форма додаткової вартості, 

створена найманою працею [101], або ж винагорода за підприємницькі 
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здібності [254]. У системі бухгалтерського обліку прибуток трактується як 

сальдо доходів і витрат [151], а його зміст визначає низка нормативних актів 

[131; 158]. 

З огляду економічної теорії категорія «прибуток» визначається як частина 

чистого доходу на вкладений капітал підприємця, виражена в грошовій формі, 

що виступає його винагородою за ризик здійснення підприємницької 

діяльності, і розраховується як різниця між сукупними доходами й сукупними 

витратами у процесі здійснення цієї діяльності [15]. З точки зору 

бухгалтерського обліку категорія «прибуток» розглядається як джерело 

господарських засобів і відповідних резервів, збільшення капіталу в результаті 

діяльності, фінансовий результат тощо [91; 248]. Слід зазначити, що 

загальноприйнятним є розуміння категорії «прибуток» як узагальнюючого 

показника, який відображає результати господарської діяльності підприємства. 

Для більш детального розгляду досліджуваної категорії нами виконано 

морфологічний аналіз, результати якого подано в Додатку Ж. У науковій 

літературі існують різні підходи до зясування сутності прибутку. Окремі вчені 

акцентують увагу на тому, що прибуток являє собою приріст капіталу й власне 

джерело фінансування [151]. Проте в межах бухгалтерського обліку прибуток 

розглядається як сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати 

[131]. Уважаємо, що найбільш чітким і ємним є трактування досліджуваної 

категорії, яке визначає прибуток як позитивний фінансовий результат 

діяльності підприємства, виражений у грошовому вимірнику, що є джерелом 

фінансування підприємства, показником ефективності його діяльності, 

винагородою за використання підприємницьких здібностей [151, с. 153]. 

Посилюють наведене визначення такі складові, як позитивний фінансовий 

результат та показник ефективності. 

Таким чином, прибуток, як економічну категорію, варто визначати 

позитивним фінансовим результатом діяльності підприємства в грошовому 

вимірнику, який виступає джерелом фінансування підприємства, показником 

ефективності його діяльності, результатом господарської діяльності. 
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Прибуток страхової компанії – фінансовий результат її діяльності за 

певний звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік). При цьому 

фінансовий результат виступає як вартісна оцінка підсумків господарювання 

страховика і визначається як різниця між доходами та витратами [212]. 

У міжнародній страховій практиці, яка узгоджується з вимогами МСФЗ, 

прибуток страхової компанії розглядається як економічна додана вартість 

діяльності за вирахуванням зобов’язань перед акціонерами, збільшеними на 

передбачуваний рівень прибутковості бізнесу. При цьому великі страховики, 

орієнтовані на світові страхові ринки, на підставі розрахунків прогнозують 

прибутковість з урахуванням передбачуваних обсягів продажу страхових 

послуг залежно від напрямів діяльності за лініями бізнесу [66]. За МСФЗ 4 

«Страхові контракти» на прибуток страховика також упливають адекватність 

страхових зобов’язань, зменшення корисності активів перестрахування. Що 

стосується сучасного вітчизняного страхового поля, то передбачити 

прибутковість тут досить складно, оскільки це пов’язано з багатьма зовнішніми 

чинниками. 

Формування прибутку до 01 січня 2015 р. було обмежене податковим 

законодавством, тому що згідно зі ст. 156.1 Податкового кодексу, чинного в 

період 2011-2014 рр., об’єктом оподаткування страховика був прибуток від 

провадження його діяльності, який визначався на підставі порівняння 

специфічних доходів і витрат страховика [158]. Виділення Податковим 

кодексом прибутку страховика як об’єкта оподаткування було принципово 

важливим для визначення системи оподаткування та законодавчого 

унормування такого важливого економічного поняття, як «прибуток 

страховика». Однак сьогодні в податковому правовому полі страховика 

фігурують лише такі поняття, як «фінансовий результат до оподаткування» та 

«доходи за договорами страхування», що унеможливлюють законодавчо 

закріпити термін «прибуток страховика». 

З метою вивчення порядку методичних засад обліку фінансових 

результатів страхових компаній пропонуємо визначати категорію «прибуток», 
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для її дослідження в страховому секторі, як позитивний фінансовий результат 

(у грошовому вираженні) від усіх видів діяльності страховика, який є джерелом 

фінансування компаній та створення резервів, а також характеризує 

результативність діяльності. Наведене тлумачення категорії специфічне тим, 

що охоплює економічну та облікову сутність прибутку у вигляді 

узагальнювального показника діяльності суб’єкта господарювання. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» трактує прибуток 

як суму, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [131], відповідно 

не заперечуючи можливість здійснення страховиками різних видів діяльності. 

Згідно чинних форм звітності, прибуток страхової організації складається 

з прибутку від страхової діяльності, інвестиційної, фінансової та іншої 

звичайної діяльності. Розмір такого фінансового результату відображено в 

рядку 470 (480) Звіту про доходи та витрати страховика, затвердженого 

Порядком складання звітних даних страховиків [176]. 

Якщо порядок формування прибутку від інвестиційної, фінансової та 

іншої звичайної діяльності є більш однозначними, то його визначення від 

страхової діяльності потребує подальшого вивчення. Цей показник (крім 

страхування життя й медичного страхування) обчислюється як різниця між 

доходами від страхової діяльності та відповідними витратами страховика, склад 

яких визначений чинним законодавством України [212]. Для обчислення 

прибутку на практиці застосовують таку формулу [29]: 

 

 (1.2), 

 

де: ЗП – зароблені страхові премії за договорами страхування і 

перестрахування; 

КП – комісійні винагороди за перестрахування; 

ВП – частки страхових виплат, сплачені перестраховиками; 

ПЦР – повернені суми із централізованих страхових резервних фондів; 

ПТР – повернені суми з технічних резервів, інших, ніж резерв 
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незароблених премій; 

ВС – виплати страхових сум та страхових відшкодувань; 

ВЦР – відрахування до централізованих страхових резервних фондів; 

ВТР – відрахування до технічних резервів, інших, ніж резерв 

незароблених премій; 

ВВС – витрати на ведення справи (адміністративні витрати, витрати на 

збут, інші операційні витрати). 

Сума (ЗП+КП+ВП+ПЦР+ПТР) виражає передбачені законодавством 

доходи від страхової діяльності, а сума (ВС+ВЦР+ВТР+ВВС) – витрати 

страховика на проведення страхових операцій. Таким чином, у формулі 

закладено розуміння визначення прибутку страхової діяльності як різниці між 

доходами від страхової діяльності та витратами страховика на надання 

страхових послуг. 

Прибуток від страхової діяльності, як правило, планується під час 

розробки тарифів за всіма видами страхування. Згідно із законом України «Про 

страхування», страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової 

суми за визначений період страхування [177]. Іншими словами, це ціна, яка 

встановлена за надання страхової послуги. У цей тариф закладаються всі 

витрати, пов’язані з наданням послуг (собівартість) та сума прибутку, яку 

прагне отримати страховик за виконання своїх функцій. 

Відповідно до зробленого висновку про те, що на фінансові результати 

страховика впливає собівартість страхового продукту та страхової послуги, яка 

формується в разі настання страхового випадку, прибуток від страхової 

діяльності складається з двох частин: 

1) прибуток від базової (основної) діяльності; 

2) прибуток від іншої страхової діяльності.  

Ураховуючи зазначене, прибуток від базової діяльності розраховується як 

різниця між доходом від реалізації страхового продукту та вартістю цього 

продукту, а прибуток від іншої страхової діяльності визначається за вже 

встановленою схемою. 
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Такий порядок визначення прибутку від страхової діяльності, на нашу 

думку, передбачає можливість ведення більш достовірного обліку доходів і 

витрат страхової діяльності та об’єктивного розрахунку страхових тарифів. 

Розмір страхових тарифів значною мірою визначає рівень величини 

доходів страхової організації. Ситуація, за якої страховик для залучення 

страхувальників регулярно занижуватиме розмір тарифних ставок, призведе до 

того, що сума зібраних страхових внесків виявиться нижчою за розмір 

страхових виплат, які необхідно буде здійснити страховику у зв’язку із 

страховими випадками, що спричинить збитки від здійснення страхової 

діяльності. З іншого боку, за умов завищення розміру страхових тарифів 

спостерігатиметься зменшення чисельності клієнтів страхової компанії. 

Таким чином, прибуток страховика як кінцевий результат його діяльності з 

урахуванням пропозицій доцільно формувати за алгоритмом, поданим на рис. 1.6.  

 

 

Рис. 1.6. Порядок формування прибутку страховиком [авторська розробка] 

 

За період з 2007 по 2013 рр. в Україні найбільш прибутковими були такі 

види страхування, як страхування життя, від нещасних випадків, страхування 

кредитів та страхування ризиків (таблиця 1.4). 

Аналіз показників, поданих у таблиці, свідчить, що страхові компанії в 

умовах сьогодення мають розширювати коло страхових продуктів саме в межах 

Прибуток від страхової 

діяльності 

Прибуток від інвестиційної та 

фінансової діяльності 

Прибуток від іншої 

діяльності 

ІнД-ІнВ ФД-ФВ+ІД-ІВ Прибуток від основної 

страхової діяльності 
Прибуток від іншої 

страхової діяльності 

За встановленою 

формулою 
Дохід за мінусом вартості 

Умовні позначення: ФД – інші фінансові доходи, ФВ – фінансові витрати, ІД - доходи інвестиційної 

діяльності, ІВ – витрати інвестиційної діяльності, ІнД – інші доходи, ІнВ – інші витрати. 

Прибуток страхової компанії як сукупний результат її діяльності 
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зазначених у таблиці видів страхування, що надасть їм можливість отримувати 

додаткові прибутки, посіати лідируючі позиції на ринку. 

 

Таблиця 1.4 

Структура чистих страхових премій за видами страхування в Україні 

за період 2007-2013 рр. [144] 

Вид страхування 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Темпи 

приросту, % 

млн. грн. 2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

Автострахування  - 6312,1 4981,8 5059,0 5 658,1 5 938,2 5 982,2 4,95 0,7 

Страхування майна 1534,1 1630,4 1489,9 1680,8 2 229,9 2 606,6 2 489,7 16,9 -4,5 

Страхування від 

вогневих ризиків 

1142,9 1204,6 931,0 1156,3 1 827,6 1 830,1 1 649,3 0,14 -9,9 

Страхування 

фінансових ризиків 

1658,4 1395,6 905,1 755,7 2 008,3 2 098,4 2 401,3 4,49 14,4 

Страхування життя 783,4 1 095,3 826,9 906,0 1 346,3 1 809,5 2 476,5 34,4 36,9 

Медичне 

страхування  

452,8 636,3 724,1 809,4 1 087,7 1 280,1 1 395,7 17,7 9,0 

Страхування 

вантажів та багажу 

533,0 699,7 378,6 801,7 924,6 948,7 965,7 2,6 1,8 

Страхування 

відповідальності 

перед третіми 

особами 

283,1 434,1 485,8 505,9 680,7 940,3 1 033,9 38,1 10,0 

Страхування 

кредитів 

598,7 1178,7 744,3 256,4 334,6 498,0 684,0 48,8 37,3 

Страхування від 

нещасних випадків 

276,1 417,8 287,8 348,9 561,6 756,4 990,9 34,7 31,0 

Авіаційне 

страхування 

118,9 148,7 202,3 222,9 200,5 255,3 223,6 27,3 -12,4 

Страхування 

медичних витрат 

85,1 142,6 167,8 213,9 288,1 317,9 323,4 10,3 1,7 

Страхування від 

нещасних випадків 

на транспорті 

104,5 120,8 126,1 133,6 139,9 148,7 154,3 6,3 3,8 

Інші види 

страхування 

- 565,2 406,5 477,2 682,2 849,3 780,9 24,49 -8,1 

Усього 12353,8 15981,8 12658,0 13327,7 17970,0 20277,5 21551,4 12,8 6,3 

 

За економічним аспектом, коли витрати перевищують доходи, страховик 

отримує збиток. Як свідчить реальна дійсність, в основному страхові компанії 

від здійснення операційної (страхової) діяльності отримують саме збитки, які 

відшкодовуються за рахунок здійснення інших видів діяльності (додаток К). 

Формування пріоритетних видів діяльності страховика має передбачати також 
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забезпечення ефективної організації обліку щодо резервів та врахування впливу 

ризиків, які безпосередньо позначаються на результативності діяльності 

суб’єкта господарювання.  

Узагалі усі ризики, які виникають в ході здійснення господарської 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, класифікуються за такими 

ознаками (рис. 1.7)  

 

 

Рис. 1.7. Класифікація ризиків [57, с. 244] 

 

Ринкові ризики мають комерційне підгрунтя та пов’язані з веденням 

бізнесу. Рівень цих ризиків залежить від специфіки підприємницької діяльності 

суб’єкта господарювання, що, у свою чергу, перебуває в площині впливу різних 

макро- та мікроекономічних факторів.  

Господарські ризики пов’язані безпосередньо з діяльністю суб’єкта. 

Високий рівень його розвитку та результативність діяльності будуть 

мінімізувати рівень цих ризиків.  

Що стосується фінансових ризиків, то вони розглядаються як з позиції 

фінансової системи країни, так і безпосередньо фінансового стану самого 

суб’єкта господарювання.  

Таким чином, таке узагальнення ризиків дозволяє забезпечити 

формування інформації про види загроз, що унеможливлюють ефективне 

управління формуванням фінансових результатів. 

Оскільки страхові компанії надають свої послуги на певній території, у 

конкретних секторах фінансового ринку, який характеризується специфічними 

адміністративними правилами й процедурами, відтак, ринкові ризики можуть 

мати різне походження, що залежить від конкретного джерела ризику (рис. 1.8).  

Види ризиків 

Ринкові ризики Господарські ризики Фінансові ризики 
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Рис. 1.8. Походження та джерела ринкових ризиків  

[систематизовано автором на підставі джерела 56] 

 

Фінансовий ризик – ризик можливої майбутньої зміни однієї або кількох 

визначених ставок відсотка, 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 [123].  

На сьогодні страхові компанії створюють такі види резервів [147]: 

 резерв попереджувальних заходів; 

Походження ринкових ризиків 

Юридичне 

Джерело ризику 

Помилки у веденні документації щодо реалізації 

діяльності, прав власності, користування тощо 

Політичне 

Непродумана державна політика у сфері оподаткування, 

фінансів, валютного регулювання, міжнародного 

співробітництва, соціального захисту тощо 

Економічне 
Макроекономічні зміни в економіці країни чи окремого 

регіону (зміна попиту і пропозиції на ринку, виникнення 

нових послуг, конкуренція тощо) 

Технічне 
Ступінь організації виробництва, ремонт обладнання, 

установлені заходи безпеки, стан охорони праці 

Виробниче 
Неефективне використання всіх наявних ресурсів, 

використання застарілих технологія, зростання 

собівартості 

Комерційне 
Неефективна маркетингова політика, неналагоджена 

система транспортування, порушення процесів прийому 

товарів (послуг), неплатоспроможність покупця тощо 

Фінансове Неефективна фінансово-господарська діяльність суб’єкта 

Адміністративне Зміна умов договорів чи угод за вимогою органів 

місцевого самоврядування різних рівнів 
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 резерви зі страхування життя; 

 технічні резерви. 

У свою чергу технічні резерви поділяються на обов’язкові (резерв 

незароблених премій, інші резерви, резерв збитків) та додаткові (резерв 

катастроф, резерв коливань збитковості). 

Резерв коливань збитковості призначений для компенсації виплат 

страховика, які пов’язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична 

збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує очікуваний 

середній рівень збитковості, узятий за основу під час розрахунку тарифної 

ставки за цими видами страхування [168]. 

Резерв попереджувальних заходів призначений для фінансування заходів 

щодо попередження нещасних випадків, утрати або пошкодження 

застрахованого майна.  

Страхові резерви зі страхування життя поділяють на: 

1) резерви довгострокових зобов’язань (математичні резерви): 

- резерви нетто-премій; 

- резерви витрат на ведення справи; 

- резерви вирівнювання; 

- резерви бонусів; 

2) резерви належних виплат страхових сум. 

Згідно з Правилами формування, обліку та розміщення страхових 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, страховики 

зобов’язані письмово повідомити Національну комісію з регулювання ринків 

фінансових послуг України про запровадження формування й ведення обліку 

зазначених технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 

життя, не пізніше ніж за 45 днів до початку календарного року [168]. Додаткові 

технічні резерви створюються й формуються відповідно до Статуту страхової 

компанії. Із нерозподіленого прибутку створюються вільні резерви. Вільні 

резерви – це частка власних коштів страховика, яка резервується з метою 

забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики 
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здійснення страхової діяльності [177]. Зарубіжна практика виділяє аналогічні за 

складом, проте відмінні за назвами, види резервів для відшкодування:  

– незароблених премій; 

– незакінчених ризиків; 

– незакінчених збитків; 

– сталих, але не заявлених збитків (СНЗ); 

– катастрофічних збитків; 

– коливань збитковості. 

Створення резерву попереджувальних заходів, резерву страхування 

життя, резерву незароблених премій, резерву заявлених, але не виплачених 

збитків, резерву збитків, які виникли, але не заявлені, резерву коливань 

збитковості відповідає основним видам діяльності, які здійснює страхова 

компанія. Проте, під час вивчення літературних джерел та законодавчої бази 

було виявлено обставини, за яких формування резерву катастроф суперечить за 

назвою своєму основному призначенню. 

Згідно з Правилами формування, обліку та розміщення страхових 

резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, резерв 

катастроф формується з метою здійснення страхових виплат у разі настання 

природних катастроф або значних промислових аварій, унаслідок яких буде 

завдано збитків численним страховим об'єктам, а також коли настає потреба 

здійснювати виплати страхового відшкодування в сумах, що значно 

перевищують середні розміри збитків, узяті за основу під час розрахунку 

страхових тарифів. Він формується за видами страхування, умовами яких 

передбачені обов'язки страховика щодо забезпечення страхової виплати у 

зв'язку зі шкодою, заподіяною внаслідок дії нездоланної сили або аварії 

великого масштабу, та в порядку, визначеному законодавством [168]. 

Такі відшкодування, що виплачує страхова компанія, обліковуються у 

страхувальника як інші доходи у визнаній сумі відшкодування, зокрема від 

страхових організацій, утрат від надзвичайних подій, а не від катастроф [65]. 

Тобто законодавство страхового сектору трактує, що в процесі здійснення своєї 
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діяльності страхувальник може отримувати доходи у зв’язку з настанням певної 

катастрофи в той час, як законодавство у сфері бухгалтерського обліку 

розцінює ці доходи для страхувальника як доходи від іншої діяльності. 

Ураховуючи вищевикладене, у зв’язку з необхідністю уніфікації існуючої 

термінології у сфері бухгалтерського обліку пропонуємо змінити назву «Резерв 

катастроф» на «Резерв інших подій страхувальника». 

Також критичний аналіз вітчизняної наукової і фахової літератури 

показав, що мало дослідженою залишається категорія «Інші резерви» 

страховика. Зокрема, у ній лише згадується, що спеціальні резерви можуть 

установлюватися залежно від специфіки зобов'язань страховика. Специфіка 

зобов’язань страховика обумовлюється видом страхування та умовами окремо 

взятого страхового продукту. Проте, не конкретизуючи страхові продукти 

вітчизняних страховиків, усі зобов’язання можна поділити на поточні та 

довгострокові. Такий їх поділ також визначений П(С)БО 11 «Зобов’язання» 

[164]. Відповідно до цього інші страхові резерви доцільно поділити на 

довгострокові та поточні (короткострокові). Оскільки страхові резерви 

виступають основним джерелом інвестиційного прибутку страховика, то таке їх 

розмежування є актуальним, бо це полегшить керівництву страхової компанії 

прийняти своєчасні інвестиційні рішення. 

Практика діяльності страхових компаній свідчить про те, що сьогодні 

страховики не бажають розробляти нові страхові продукти та позиціонувати їх 

на ринку, оскільки це супроводжується високою ризикованістю та витратністю. 

Тому страхові компанії не зацікавлені у розробці нових пропозицій для своїх 

клієнтів, а продукти окремих страхових компаній подібні один до одного. Для 

того, щоб страховики мали змогу впроваджувати нові види страхування на 

території нашої країни, доцільно зобов’язати їх законодавчо створювати 

резерви для вироблення нових необхідних страхових продуктів. Джерелами 

ресурсів для створення таких резервів можуть бути нерозподілений прибуток 

страховика або ж прибуток від реалізації окремого продукту (прибутку від 

базової діяльності). 
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Таким чином, на основі проведених досліджень та розроблених пропозицій 

класифікацію страхових резервів нами доповнено, й подано на рис. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Рис. 1.9. Порядок формування та класифікації страхових резервів 

 [доповнено за джерелом 147] 

 

Рекомендована класифікація страхових резервів забезпечить можливість 

страховикам більш ефективно використовувати й розподіляти грошові кошти, 

які надходять у вигляді страхових премій, що позитивно позначиться на 

результативності діяльності компанії. 

Отже, проведені дослідження щодо сутності прибутку дають можливість 

трактувати його як з економічної, так й облікової позиції. Уточнення цієї 

категорії для представників страхового ринку дозволяє виявити не лише 

порядок формування прибутку (від усіх видів діяльності), а й основне його 

Страхові резерви  

Резерв попереджувальних 

заходів 

Технічні резерви Резерви зі страхування 

життя 

Обов’язкові Додаткові 

Резерв інших подій 
страхувальника 

Резерв коливань 

збитковості  

Резерв незароблених премій  

Інші 

резерви  

Резерв 

збитків  

Резерв збитків, що сталися, але ще не відомі 

Резерв збитків, що виявлені, але ще не врегульовані 

Резерв довгострокового 

страхування 

Резерв 

короткострокового 

страхування 

 

Вільні резерви Резерви створення нових 

продуктів 
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призначення – створення резервів та аналіз ефективності діяльності компанії. 

Виділення видів прибутку в межах страхової діяльності забезпечить потреби 

користувачів в обліковій аналітичній інформації щодо доходів і витрат у межах 

основної діяльності компанії. 

У діяльності страхових компаній прибуток є не лише результативним 

показником, а й джерелом формування окремих резервних фондів, величина 

яких впливає на інвестиційну діяльність компанії. Розширення видів резервів 

дозволить не лише ефективно реалізовувати основні напрями інвестиційної 

політики компанії, забезпечувати платоспроможність, а й запроваджувати 

інноваційні заходи. 

Однак визначення результатів діяльності вітчизняних страховиків 

перебуває сьогодні в умовах застосування звітності за міжнародними 

стандартами. 

У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження умов використання 

МСФЗ українськими страховими компаніями та цільового спрямування їх 

фінансової звітності. 

 

1.3. Обґрунтування елементів облікової політики щодо визначення 

фінансового результату страхових компаній 

 

Процеси Євроінтеграції зумовлюють переосмислення всіма суб’єктами 

господарювання основних завдань та принципів їх функціонування на ринках. 

Через це перед страховими компаніями, вимоги до яких значно зросли за 

останні роки в частині організації обліку шляхом обов’язкового застосування 

норм МСФЗ, постала низка дискусійних питань у цій сфері. 

Як свідчить практична реалізація запровадження міжнародних засад 

ведення бухгалтерського обліку страховими організаціями, формування їх 

інформаційної системи забезпечується більш ефективними методичними 

прийомами та характеризується спрямованістю обліку на потреби користувачів. 

Для забезпечення ефективної організації облікового процесу в страхових 
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організаціях у контексті гармонізації вітчизняного бухгалтерського обліку 

згідно з міжнародними принципами й розробляється облікова політика. Окрім 

того, пріоритетність принципів ведення обліку над правилами посилює зміст і 

вплив облікової політики суб’єкта господарювання. Адже гармонізація 

складових ефективної діяльності, яка ґрунтується на положеннях облікової 

політики як синтезуючих цілей та похідних від них процесів у межах 

формування фінансових результатів страхових компаній, забезпечить якісно 

новий рівень їх результативності. Отже, вищезазначене актуалізує дослідження 

порядку формування й визначення основних складових облікової політики 

страхової компанії, що забезпечить прозорість, послідовність і зрозумілість 

процедур ведення обліку для формування достовірної інформації у фінансовій 

звітності. 

Питанням визначення поняття облікової політики, її ролі в діяльності 

суб’єкта господарювання присвячено чимало публікацій у наукових та фахових 

виданнях [6; 13; 49; 72; 79; 188 та ін.]. В окрему групу досліджень у сфері 

облікової політики можна також виділити питання її формування на 

підприємствах різних галузей [58; 69; 79; 81; 84; 92 та ін.], проте ця проблема в 

страхових компаніях залишається малодослідженою. Зазначене актуалізує 

розв’язання проблем відображення окремих об’єктів обліку страховика в Наказі 

про його облікову політику та їхнього впливу на формування фінансових 

результатів страхової компанії. 

Розглядаючи облікову політику як підґрунтя організації обліку, 

необхідно, передусім, звернути увагу на певну законодавчу неврегульованість 

цього питання. Так, Методичні рекомендації щодо облікової політики 

підприємства та П(С)БО, не поширюються на суб’єктів страхового ринку. 

Окрім того, стандартизованого формату Наказу про облікову політику на 

сьогодні не розроблено, що зумовлює застосування різних методичних 

прийомів до порядку його формування та розкриття змістового наповнення. За 

таких умов, для дієвого застосування міжнародних стандартів страховиками 

основними засадами їх реалізації має стати використання змістовно наповненої 
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облікової політики, самостійно розробленої страховими компаніями відповідно 

до власних потреб і вимог чинного законодавства. Облікова політика страхових 

компаній має будуватися на концептуальних засадах достовірного подання та 

відповідати принципу послідовності, щоб забезпечити представлення 

інформації відповідно до МСФЗ. У той же час, стандартами міжнародної 

звітності передбачено застосування професійного судження, оскільки в них 

подана лише загальна або альтернативна інформація щодо способів 

відображення у звітності тієї чи іншої статті. Важливість положень розробленої 

й документально оформленої облікової політики пояснюється саме з точки зору 

професійного судження, на підставі якого будується застосування багатьох 

положень МСФЗ. У МСФЗ не наведено інформації про кількісні оцінки. 

Обмеження такими термінами, як «суттєвий», «матеріальний» і «здатний 

впливати на рішення», забезпечує необхідність застосування бухгалтерами 

професійного судження. Рівень межі суттєвості інформації є кількісною 

ознакою як сукупний розмір допустимих викривлень у даних фінансової 

звітності, який не впливає на якість рішень, що приймаються користувачами на 

підставі аналізу цієї звітності, і визначається відповідними стандартами обліку 

та/або самостійно, передбачає спрощення ведення обліку й складання звітності. 

Якщо порядок формування інформації у фінансовому звіті не задовольняє 

потреби власників, то, відповідно, виникає потреба користуватися професійним 

судженням. Також, доцільно пізнати сутність об’єкта, керуючись принципом 

превалювання сутності над формою. Результатом має стати створення переліку 

можливих варіантів для розробки або вдосконалення методичних прийомів 

щодо обліку відповідного об’єкта, визначення позитивних та негативних боків 

кожного варіанту. Облікова політика являє собою ключову сферу вираження й 

результату професійного судження у сфері ведення обліку й підготовки 

бухгалтерської звітності, оскільки професійне судження виступає інструментом 

вибору значення її параметрів. У МСБО 8 також зазначено, що при формуванні 

професійного судження потрібно враховувати вимоги стандартів за подібними 

та пов’язаними питаннями й використовувати дефініції, критерії визнання та 
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концепції оцінки активів, зобов’язань, доходу та витрат, які наведені в 

Концептуальних основах фінансової звітності. 

У ході формування облікової політики та внесення до неї змін 

виражається думка фахівця за такими основними напрямками: 

- варіантність ведення обліку; 

- розробка вдосконаленого способу (прийому, методу) ведення 

бухгалтерського обліку; 

- можливість використання процедур, які дозволяють сформувати в 

обліку та звітності більш достовірну інформацію про елементи фінансової 

звітності; 

- розробка форм первинних облікових документів, правил 

документообігу та внутрішньої звітності. 

Спираючись на положення МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 

облікових оцінках та помилки» [124] та норми Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [172], розроблена на 

підприємстві облікова політика повинна забезпечувати можливість складання 

достовірної та змістовної фінансової звітності, яка необхідна користувачам для 

прийняття обґрунтованих рішень. Проте, зважаючи на специфіку діяльності 

страхових компаній та погоджуючись з думкою Т.В. Розіт [188], необхідно 

врахувати, що завдання облікової політики не обмежуються лише складанням 

змістовної та достовірної звітності, а й реалізується можливість ведення обліку 

для забезпечення користувачів достовірною, своєчасною та правдивою 

інформацією стосовно окремих об’єктів обліку суб’єкта господарювання. 

Для забезпечення більшої достовірності й повноти інформації, яка 

формується в обліковій системі для прийняття рішень, пропонуємо під час 

формування облікової політики страхових компаній виокремлювати такі дві 

групи її елементів: 

1) загальні елементи, що притаманні всім організаційним структурам для 

організації й ведення бухгалтерського обліку та розкриття інформації про 

фінансові результати у фінансовій звітності; 
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2) специфічні елементи, які відображають специфіку страховиків та 

зорієнтовані на забезпечення повної й структурованої інформації про отримані 

фінансові результати в системі обліку та фінансової звітності. Елементи цієї 

групи притаманні виключно страховим компаніям, тому їх виокремлення й 

уточнення є необхідною умовою для отримання достовірної інформації про 

фінансові результати. 

Під час вивчення практичної діяльності досліджуваних компаній, нами 

виділено основні специфічні об’єкти обліку та складові фінансової звітності, 

такі як страхові резерви, страхові премії, страхові виплати, витрати на ведення 

страхової справи. Тому вважаємо за доцільне інформацію про визнання й 

порядок ведення обліку за цими об’єктами обов’язково відображати в Наказі 

про облікову політику чітко, повно та вичерпно, з максимальним урахуванням 

імовірних операцій за ними. Узагальнюючи доробок науковців [58; 79; 81; 84] 

та практичний досвід щодо формування Наказу про облікову політику, на рис. 

1.10 запропоновано структурно-логічну схему підходу до його формування. 

 

 

Рис. 1.10. Структурно-логічна схема щодо формування Наказу про 

облікову політику страхових компаній [авторська розробка] 
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та їх документальне забезпечення; принципи відображення об’єктів у системі 

бухгалтерського обліку й порядок формування інформації за ними у фінансовій 

звітності. Отже, зазначене визначає доцільність поглибленого розгляду 

специфічних об’єктів обліку для страховика в розрізі окреслених складових. 

Ураховуючи особливості діяльності страхових компаній та наявні 

специфічні об’єкти обліку, нами запропонована загальна технологія побудови 

робочого плану рахунків обліку для формування фінансових результатів у 

вигляді структурно-логічної схеми на рис. 1.11, які будуть більш детально 

описані й використані в наступних розділах дисертації. Під час обґрунтування 

управлінських рішень щодо формування фінансових результатів ураховують 

види страхових послуг та страхових продуктів, які визначають зміни складу та 

структури доходів і витрат страхової діяльності, тому аналітичний їх розріз 

дозволяє визначати рентабельність окремих видів продуктів, рівень 

забезпеченості резервами виплат й отримувати інформацію про фінансові 

результати за видами діяльності. 

 

 

Рис. 1.11. Структурно-логічна схема побудови робочого плану рахунків 

для організації обліку фінансових результатів страхових компаній  

[авторська розробка] 
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З огляду на наявний вплив низки зовнішніх і внутрішніх чинників на 

формування фінансових результатів страхових компаній, на підставі їхнього 

структурного групування запропоновано схему взаємозв’язку елементів 

облікової політики страхової компанії щодо формування фінансових 

результатів (рис. 1.12). 

 

 

Рис. 1.12. Взаємозв’язок елементів облікової політики страхової компанії 

щодо формування фінансових результатів та чинників, які на них впливають 

[авторська розробка] 
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страхові резерви. В облікових регістрах формування страхових резервів та 

результатів зміни їх величини відображається на синтетичному рахунку 

«Страхові резерви» у розрізі видів резервів й надалі є підставою для складання 

фінансової звітності. 

Сформовані страхові резерви компанії, відповідно до чинних вимог, 

станом на кінець кожного звітного періоду повинні перевірятися на 

адекватність шляхом застосування поточної оцінки майбутніх грошових 

потоків за страховими контрактами. За короткостроковими страховими 

контрактами страховик може оцінити адекватність своїх страхових резервів, 

порівнявши суму очікуваних витрат на страхові виплати та витрат на 

врегулювання збитків, неамортизованих аквізиційних витрат і витрат на 

обслуговування з відповідними резервами незароблених премій та резервами 

збитків [118]. Якщо за результатами оцінки балансова вартість страхових 

зобов’язань є недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартість 

розрахункових майбутніх грошових потоків, нестачу слід визнавати у складі 

витрат. Розрахунок результатів змін страхових резервів також упливає на 

величину фінансового результату у зв’язку зі збільшенням величини 

операційних доходів (витрат) страхової компанії. Зважаючи на наявність у 

Журналі 7 інформації тільки в частині кореспонденції рахунку 49 «Страхові 

резерви» з цим же рахунком, для посилення аналітичності інформації, яка 

формується в облікових регістрах щодо формування страхових резервів, 

пропонуємо страховим компаніям створювати Відомість 7.4 аналітичних даних 

цього рахунку. Доцільність цієї відомості визначається отриманням детальної 

інформації щодо формування та використання страхових резервів, як одного з 

ключових об’єктів обліку страховиків, з метою визначення реального 

фінансового результату. Адже страховики мають розкривати в примітках до 

фінансової звітності структуру страхових резервів у валовій сумі та за 

вирахуванням перестрахування за категоріями резервів з відповідним 

коригуванням переліку припущень з урахуванням індивідуальної специфіки. 

Страхові премії в системі бухгалтерського обліку виражають 
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надходження коштів за страховими договорами. На величину доходів компанії 

у звітному періоді істотно впливає метод розподілу суми страхової премії на 

зароблену й незароблену. Відповідно до Правил формування, обліку та 

розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 

страхування життя такими методами є метод «1/365» та «1/24» [168]. Обраний 

метод розрахунку застосовується страховиком за всіма чинними договорами 

протягом календарного року. Крім того, на розмір заробленої страхової премії 

впливає термін дії страхового договору. Дострокове розірвання або анулювання 

договору забезпечує додаткову дохідність компанії у звітному періоді. Страхові 

премії за договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами 

відповідно до характеру наданого перестрахування протягом періоду 

відповідальності. Премії, передані у перестрахування та частка перестраховиків 

у страхових резервах оцінюються узгоджено із сумами, пов’язаними із умовами 

перестрахованих страхових контрактів. 

Як показали результати дослідження практичної діяльності страхових 

компаній, діючі аналітичні регістри, що призначені для накопичення інформації 

про доходи, а саме: журнал № 6 Розділу ІІ «Аналітичні дані про доходи», не 

задовольняють повною мірою потреби управління фінансовими результатами. 

Аналітичні дані про доходи передбачають відображення інформації тільки про 

склад інших доходів, тому нами рекомендовано додати до них Розділ 6 

«Доходи страхової діяльності» у такому розрізі: 

- 6.1 Страхові платежі за договорами страхування; 

- 6.2 Страхові платежі за договорами співстрахування; 

- 6.3 Страхові платежі за договорами, прийнятими в перестрахування; 

- 6.4 Страхові платежі за договорами, переданими в перестрахування; 

- 6.4 Дохід від реалізації страхових продуктів; 

- 6.5 Дохід від реалізації страхових послуг. 

Відповідно до специфіки діяльності, страхова компанія самостійно 

визначає склад Розділу 6 «Аналітичних даних про доходи», які дозволять 

забезпечити отримання необхідної аналітичної інформації про доходи компанії. 
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Особливістю цього розділу є надання інформації про кожен вид доходу в 

розрізі укладених видів договорів, страхових послуг та страхових продуктів. 

Страхові виплати характеризують сплату страхових зобов’язань компанії 

(ануїтети та інші страхові виплати), а їхня оцінка здійснюється на підставі акта 

про настання страхового випадку. За умови, що страховий випадок відбувся, 

компанія здійснює страхове відшкодування – надає послугу. Уважаємо, що 

чинна практика обліку страхових виплат на окремому рахунку «Страхові 

виплати» з подальшим його закриттям на рахунок «Фінансові результати» не є 

повною мірою правомірною й виправданою. Тому нами рекомендовано в 

Наказі про облікову політику закріпити положення щодо включення страхових 

виплат (визначених і таких, що підлягають сплаті) до складу витрат, які 

віднесено до окремої страхової послуги. Одночасно при цьому відображається 

кредиторська заборгованість перед власниками страхових полісів зі 

зменшенням резерву збитків у розрізі категорій і сум. 

У той же час ненастання страхової події забезпечує мінімізацію 

страхових виплат, що поряд із терміном урегулювання збитків має позитивний 

уплив на результати діяльності компанії. Таким чином, страхові премії і 

страхові виплати слід уважати ключовими показниками Звіту про фінансові 

результати, інформація про які має надаватися розгорнуто. Суми, що 

підлягають відшкодуванню, віднімаються від валової суми страхових виплат у 

Звіті про сукупні доходи й розкриваються в примітках за умов їх суттєвості. 

Витрати на ведення й організацію страхової справи складають значну 

частку у витратах основної діяльності, будучи найбільш дискусійною 

категорією у сфері обліку страхової діяльності [9; 18 та ін.]. Їхня природа 

зумовлена особливостями функціонування компанії та забезпеченням процесу 

надання страхової послуги. У міжнародній практиці вони поділені на 

організаційні, аквізиційні, інкасаційні, управлінські, ліквідаційні. Оскільки 

українське законодавство у сфері страхування та ведення бухгалтерського 

обліку не містить окремих норм визнання цих витрат, логічною є необхідність 

їхньої внутрішньої регламентації. Нами рекомендовано розробляти та 
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впроваджувати в діяльність страховиків або окреме Положення, або виділення 

в Наказі про облікову політику компанії окремого розділу «Витрати» щодо 

визначення складу, структури та порядку обліку витрат страхової компанії 

[236]. Цими внутрішньофірмовими документами мають бути чітко згруповані 

прямі витрати, які пов’язані з процесом надання страхових послуг, та непрямі 

витрати, які визнаватимуться витратами періоду. Слід зазначити, що вибір 

способів обліку із запропонованих законодавством альтернативних варіантів 

необхідно здійснювати з урахуванням їхнього комплексного розгляду та оцінки 

наслідків застосування того чи іншого способу обліку, виходячи зі специфіки 

своєї діяльності, фінансового стану, бізнес-планів та інших факторів. 

Методи оцінки ступеня завершеності операції з надання страхових послуг 

визначаються рівнем питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані, та рівнем питомої ваги витрат, 

зазнаних компанією у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній 

вартості таких витрат. 

Доцільно страховим компаніям в обліковій політиці розкривати 

інформацію про види ризиків, пов’язаних зі страховими контрактами, їхню 

сутнісну характеристику та розміри шляхом окреслення політики й методів 

управління ризиками, аналізу чутливості ризиків з метою виявлення їхнього 

впливу на прибуток (збиток) за допомогою надання кількісних показників, 

методів і застосованих припущень. 

Отже, елементи облікової політики щодо формування фінансових 

результатів страхових компаній у розрізі доходів і витрат передбачають умови 

їхнього визнання, оцінки, деталізацію інформації щодо окремих видів доходів 

та витрат, порядок розрахунків окремих показників щодо формування 

фінансових результатів, документальне забезпечення, робочий план рахунків 

бухгалтерського обліку, періодичність визначення фінансового результату. 

Таким чином, розроблений Наказ про облікову політику страховика в 

умовах законодавчої неврегульованості залишається єдиними документом, 

який регламентує порядок ведення обліку страхової компанії та забезпечує 
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можливість формування достовірних показників для складання фінансової 

звітності. Крім того, обрання на підставі висококомпетентного професійного 

судження й застосування різних методологічних варіантів визнання фактів 

господарської діяльності, їхньої оцінки, припущень, документування та 

подання у звітності забезпечує власникам додаткову можливість формування 

максимального прибутку. 

 

Висновки за розділом 1 

 

Дослідження поглядів науковців на економічну природу й зміст категорії 

«прибуток», сутність поняття «страхування», «страховий продукт та послуга», 

«фінансові результати», їхніх складових, класифікаційних ознак, що 

задовольняють потреби обліку і аудиту фінансових результатів страхових 

компаній, а також підґрунтя формування облікової політики щодо створення 

якісного методичного забезпечення облікової системи управління фінансовими 

результатами дозволяє зробити такі висновки. 

Проведені дослідження стану розвитку страхового ринку України в 

період 2007-2013 рр. свідчать про позитивну динаміку до 2010 р. (456 

страхових компаній) та її поступове зниження до 2013 р. (407 страховиків). На 

таку тенденцію вплинули фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Вивчення законодавчого правового поля ведення страхової діяльності 

дозволило виявити проблемні питання категоріального апарату, які стали 

одним із предметів дослідження в цьому розділі. Зокрема, визначено 

страхування як багатогранну складову, яка поєднує в собі економічну, 

фінансову та правову природу. З метою визначення особливостей організації 

обліку фінансових результатів діяльності страхових компаній запропоновано 

страхування трактувати як вид економіко-правових відносин з приводу 

формування фондів грошових коштів, отриманих із різних джерел, та їх 

розподілу й використання в процесі забезпечення захисту майнових інтересів 

платників страхових платежів з урахуванням різного роду ризиків. 
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Дослідження порядку формування фінансових результатів страховиків 

дозволило визначити страхові продукти як первинний етап формування 

відносин між суб’єктами страхування. Складовими страхових продуктів 

визначено страхові послуги, які, у свою чергу, поділено на основні та додаткові. 

Виділення страхового продукту в окремий об’єкт обліку дозволяє в системі 

обліку виокремити показники фінансових результатів та проводити аналіз 

рентабельності продажу окремих страхових продуктів за певний період часу. 

Вивчення методики обліку фінансових результатів пов’язане з категорією 

прибутку. Для розкриття специфіки формування фінансового результату 

страхової компанії запропоновано трактування прибутку як позитивного 

фінансового результату (у грошовому виразі) від усіх видів діяльності 

страховика, який є джерелом фінансування компаній та створення резервів, а 

також характеризує результативність діяльності. Специфікою цього тлумачення 

є те, що воно охоплює економічну та облікову сутність прибутку у вигляді 

узагальнювального показника діяльності суб’єкта господарювання. 

Виходячи з результату дослідження про те, що на фінансові результати 

страховика окремо впливають на собівартість страхового продукту та страхової 

послуги, яка формується при настанні страхового випадку, рекомендовано 

прибуток від страхової (основної) діяльності розглядати в розрізі двох 

складових: прибутку від базової (основної) діяльності та прибутку від іншої 

страхової діяльності. Ці пропозиції нададуть можливість ведення більш 

достовірного обліку доходів і витрат страхової діяльності та допоможуть 

об’єктивно розрахувати страхові тарифи. 

В окремий напрям дослідження виділено страхові резерви, які 

формуються як з прибутку страховика, так і страхових премій. Зокрема, 

запропоновано розмежувати інші страхові резерви на довгострокові та поточні 

(короткострокові), розширити їх види, а назву «Резерв катастроф» змінити на 

«Резерв інших подій страхувальника» з метою уніфікації понять у сфері 

бухгалтерського обліку. 

Дослідження порядку формування облікової політики страховика 
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забезпечило можливість згрупувати зовнішні й внутрішні чинники, які 

безпосередньо впливають на формування фінансових результатів. Вивчення 

елементів облікової політики страхових компаній та зазначених чинників 

дозволило запропонувати схему їх взаємозв’язку. 

Результати дослідження опубліковані в [73; 107; 114-116; 236; 237]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

2.1. Організація обліку й методичні засади формування фінансових 

результатів 

 

Застосування досконалої методології визначення достовірних фінансових 

результатів діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є пріоритетним 

завданням системи бухгалтерського обліку для прогнозування його розвитку й 

оперативного реагування на зміни в ринковій кон’юнктурі. Відповідно питання 

управління прибутковістю залишаються найбільш актуальними в умовах 

економічних перетворень. На сьогодні особливої дискусійності серед 

представників страхового ринку набуває проблема ефективного управління 

фінансовим результатом в режимі реального часу. Оскільки цей аспект 

фінансового управління є мало дослідженим, актуалізується необхідність 

розробки такого механізму і його застосування в ході практичної діяльності 

вітчизняних страхових компаній. 

Діяльність досліджуваного сектору є досить специфічною й залишається 

недостатньо висвітленою в науковій і фаховій літературі. З огляду на це 

потребують подальшого вивчення теоретичні й практичні аспекти формування 

фінансового результату діяльності страхових компаній для можливості їх 

практичного застосування. Одна з ключових проблем полягає у відсутності 

єдиного нормативно-правового документа, який би регламентував порядок 

визнання доходів та витрат страховика й формування в системі бухгалтерського 

обліку його фінансових результатів. На сьогодні порядок ведення страховими 

компаніями бухгалтерського обліку визначається різними П(С)БО, законами, 

порядками та рекомендаціями, що спричинює дискусії з приводу розуміння 

поняття «фінансового результату» страховика, його доходів та витрат. 

В економічній теорії фінансовий результат визначається як різниця між 
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сукупною виручкою та сукупними витратами завдяки створенню додаткової 

вартості у вигляді прирощування всього авансованого капіталу [152]. Стосовно 

загального економічного підходу фінансовий результат формується як різниця 

між грошовими надходженнями й грошовими виплатами або ж доходами й 

витратами. Щодо облікової практики, то згідно з міжнародними принципами 

обліку виокремлюються три головні підходи до трактування змісту фінансових 

результатів діяльності та методики його визначення: 

– перший, відповідно до якого різниця між вартістю чистих активів 

підприємства протягом звітного періоду становить фінансовий результат 

(балансовий метод). При цьому чисті активи підприємства дорівнюють різниці 

між загальною вартістю майна підприємства та загальною сумою його 

заборгованостей і додаткових внесків власників; 

– другий, відповідно до якого фінансовий результат діяльності 

підприємства дорівнює різниці між величинами його доходів і витрат 

діяльності протягом звітного періоду (метод «витрати-випуск»); 

– третій, відповідно до якого показник фінансового результату 

визначається шляхом порівняння величини власного капіталу на початок 

звітного періоду та на кінець звітного періоду [96]. 

Ці облікові підходи не суперечать трактуванню фінансового результату, 

визначеного за допомогою економічного змісту. 

Вітчизняні страхові компанії в ході визначення фінансових результатів 

своєї діяльності використовують метод «витрати-випуск», який набув 

найбільшого поширення й у міжнародній практиці, оскільки використання двох 

інших методик більш притаманне суб’єктам малого підприємництва. В основу 

цього методу покладені принципи, які відповідають вимогам національного 

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі НП(С)БО 1), який 

визначає показники прибутку (збитку), що розраховуються як різниця між 

доходами та пов’язаними з ними витратами. НП(С)БО 1 регламентує порядок 

складання фінансової звітності згідно з принципом нарахування, тобто 

відповідності доходів та витрат, коли слід зіставити доходи звітного періоду з 
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витратами, які були здійснені для отримання цих доходів і відображаються в 

обліку й звітності в момент їх виникнення [131]. 

Досліджуючи проблеми вдосконалення методики формування 

фінансового результату страхових організацій, учені визначають його як 

прибуток (збиток) від діяльності, що відображає ефективність використання 

економічних ресурсів з урахуванням особливостей грошового обороту 

страховика [54; 88], або ж як вартісну оцінку підсумків господарської 

діяльності страховика по кожному виду страхування й операціях у цілому [212]. 

Проте, на нашу думку, ці визначення дещо обмежені через те, що не 

врахувують видів діяльності. Вдалим є доповнення до формулювання 

М.О. Бєлгородцевої, яка розглядає фінансовий результат як кінцевий результат 

від страхової та інших видів діяльності страхової компанії за звітний період, що 

визначається на підставі зіставлення відповідних доходів і витрат [9, с. 44]. 

Отже, ураховуючи економічний зміст, принципи бухгалтерського обліку, діючу 

практику та результати досліджень, пропонуємо фінансовий результат 

страховика трактувати як різницю між доходами за мінусом вирахувань 

результатів змін страхових резервів і страхових премій за договорами, що 

передано в перестрахування та витратами за видами діяльності страхової 

організації. 

Для більш докладного розгляду облікової методики фінансових 

результатів шляхом вивчення доходів і витрат доцільно визначити види 

фінансових результатів. Оскільки фінансові результати розглядаються з різних 

позицій, їх можна класифікувати за певними ознаками: величиною фінансового 

результату, видами діяльності, змістом тощо. З урахування специфіки 

діяльності представників страхового сектору фінансового ринку, вищенаведену 

класифікацію нами рекомендовано доповнити видами за критерієм виду 

страхового продукту, який пропонується страховою компанією (рис. 2.1). 

Подане розширення класифікаційних ознак фінансових результатів у 

системі управлінського й аналітичного фінансового обліку надасть можливість 

визначати прибутковість видів діяльності й видів продуктів страхової 
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організації, що значно впливатиме на якість прийняття рішень. 

 

 

Рис. 2.1. Класифікація фінансових результатів страховика  

[доповнено автором] 
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рекомендації щодо їх змісту, складу та принципів відображення в обліковій 

системі. 

Згідно МСБО 18 «Дохід» дохід – це валове надходження економічних 

вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта 

господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, 

а не в результаті внесків учасників власного капіталу [121]. У національному 

стандарті це визначення доповнено тим, що оцінка доходу має бути достовірно 

визначена [165]. Відповідно до П(С)БО 15 доходи класифікуються таким 

чином: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші 

операційні, фінансові та інші доходи. У зв’язку зі специфікою діяльності 

доходи страхових компаній О.О. Гаманкова [30] та С.С. Осадець [212, с. 487] 

поділяють на такі групи: 

- доходи від основної, тобто страхової діяльності (усі надходження на 

користь страховика, пов’язані з проведенням страхування й перестрахування); 

- доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, тобто пов’язані з 

інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і 

коштів страхових резервів); 

- інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до 

інвестиційних доходів, але інколи з’являються у страховика в процесі його 

звичайної господарської діяльності і надзвичайних подій. 

У свою чергу Т.О. Зінькевич, досліджуючи питання управління доходами 

від основної діяльності страхової компанії, уточнила зміст самого поняття й 

потрактувала дохід як суму надходжень страхових премій за всіма видами 

страхування з вирахуванням страхових резервів і страхових премій за 

договорами, що передано в перестрахування [61, с. 8]. Також дослідниця 

запропонувала об’єднати види доходів від страхової діяльності у дві групи:  

- основні доходи (надходження страхових премій за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя за договорами страхування, 

перестрахування та співстрахування; суми повернення страхових резервів, 

відрахованих у минулі періоди; комісійні винагороди та тантьєми за 
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договорами, що передано в перестрахування; комісійні винагороди, що 

отримані за послуги страхових брокерів або страхових агентів, сюрвейєра та 

аварійного комісара; відшкодування перестраховикам частки страхових виплат 

за договорами, що передано в перестрахування); 

- інші доходи (кошти, отримані в процесі реалізації права вимоги по 

страхуванню майна до особи, що відповідає за нанесення пошкодження 

(регрес); відсотки, нараховані на депо страхової премії за ризиками, що 

прийняті в перестрахування). 

М.О. Бєлгородцева до складу доходів страхової діяльності рекомендує 

відносити виручку від реалізації страхових послуг та інші доходи від страхової 

діяльності [9, с. 49-50]. 

Незважаючи на значні уточнення категорії доходів в системі 

бухгалтерського обліку страхових компаній, запропоновані класифікації 

визначають види доходів, які найбільше впливають на формування доходу від 

основної діяльності страхової компанії, проте не враховують виокремлення 

реалізації окремого страхового продукту та додаткових страхових послуг. У 

зв’язку з цим нами запропоновано класифікувати доходи страхової діяльності 

за такими групами (рис. 2.2). 

При цьому, як свідчить практика діяльності страхових компаній, виручка 

від реалізації страхового продукту є основною частиною доходу від страхової 

діяльності страховика. У свою чергу Т.О. Зінькевич указує на те, що до виручки 

від реалізації страхового продукту слід відносити отримані страхові премії, які 

є основною частиною доходу страхової діяльності [61]. 

На виділення таких складових доходів страхової діяльності впливає низка 

умов: 

- специфіка діяльності страховиків (вони можуть реалізовувати як 

страхові продукти, так і послуги); 

- послуги можуть надаватися протягом одного або кількох періодів;  

- реалізація страхового продукту («Автоцивілка») та надання 

страхових послуг (страховий захист, відшкодування збитків) зазвичай не 



62 
 

збігаються в часі; 

- особливості оподаткування страховиків. 

 

 

Рис. 2.2. Класифікація доходів страхової діяльності [авторська розробка] 
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розробляти, орієнтуючись на власні потреби [156]. В Україні і Росії облік 

діяльності страховиків здійснюється на підставі затверджених загальних планів 

рахунків для всіх організацій [155; 157], не враховуючи того, що вони надають 

фінансові послуги. 

Ураховуючи те, що чинним планом рахунків не виділено субрахунки й 

модель ведення обліку наближено до МСБО, більшість суб’єктів продовжує 

застосовувати субрахунки, передбачені Інструкцією по використанню рахунків 

бухгалтерського обліку [65], що в страховому секторі негативно позначається 

на якості звітності. Тому більш доцільним і правомірним для страховиків є 

виокремлення спеціальних рахунків обліку доходів і витрат з метою 

формування достовірного фінансового результату. 

На сьогодні у вітчизняній практиці для обліку доходів страховики 

використовують такі субрахунки бухгалтерського обліку: 

- 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»; 

- 705 «Перестрахування»; 

- 76 «Страхові платежі» за видами страхування. 

Відповідно до наявної розбіжності нормативного регулювання й вимог 

щодо формування показників звітності пропонуємо два варіанти відображення 

в обліку доходів страхових компаній. 

Для організацій, які дотримуються рекомендацій Інструкції по 

використанню рахунків бухгалтерського обліку [65] та для відображення 

доходів застосовують субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», 

який не передбачає врахування специфіки надання страхових послуг, 

пропонується в його складі виділити такі субрахунки: 

703.1 «Дохід від реалізації страхових продуктів» з подальшою їх 

деталізацією за видами страхування, договорів страхування, перестрахування, 

співстрахування та видами окремих страхових продуктів. 

703.2 «Дохід від реалізації страхових послуг» з подальшою деталізацією 

за видами страхування. 

703.3 «Інші доходи страхової діяльності».  
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Для обліку доходів компаній, які не дотримуються рекомендацій 

Інструкції по використанню рахунків бухгалтерського обліку [65] нами 

запропоновано виділити такі субрахунки: 

701 «Дохід від реалізації страхових продуктів» з подальшою їх 

деталізацією за видами страхування, договорів страхування, перестрахування, 

співстрахування та видами окремих страхових продуктів. 

702 «Дохід від реалізації страхових послуг» з подальшою деталізацією за 

видами страхування. 

703 «Інші доходи страхової діяльності» [238].  

З метою ефективного управління прибутковістю та наочністю деталізації 

страхових платежів за видами страхування, які мають місце в практичній 

діяльності до рахунку 76 «Страхові платежі» рекомендовано відкривати такі 

субрахунки другого й третього порядків: 

761 «Страхові платежі за договорами страхування»; 

761.1 «Страхові платежі за договорами страхування в розрізі видів 

страхування»; 

761.1.1 «Страхові платежі за договорами страхування в розрізі окремих 

страхових продуктів»; 

762 «Страхові платежі за додатковими договорами страхування»;  

762.1 «Страхові платежі за додатковими договорами страхування в розрізі 

видів страхування»; 

763 «Страхові платежі за договорами співстрахування»; 

764 «Страхові платежі за договорами, прийнятими в перестрахування»; 

765 «Страхові платежі за договорами, переданими в перестрахування». 

Застосування запропонованих субрахунків за видами доходів надасть 

можливість, дотримуючись вимог стандартів обліку та не викривлюючи 

економічного змісту операцій, більш детально аналізувати діяльність компанії, 

ефективно формувати бюджети продажів та своєчасно приймати оптимальні 

управлінські рішення. 

Оскільки страхові компанії спеціалізуються на обмеженій кількості 
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страхових продуктів доцільно в систему аналітичного обліку впровадити таку 

нову форму регістрів, як відомість обліку договорів у розрізі видів страхових 

продуктів. Таку відомість варто подати у вигляді таблиці, де зосереджена 

інформація відносно продажу певного виду страхового продукту (додаток Л). 

Записи у відомість мають бути здійснені в кінці робочого дня, на підставі чого 

в режимі реального часу можна контролювати попит на конкретний вид 

страхового продукту, динаміку, рентабельність продажу окремого страхового 

продукту та прийняти своєчасне управлінське рішення. 

Інші доходи страховика, пов’язані з веденням операційної та іншої 

діяльності, аналогічні до доходів суб’єктів інших сфер діяльності, тому в роботі 

увага на них не акцентується. 

Таким чином, страхова компанія, формуючи положення власної облікової 

політики, має чітко визначити склад доходів у розрізі страхової та інших видів 

діяльності для забезпечення достовірності облікових даних. Це надасть 

можливість уникнути проблем трактування та віднесення окремих доходів до 

певних груп, які можуть виникнути під час формування показників фінансової 

звітності. 

Важливим об’єктом обліку є витрати суб’єктів господарювання, склад 

яких регламентовано П(С)БО 16 «Витрати», за яким витратами звітного періоду 

визнаються зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть 

бути достовірно оцінені [166]. Разом із тим, оскільки страховики зобов’язані 

складати звітність за МСФЗ, вимоги цього стандарту на них не поширюються. 

В умовах відсутності спеціально розроблених стандартів для страховиків за 

обліковими аспектами окремих об’єктів (зокрема й витрат) та вимог, які б 

передбачали застосування ними П(С)БО 16, цей нормативний документ 

продовжує використовуватись. 

Відповідно до П(С)БО 16 собівартість послуг формується з витрат у 

складі виробничої собівартості послуг, які були реалізовані протягом звітного 

періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та 
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наднормативних виробничих витрат [166]. За чинним стандартом собівартість 

виконаних послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з наданням таких 

послуг, а саме: 

- прямі матеріальні витрати; 

- прямі витрати на оплату праці; 

- амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, 

пов’язаних із наданням послуг; 

- загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість 

виготовлених та реалізованих послуг відповідно до П(С)БО; 

- вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з наданням послуг; 

- інші прямі витрати, зокрема витрати із закупівлі електроенергії. 

Витрати, що формують собівартість наданих послуг, визнаються 

витратами того звітного періоду, у якому були визнані доходи від їх надання 

[166]. Цей принцип важко поєднати зі страховими виплатами, які страховик 

може здійснювати як на початку, так і в кінці дії страхового договору, коли 

страхові премії або вже надійшли, або ще мають надійти.  

У зв’язку зі специфікою діяльності страховиків та виникненням й 

зазнаванням витрат, не притаманних суб’єктам інших сфер діяльності, 

уважаємо застосування вимог П(С)БО 16 щодо формування витратної частини 

діяльності саме страхових компаній економічно невиправданим. Адже 

зазначений у ньому склад витрат не за всіма їх видами притаманний цим 

компаніям та не дає чіткого й повного уявлення про структуру вартості 

страхових послуг та інших складових витрат. Тому актуалізується розробка й 

упровадження стандарту з наданням методичних рекомендацій щодо обліку 

витрат страховиків, який має враховувати особливості специфіки роботи цих 

суб’єктів фінансового ринку для формування витрат. 

Під час аналізу літературних джерел щодо теоретичних аспектів обліку 

страхових операцій було виявлено, що О.О. Гаманкова виокремлює такі види 

витрат страхової компанії: 

- витрати на проведення страхових операцій (виплата страхових сум та 
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відшкодувань за договорами страхування й перестрахування, витрати на 

обслуговування процесу страхування й перестрахування, витрати на утримання 

страхової компанії); 

- витрати на проведення інших операцій [212, с. 499]. 

Схожою є класифікація витрат, запропонована М.О. Бєлгородцевою, яка 

аналогічно до доходів за видами діяльності поділяє й витрати страхової 

компанії на витрати страхової діяльності, інші операційні витрати, фінансові 

витрати, інвестиційні витрати, витрати від іншої діяльності, надзвичайні 

витрати [9]. При цьому витрати страхової діяльності включають усі витрати на 

ведення страхової справи, зокрема адміністративно-управлінські витрати, 

витрати на збут, інші витрати, та складають собівартість страхових послуг, 

обліковуючись на субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» 

плану рахунків. 

Використання недосконалої законодавчої бази та відсутність єдності в 

поглядах щодо складу витрат серед науковців спричиняють певні труднощі під 

час відображення цих витрат на рахунках бухгалтерського обліку. 

Крім того, практика обліку в страхових компаніях України свідчить, що 

існують також дискусійні особливості формування собівартості страхових 

послуг на рахунках та окреме відображення адміністративних витрат і витрат 

на збут. На сьогодні обліковими службами страхових організацій 

адміністративні витрати та витрати на збут обліковуються за такими двома 

варіантами: 

1. Окремо на рахунках 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на 

збут», за аналогією з іншими галузями економіки; 

2. З використанням субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і 

послуг» для накопичення витрат, пов’язаних із веденням страхової справи, а 

також рахунків 92 «Адміністративні витрати» й 93 «Витрати на збут». 

Застосування таких методичних прийомів сприяє дублюванню інформації 

на рахунках, що у свою чергу не дає чіткого уявлення про витрати страхової 

діяльності компанії. Непрямі витрати пов’язані із веденням страхової справи, 
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які акумулюються на окремих рахунках (92 «Адміністративні витрати» й 93 

«Витрати на збут»), у подальшому, для визначення достовірності вартості 

наданих страхових послуг чи продуктів, повинні частково включатися до їх 

вартості. 

У зв’язку зі специфікою надання страхових послуг, які за своєю 

економічною природою є фінансовими, застосування терміна «собівартість 

реалізованих послуг» є недоцільним у контексті страхування. Облік такої 

собівартості сьогодні проводитися на субрахунку 903 «Собівартість 

реалізованих робіт і послуг». Але страхові послуги формують свою собівартість 

не на основі прямих витрат, а на підставі страхового тарифу, розробленого в 

компанії. Відповідно, відображення витрат на ведення страхової справи на 

субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» певним чином 

викривлює показники бухгалтерського обліку та фінансової звітності, оскільки 

суперечить економічному змісту окремих операцій. Тому в облікову практику 

страховиків доцільно ввести окремі бухгалтерські рахунки для обліку витрат, 

на яких слід формувати собівартість наданої страхової послуги (страхового 

продукту за умов ненастання страхового випадку) та її складові. Використання 

такої методики надасть страховикам такі переваги: 

- акумульовані на цих рахунках витрати стануть підґрунтям для 

розробки страхових тарифів за кожним видом страхового продукту; 

- забезпечується поділ витрат за функціями та за їх характером, що є 

більш прийнятним для представників страхового ринку. 

Найбільшу частку витрат у складі собівартості страхової послуги під час 

настання страхового випадку становлять страхові виплати, тому вони є 

важливим об’єктом обліку компаній. Якщо страховий випадок не відбувається, 

собівартість формується з витрат на організацію страхової справи, які у свою 

чергу відображені на різних рахунках обліку витрат. Для обліку страхових 

виплат передбачено окремий субрахунок 904 «Страхові виплати», проте нами 

рекомендовано для витрат страхової справи, які включатимуться до 

собівартості наданих продуктів (послуг), виокремити спеціальний субрахунок 
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905 «Вартість реалізованих фінансових продуктів та послуг» у розрізі видів 

страхування, страхових продуктів та договорів страхування або 

перестрахування [239]. Цей субрахунок має кореспондувати з рахунками, які 

пов’язані з реалізацією страхових продуктів, у тому числі й страхових послуг. 

Основними складовими такої вартості є: 

- витрати на оплату праці персоналу страховика, зайнятого 

оформленням документації з укладення договорів страхування;  

- витрати страховика, безпосередньо пов'язані з наданням страхових 

послуг, обумовлені технологією й організацією страхової справи; 

- витрати на виплату страхових відшкодувань; 

- витрати на виплату відшкодування частини збитків, сплачених за 

ризики, прийняті в перестраховку; 

- витрати, пов’язані з урегулюванням страхових випадків; 

- витрати з оплати актуарних, сюрвейєрських послуг і послуг ассистанс; 

- відрахування до резерву попереджувальних заходів; 

- витрати з виплати комісійних винагород, тантьєм за операціями 

перестраховки; 

- витрати на виплату комісійних винагород страховим посередникам та ін. 

Непрямі витрати на організацію страхової справи обліковуються на 

рахунках 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут», основними 

складовими стосовно страхових компаній є: 

- транспортне обслуговування; 

- вартість послуг з підвищення кваліфікації фахівців; 

- амортизаційні відрахування необоротних активів; 

- витрати на утримання приміщень; 

- орендна плата; 

- оплата праці персоналу, зайнятого обслуговуванням основної 

діяльності; 

- інші витрати, пов’язані з наданням страхових послуг. 
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Типова кореспонденція по субрахунку 905 «Вартість реалізованих 

фінансових продуктів та послуг» наведена в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Кореспонденції по субрахунку 905 «Вартість реалізованих фінансових 

продуктів та послуг» 

№ 

п/п 

Зміст операції Дт Кт Примітка 

1 Списано на вартість фінансових 

продуктів та послуг витрати на 

оплату праці персоналу 

страховика, зайнятого оформ-

ленням документації з укладан-

ня договорів страхування 

905 «Вартість 

реалізованих 

фінансових 

продуктів та 

послуг» 

66 «Розрахунки за 

виплатами 

працівникам» 

- 

2 Списано на вартість фінансових 

продуктів та послуг витрати 

страховика, безпосередньо 

пов'язані з наданням страхових 

послуг, а також витрати з оплати 

актуарних, сюрвейєрських 

послуг і послуг ассистанс 

905 «Вартість 

реалізованих 

фінансових 

продуктів та 

послуг» 

685 «Розрахунки з 

іншими 

кредиторами» 

- 

3 Списано витрати на відрядження 

працівників, пов’язані з 

реалізацією страхових продуктів 

та послуг, на вартість 

фінансових продуктів та послуг 

905 «Вартість 

реалізованих 

фінансових 

продуктів та 

послуг» 

372 «Розрахунки з 

підзвітними 

особами» 

- 

4 Списано на вартість фінансових 

продуктів та послуг 

відрахування до резерву 

попереджувальних заходів 

905 «Вартість 

реалізованих 

фінансових 

продуктів та 

послуг» 

49 «Страхові 

резерви» 

Згідно зі 

встановле-

ною 

ставкою 

відрахувань 

5 Списано страхові виплати на 

вартість фінансових продуктів та 

послуг 

905 «Вартість 

реалізованих 

фінансових 

продуктів та 

послуг» 

904 «Страхові 

виплати» 

Змінна 

величина 

6 Списано канцелярське приладдя 

на вартість фінансових 

продуктів та послуг 

905 «Вартість 

реалізованих 

фінансових 

продуктів та 

послуг» 

22 «Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети» 

- 

7 Списано на фінансові результати 

від основної страхової діяльності 

вартість фінансових продуктів та 

послуг 

791.1.1 

«Результат 

основної 

страхової 

діяльності» 

905 «Вартість 

реалізованих 

фінансових 

продуктів та 

послуг» 

- 
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Таким чином, на субрахунку 905 «Вартість реалізованих фінансових 

продуктів та послуг» буде повною мірою та чітко сформована вартість 

страхового продукту і страхової послуги без порушення вимог та правил 

чинного нормативного регулювання. Після закінчення звітного періоду 

сформована вартість має списуватися на фінансові результати від основної 

страхової діяльності (рахунок 791.1.1 «Результат основної страхової 

діяльності»). Адміністративні витрати та витрати на збут в кінці звітного 

періоду списуються на рахунок 791.1.2 «Результат іншої страхової діяльності». 

З метою визначення достовірної вартості страхових продуктів і послуг та 

розробки страхового тарифу в системі управлінського обліку непрямі витрати 

на організацію страхової справи доцільно розподіляти відповідно до обраної 

бази розподілу (кількості укладених договорів, суми страхових премій тощо) на 

витрати, пов’язані з реалізацію фінансових продуктів і послуг, та інші непрямі 

витрати на організацію страхової справи. 

Ураховуючи подані вище пропозиції, з метою чіткого розподілу витрат на 

ведення страхової справи й інших витрат, загальні витрати страхової компанії 

можна представити у вигляді класифікації (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Класифікація витрат діяльності страховика [доповнено автором] 

Витрати страховика 

Фінансові витрати  Витрати інвестиційної діяльності Інші витрати  
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На підставі величини отриманих доходів та понесених витрат після 

закінчення звітного періоду формується фінансовий результат діяльності, який 

виражається величиною прибутку або збитку. Облік фінансових результатів 

ведеться на окремому рахунку 79 «Фінансові результати» в розрізі операційної, 

фінансової та іншої діяльності [155]. 

Вивчивши нормативу базу, наукову літературу, ураховуючи специфіку 

страхової діяльності рахунок 79 «Фінансові результати» нами рекомендовано 

доповнити такими субрахунками: 

791 «Результат операційної діяльності»; 

791.1 «Результат страхової діяльності»; 

791.1.1 «Результат основної страхової діяльності»; 

791.1.2 «Результат іншої страхової діяльності»; 

791.2 «Результат іншої операційної діяльності»; 

792 «Результат фінансових операцій»; 

793 «Результат іншої діяльності»; 

793.1 «Результат інвестиційної діяльності»; 

793.2 «Результат іншої діяльності». 

Рекомендовані методичні аспекти обліку формування фінансового 

результату страховика подано на рис. 2.4. 

Таким чином, застосування положень, які пропонуються в роботі щодо 

формування фінансового результату страхових компаній, надасть можливість 

шляхом виокремлення доходів і витрат за їх певною деталізацією 

розраховувати достовірний результат діяльності, складати правдиву фінансову 

звітність, ураховуючи вимоги нормативних актів, здійснювати детальний аналіз 

діяльності страховика, що у свою чергу забезпечить можливість отримання 

необхідних висновків для прийняття своєчасних якісних рішень. 
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2.2. Методика обліку та вдосконалення відображення прибутку в 

балансі 

 

У період становлення страхового ринку України та його виходу на 

міжнародну арену значно зростає роль прибутку як джерела забезпечення 

інтересів власників страхових компаній. Тому актуалізуються завдання 

керівників, бухгалтерів, аналітиків та науковців щодо розробки й упровадження 

методів ефективного управління формуванням та розподілом прибутку. Це, у 

свою чергу, передбачає вдосконалення існуючих методів його обліку й аналізу 

в страховій сфері відповідно до вимог національних і міжнародних правових 

актів та з використанням інформаційних систем. 

Однією з важливих складових системи управління прибутком на сьогодні 

є використання елементів управлінського обліку, оскільки це дозволяє на 

підставі отримуваної інформації визначати стратегію та планувати майбутні 

операції страхової компанії; контролювати поточну діяльність; оптимізувати 

використання ресурсів; оцінювати ефективність діяльності. Кінцевою метою 

застосування системи управлінського обліку є надання керівництву інформації, 

яка забезпечує прийняття рішень щодо досягнення стратегічної мети страхової 

компанії. 

Визначення методичного інструментарію щодо впровадження 

ефективних моделей обліку прибутку вимагає ретельного дослідження 

існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Проблеми формування й розподілу прибутку підприємств різних галузей 

постійно виступають предметом дискусії вітчизняних і зарубіжних науковців 

[32; 53; 147; 149]. Проте у сфері страхування ці питання залишаються 

недостатньо вивченими й вирішеними, що породжує проблеми відображення 

інформації в обліку та звітності.  

Прибуток страхової компанії є не лише результативним фінансовим 

показником діяльності компанії, а й джерелом формування різних резервних 

фондів. На формування прибутку впливають внутрішні й зовнішні чинники: 



75 
 

величина і структура страхового портфеля; стратегія страхової компанії; вид 

діяльності; мета формування показника прибутку; наявність і використання 

ресурсів; період, за який формується показник тощо. 

Погоджуючись з С.О. Мельниковою [104], уважаємо за доцільне 

проблеми формування прибутку страховика досліджувати крізь призму трьох 

аспектів: теоретичного (прибуток формується шляхом зіставлення доходів і 

витрат у запропонованій класифікації за джерелом їх виникнення), 

бухгалтерського та податкового. 

Теоретичні аспекти формування прибутку було розглянуто в першому 

розділі, а тому варто зосередити увагу на питаннях порядку відображення 

прибутку в системі бухгалтерського та податкового обліку. 

Відомо, що податковий прибуток страховика розраховується за 

загальноприйнятою схемою: доходи – витрати. Склад доходів страховика 

детально висвітлено в додатках до Податкової декларації з податку на доходи 

(прибуток) страховика. Проте варто зауважити, що в податковому 

законодавстві в частині регулювання страхової діяльності відсутнє таке поняття 

як «чисті зароблені страхові платежі» і, на відміну від законодавства у сфері 

бухгалтерського обліку, страхові премії, що передані в перестрахування, та 

зміни в резервах страховика не впливають на суму податкових доходів 

страхової компанії. Така прогалина в законодавстві не лише вимагає вести 

паралельний облік страхових доходів, а й не дозволяє порівняти доходи 

страхової компанії, відображені у формі 2 фінансової звітності та Податковій 

декларації з податку на доходи (прибуток) страховика. 

У зв’язку із зазначеним уважаємо за доцільне ввести в систему 

податкового законодавства поняття «зароблені страхові премії» і трактувати їх 

відповідно до вимог законодавства, яке регламентує порядок ведення 

бухгалтерського обліку. Внесення зазначеної корективи сприяє гармонізації 

фінансового та податкового обліку страховиків. 

В обліковій моделі діяльності страхової компанії формування прибутку 

здійснюється після закінчення звітного періоду шляхом списання фінансового 
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результату з рахунку 79 «Фінансові результати» на рахунок 44 «Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)». У звітності показник прибутку (збитку) 

знаходить своє відображення в пасиві балансу у складі капіталу компанії, звіті 

про фінансові результати та звіті про власний капітал. Проведення Дт 79 

«Фінансові результати» та Кт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

і навпаки, є типовими для всіх сфер діяльності. Проте специфічними для 

страхування є процеси розподілу прибутку та його коригування. 

На вивченні методичних засад обліку формування страхових резервів 

зосередив увагу О.О. Сидоренко, який зазначив, що величина нерозподіленого 

прибутку має бути скоригована на суму страхових платежів, які підлягають 

поверненню (отриманню) у результаті дострокового припинення дії договору 

страхування (вхідного перестрахування), що були зароблені (на які зменшено 

зароблені страхові платежі) у минулому році [195]. Таке уточнення величини 

нерозподіленого прибутку доречне, оскільки застосування інших методів 

коригування (сторнування) величини страхових премій може призвести до 

загромадження обліку додатковою кількістю проведень. 

Стаття балансу «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» підлягає 

істотному коригуванню на етапі трансформації звітності. Зокрема, за рахунок 

прибутку слід проводити уточнення вартості окремих об’єктів обліку 

страховика: 

- списання залишкової вартості основних засобів, які не відповідають 

критеріям визнання в балансі; 

- інший додатковий капітал, який збільшує суму нерозподіленого 

прибутку; 

- списання запасів, від яких не очікуються економічні вигоди в 

майбутньому; 

- за наявності гудвілу, який не відповідає визначенню гудвілу, за 

МСФЗ його залишкову вартість списують за рахунок нерозподіленого 

прибутку. 

Якщо в основному страховому контракті відокремлюються деякі 
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вбудовані похідні інструменти, то їх оцінка має проводитися за справедливою 

вартістю, а зміни їхньої справедливої вартості повинні включатися до прибутку 

чи збитку компанії. Ця вимога не застосовується, якщо вбудований похідний 

інструмент сам по собі є страховим контрактом [123]. У ході проведення оцінки 

адекватності визнаних своїх страхових зобов’язань страховик повинен за умов 

виявлення неадекватності балансової їх вартості в контексті очікуваних 

майбутніх грошових потоків нестачу повністю визнати у прибутку чи збитку. 

Якщо корисність активу перестрахування цедента зменшилася, цедент 

повинен відповідним чином зменшити його балансову вартість та визнати 

такий збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку. Корисність 

активу перестрахування зменшується, якщо і тільки якщо: 

a) є об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після 

первісного визнання активу перестрахування, цедент може не отримати всі 

суми, які повинні йому сплачуватися за умовами контракту; 

б) вплив такої події на суми, які отримає цедент від перестраховика, 

можна достовірно оцінити.  

За даними фінансової звітності провідних страховиків України процеси 

переходу на МСФЗ спричинили до того, що їхня діяльність за звітний період є 

прибутковою, проте коригування показників балансу призвели до значних 

збитків, які необхідно погашати в майбутніх звітних періодах. Таке 

відображення інформації у звітності зазвичай призводить до неправильного 

трактування користувачами звітності та прийняття неправильного рішення. 

Тому вважаємо за доцільне на час трансформаційних процесів увести в розділ I 

пасиву трансформаційного балансу такі додаткові статті: 

1. «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду» – 

для відображення величини нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), 

одержаного у звітному періоді та відображеного у звіті про фінансової 

результати. 

2. «Сума коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)» 

– для відображення суми нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), що 



78 
 

була одержана шляхом коригування у зв’язку з переглядом вартості окремих 

статей балансу.  

Таким чином, інформація про нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) у пасиві балансу страховика буде наведена у форматі, поданому в 

таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Рекомендований фрагмент пасиву трансформаційного балансу 

Пасив 
Код 

рядка 

I. Власний капітал  

Зареєстрований капітал  

 

1400 

Капітал у дооцінках 1405 

Додатковий капітал  1410 

Резервний капітал  1415 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток),  

у тому числі: 
1420 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду 1421 

Сума коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 1422 

Неоплачений капітал  1425 

Вилучений капітал  1430 

Інші резерви 1435 

Усього за розділом I
 

1495 

 

Питанням удосконалення форм фінансової звітності для страхових 

компаній неодноразово приділялася увага збоку науковців [9; 22; 169]. 

Пропозиція В.С. Приходька щодо розширення кола активів та пасивів більше 

спрямована на потреби аналізу, для визначення та перевірки 

платоспроможності страховика. М.О. Бєлгородцева та Д.Г. Буханець 

здебільшого зосередили увагу на відображенні у звітності страхових резервів та 

запропонували розгорнуте подання інформації про них в окремому розділі 

пасиву балансу. Крім того, на думку М.О. Бєлгородцевої, у складі власного 

капіталу доцільно виділити окремою статтею «Резерв превентивних заходів» й 

окремо відображати в балансі дебіторську та кредиторську заборгованість за 

операціями страхування зі страхувальниками та страховими посередниками, 

дебіторську і кредиторську заборгованість за операціями перестрахування [10]. 
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Окремі рекомендації вищезгаданих дослідників введено до практичного 

їх застосування, а нові затверджені форми звітності в Україні через систему 

вписуваних рядків дають можливість розкрити специфічну інформацію про 

діяльність страховиків у розрізі окремих видів страхових резервів, частки 

перестраховика у страхових резервах та заборгованості за страховою 

діяльністю. 

Позитивним, на нашу думку, у процесі адаптації форм звітності до потреб 

страхової галузі є введення додаткового вписуваного рядка «Інші резерви», у 

якому страховиками наводяться інші компоненти власного капіталу, що не 

можуть бути включені до інших статей I розділу пасиву балансу. Виділення 

окремого рядка для відображення інформації про сформовані резерви дозволяє 

виконати умови Закону України «Про страхування», за яким за рахунок 

нерозподіленого прибутку страхова компанія може створювати вільні резерви з 

метою зміцнення своєї платоспроможності. 

У зв’язку з наявністю в новому балансі статті «Інші резерви» виникає 

проблема в накопиченні бухгалтерських даних для її заповнення. Тому з метою 

ведення обліку, забезпечення користувачів необхідною інформацію про всі 

створені резерви, спрощення процедури заповнення статті «Інші резерви» та 

можливості ведення обліку за новими рекомендованими видами страхових 

резервів уважаємо за доцільне в систему бухгалтерських рахунків страхової 

компанії ввести такі додаткові субрахунки до рахунку 49 «Страхові резерви»: 

- 497 «Резерв попереджувальних заходів»; 

- 498 «Резерви створення нових продуктів»; 

- 499 «Інші вільні резерви». 

Оскільки ці резерви формуються в основному з нерозподіленого 

прибутку, цілком логічним є їх відображення в балансі у складі власного 

капіталу страхової компанії. Обліковий процес формування цих резервів 

подано на рис. 2.5. 

 



80 
 

 

Рис. 2.5. Схема формування в системі обліку резервів страхової компанії 

[авторська розробка] 

 

Запропонований обліковий процес дає можливість розширеного 

відображення інформації про створені страхові резерви, а також не суперечить 

чинному законодавству України у сфері бухгалтерського обліку та вимогам 

МСФЗ. 

Створення вільних резервів є однією з особливостей розподілу прибутку 

страховика, а самі процеси розподілу прибутку є складовою управління 

прибутком. 

Проблемам управління прибутком приділяється підвищена увага збоку 

вітчизняних і зарубіжних учених, проте всі процеси управління прибутком 

розглядаються переважно на базі виробничих, торговельних [7; 232], 

промислових підприємств [230], підприємств харчової промисловості [53; 145], 

банківських установ [77] тощо. Що стосується страхової галузі, то ці питання 

залишаються досі не вивченими. У зв’язку з тим, що страхова діяльність 
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характеризується значними ризиками, необхідно окремо дослідити процеси 

управління прибутком страховика, яке досить обмежене й ґрунтується на 

певному недосконалому механізмі. Структурними елементами такого 

механізму, на думку Я.І. Маківчук, є: 

- державне, правове і нормативне регулювання питань формування й 

розподілу прибутку; 

- ринковий механізм регулювання процесу формування й 

використання прибутку. Попит і пропозиція на фінансовому ринку формують 

рівень цін на послуги, вартість залучення кредитів, прибутковість окремих 

цінних паперів; 

- внутрішній механізм регулювання окремих аспектів формування, 

розподілу й використання прибутку; 

- система конкретних методів і прийомів управління прибутком, 

наприклад, метод техніко-економічних розрахунків, балансовий, економіко- 

статистичний, економіко-математичний методи [100]. 

Ведення бухгалтерського обліку передбачає формування показника 

прибутку в розрізі всіх видів діяльності суб’єкта господарювання. Як 

зазначалося раніше, страховики отримують доходи та несуть витрати в 

результаті здійснення страхової, фінансової та інвестиційної діяльності. У 

зв’язку з цим сформований прибуток страховика розглядається на рівні 

кожного із зазначених видів діяльності. На величину прибутку від страхової 

діяльності впливає розмір страхового тарифу, кількість реалізованих страхових 

продуктів та наданих послуг, вартість цих продуктів, послуг тощо. 

Інвестиційний прибуток страховиками формується від розміщення коштів в 

активи, перелік яких визначений Законом України «Про страхування» [177] та 

іншими нормативно-правовими актами [167].  

За даними Нацкомфінпослуг [144] у 2013 році, у структурі активів, у які 

розміщені кошти страхових резервів, переважають цінні папери та банківські 

вклади (таблиця 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Активи вітчизняних страхових компаній за 2012-2013 рр. [144] 

 Активи страховиків 

 млн. грн. структура активів 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 

Загальні активи за балансом 56 224,7 66387,5 - - 

Категорія активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування», для 

представлення страхових резервів 

Активи, визначені ст.31 Закону 

України «Про страхування»,  

у тому числі: 

48 831,5 37 914,0 100,0% 100,0% 

1) грошові кошти на поточних 

рахунках  
1 889,3 2 184,7 3,9% 

5,8% 

2) банківські вклади (депозити)  8 746,1 9 296,4 17,9% 24,5% 

3) банківські метали  70,9 25,2 0,1% 0,1% 

4) нерухоме майно  2 133,3 1 965,3 4,4% 5,2% 

5) акції  29 865,2 17 834,3 61,2% 47,0% 

6) облігації 1 467,0 755,6 3,0% 2,0% 

7) іпотечні сертифікати 127,3 388,8 0,3% 1,0% 

8) цінні папери, що емітуються 

державою 
2 609,9 2 355,4 5,3% 

6,2% 

9) права вимоги до перестраховиків  1 905,4 3 038,5 3,9% 8,0% 

10) інвестиції в економіку України 

за напрямами, визначеними 

Кабінетом Міністрів України  

66,0 52,1 0,1% 

0,1% 

11) кредити страхувальникам-

громадянам, що видаються в 

порядку, визначеному 

Уповноваженим органом і 

погодженому з Національним 

банком України 

4,6 4,6 0,01% 0,01% 

12) довгострокові кредити для 

житлового будівництва, у тому 

числі індивідуальних забудовників, 

що використовуються в порядку, 

визначеному КМУ 

0,1 0,1 0,0002% 0,0% 

13) готівка в касі 14,5 13,1 0,03% 0,03% 

 

Рівень прибутковості окремих активів залежить від фінансової політики 

держави, роботи фінансово-кредитних установ тощо. 

Оскільки розміщення страхових резервів у відповідні активи є складовою 

фінансової та інвестиційної діяльності страхової компанії, то рекомендації 

О.О. Сидоренка щодо введення додаткових рахунків 78 «Дохід від реалізації та 

поточного використання (утримання) активів, у які розміщено страхові 
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резерви» та 88 «Витрати на придбання та поточне використання (утримання) 

активів, у які розміщено страхові резерви» для відображення результатів 

розміщення даних коштів, не є виправданими. 

Також Законом України «Про страхування» визначено структуру 

гарантійного фонду страховика, складовою якого є нерозподілений прибуток. 

На процеси формування прибутку страхової компанії впливає й податкове 

законодавство, відповідно до якого з величини отриманого прибутку страховик 

зобов’язаний сплатити податок за встановленою ставкою. 

Що стосується процесів розподілу прибутку, то вони залежать від форми 

організації страхової компанії. На сьогодні страхові компанії є акціонерними 

товариствами, тому на процеси розподілу прибутку в частині виплати 

дивідендів впливають норми Законів України «Про господарські товариства», 

«Про акціонерні товариства» [170; 173]. 

Внутрішні аспекти формування, розподілу та використання прибутку 

пов’язані з нормами, визначеними установчими документами компанії та її 

обліковою політикою. Напрями використання прибутку, відповідно до чинного 

законодавства, визначаються зборами акціонерів. 

Для успішної діяльності страхової компанії, а особливо в умовах 

трансформаційних процесів, має бути побудована чітка й логічна система 

управління прибутком. Така система може функціонувати тільки за наявності 

відповідних інформаційних даних, на підставі яких можна налагодити 

постійний моніторинг процесу формування прибутку, оцінювати рівень 

операційного та загального прибутку, аналізувати чинники впливу на обсяг 

прибутку. Джерелами інформації для прийняття рішень стосовно процесів 

управління прибутком є дані маркетингового аналізу, бухгалтерського та 

управлінського обліку. 

Управління прибутком страхової компанії має здійснюватися на всіх 

рівнях та в усіх структурних підрозділах компанії, з урахуванням факторів 

впливу на прибуток (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Схема управління прибутком страховика [авторська розробка] 

 

Запропонована схема дозволяє виявити слабкі сторони діяльності 

компанії в одержанні прибутку, переглянути окремі аспекти здійснюваної 

діяльності та підвищити ефективність прийняття управлінських рішень. 

Отже, поряд із невизначеністю щодо облікового відображення 

використання прибутку страховика невивченим залишається процес управління 

прибутком страхової компанії. Ігнорування процесів формування та розподілу 

прибутку призводять до недоотримання прибутків страховиками, що у свою 

чергу позначається на результативності їхньої роботи. Тому сучасний механізм 

управління прибутком страховика повинен ураховувати не лише традиційні 
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методи та інструменти управління, а й новітні управлінські технології, досвід 

зарубіжних компаній задля успішного досягнення поставлених цілей та 

підвищення рівня ефективності діяльності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що управління прибутком 

страховика являє собою систему методів, важелів та інструментів, що пов'язані 

з формуванням, розподілом та використанням прибутку страхової компанії і 

здійснюється з метою підвищення прибутковості та покращення ефективності 

страхової діяльності.  

 

2.3. Оптимізація визначення показників результатів діяльності у 

звітності страхових компаній 

 

Завершальним етапом ведення обліку є складання звітності. На початку 

XXI століття відбувалися значні зміни у сфері бухгалтерського обліку, які 

спричинили появу нових форматів фінансових звітів, поданих для прийняття 

якісних рішень користувачами. Склад і структура звітності вітчизняних 

страхових компаній та порядок формування окремих її показників є вкрай 

дискусійними аспектами. Підвищена увага до цього питання зумовлена 

декількома причинами: 

 відсутністю законодавчо встановлених методичних рекомендацій 

щодо ведення обліку та складання фінансової звітності страховими компаніями, 

оскільки для страховиків на законодавчому рівні затверджено лише вимоги 

щодо ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами, 

проте станом на початок 2014 р. відсутні будь-які методичні рекомендації 

стосовно такої вимоги. Чинне НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» через визначену систему вписуваних рядків передбачає розкриття 

інформації про окремі специфічні страхові операції. Проте суперечність 

полягає в тому, що Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності не поширюються на суб’єктів, які складають звітність за 

міжнародними стандартами [117; 131]. На практиці, звітність за 2013-2014 рр. 
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страхові компанії складали згідно з вимогами НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звтності; 

 специфікою діяльності страхових компаній порівняно з іншими 

суб’єктами господарювання, яка зумовлює те, що окремі чинні стандарти 

бухгалтерського обліку не поширюються на страховиків. Принципи діючих 

П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 16 «Витрати» не поширюються на цих суб’єктів 

фінансового ринку, а відповідного стандарту, який би регламентував такі 

аспекти обліку на сьогодні не розроблено. Оскільки на законодавчому рівні 

визначено обов’язковість складання фінансової звітності для страховиків за 

міжнародними стандартами [172], логічно припустити, що доходи й витрати 

також мають визнаватися відповідно до їхніх вимог. Проте, якщо в міжнародній 

системі обліку визнання доходів регламентує МСБО 18 «Дохід», то витрати 

визнаються за нормами окремих стандартів обліку. Для відображення операцій 

в обліку учасниками страхового ринку на сьогодні також застосовуються норми 

МСФЗ 4 «Страхові контракти»; 

 звітністю для страховиків, яка існувала до внесених у березні 

2013 р. змін і не містила належної кількості якісних показників і досконалої 

структури; 

 існуванням фінансової та спеціалізованої звітності для страховиків. 

Спеціалізована звітність після закінчення звітного періоду (кварталу, року) 

подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг відповідно до встановленого порядку [176]; 

 відмінною зарубіжною практикою ведення обліку та складання 

звітності представниками страхового ринку. Основна відмінність полягає в 

тому, що в деяких країнах для страховиків розроблено окремі плани рахунків та 

окрему фінансову звітність, яка за своїми показниками відрізняється від 

звітності суб’єктів господарювання інших сфер діяльності [139; 142; 143]. 

Існування зазначених проблем і розбіжностей вимагає вивчення 

методичних прийомів складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) і Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) та засад формування їх 
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показників, а також норм міжнародних стандартів для застосування окремих 

положень вітчизняними страховиками. 

Як свідчить управлінська практика, сьогодні в Україні облік операцій за 

прийнятими у 1999 р. Положеннями (стандартами) обліку поступово втрачає 

свою актуальність, насамперед у зв’язку з істотними змінами потреб і вимог 

користувачів щодо інформації, поданої у звітах. Розширення масштабів 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, залучення інвестицій, 

необхідність отримання достовірної інформації для потреб управління за 

різними напрямами прийняття рішень спричинили необхідність їх подальшого 

вивчення [9; 18; 54; 86; 95; 189; 195]. 

Перші дослідження спроб удосконалити вітчизняну фінансову звітність 

страховиків представлені в працях Д.Г. Буханця [22] та В.С. Приходька [169]. 

Незважаючи на те, що дослідження виконані майже одночасно, у період 

переходу суб’єктів господарювання на нові стандарти ведення обліку, їх 

результати є досить значними й привертають увагу науковців. Зокрема, 

запропонований В.С. Приходьком Звіт про доходи та витрати страховика є 

однією з форм спеціалізованої фінансової звітності [9]. Перевагами структури 

цього Звіту слід уважати те, що в ній детально розглянуто доходи та витрати, 

які притаманні страховим організаціям. Проте ця форма не передбачає 

можливості порівнювати показники за аналогічний період минулого року. Тому 

рекомендації щодо запровадження окремих звітних форм для представників 

страхового ринку стали предметом подальших дискусій і досліджень. 

Сьогодні вчені, досліджуючи проблемні питання ведення обліку в 

страховому секторі, здебільшого зосереджують увагу на специфічних операціях 

(страхових резервах, страхових преміях, страхових виплатах, операціях 

перестрахування тощо). Проте потребують свого подальшого вдосконалення 

структура звітності страхової компанії та методика розрахунку окремих її 

показників. Передусім це стосується Балансу (Звіту про фінансовий стан) та 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

Проаналізувавши порядок складання звітності вітчизняними страховими 
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компаніями, рекомендовано наголосити на такому: 

1. Чинні стандартизовані форми звітності мають складати суб’єкти, 

які обрали МСФЗ за основу під час складання звітності. Якщо суб’єкти 

бажають показати іншу важливу інформацію, яка не знаходить відображення в 

основних і вписуваних рядках звітності, передбачено можливість подати її у 

примітках до звітності.  

2. Міжнародними стандартами не санкціоновано стандартизованих 

форм звітності, що дає можливість суб’єктам формувати й відображати 

інформацію на власний розсуд за умов дотримання низки певних вимог. 

3. Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності» п. 10 допускається 

будь-яка назва основних форм звітності [120]; 

4. Нормами МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачено 

можливість подання управлінських звітів, у яких розкривається інформація про 

основні чинники, що впливають на фінансові результати суб’єкта (методика 

розрахунку страхових резервів, індекс інфляції, зміна процесу виплат у 

страховій компанії та інші) [120]. 

5. Звітність за МСБО 1 має подаватися не рідше одного разу на рік. 

Подання проміжної звітності можливе, у той час як в Україні – обов’язкове. 

Для подальших досліджень проблемних аспектів складання фінансової 

звітності страховиками варто зазначити, що Баланс (Звіт про фінансовий стан) є 

звітом про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов’язання і власний капітал, а Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, фінансові результати та 

сукупний дохід [131]. Змістове наповнення кожної статті зазначених звітів 

здійснюється на підставі показників, сформованих у системі бухгалтерського 

обліку компанії відповідно до норм чинного законодавства та облікової 

політики, затвердженої керівником. 

Аналіз структури Балансу (Звіту про фінансовий стан), як форми звітності 

страховика, удосконаленої відповідно до вимог НП(С)БО 1, показав, що вона на 

сьогодні максимально враховує рекомендації науковців, які вивчали питання 



89 
 

звітності страхових компаній [10]. Незважаючи на те, що на законодавчому 

рівні не затверджено форму балансу саме для страховиків, діючий баланс, на 

відміну від звіту про фінансові результати, через систему вписуваних рядків 

більш адаптований для використання представниками страхового бізнесу. 

Зокрема, М.О. Бєлгородцева [9], Д.Г. Буханець [22] та В.С. Приходько [169] 

наголошували на необхідності подання розширеної інформації про страхові 

резерви компанії. Сьогодні цю інформацію хоча й нормативно не виділено в 

окремий розділ пасиву балансу, проте детально розкрито в його II розділі 

«Довгострокові зобов’язання і забезпечення». Також важливим є виділення в 

окремий рядок інформації про кредиторську заборгованість, пов’язану з 

веденням страхової діяльності. 

На підставі використання досвіду пострадянських країн [139; 142; 143] та 

вивчення фахової літератури [38; 94] зроблено висновок, що форма балансу, за 

якою звітують вітчизняні страховики, за інформативністю майже відповідає 

структурі звітності страховиків інших пострадянських країн (наприклад Росії та 

Білорусі). Порівняльна характеристика балансу страховиків України, Росії та 

Білорусі подана в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Порівняльна характеристика балансу страховиків окремих країн 

Показник Порядок відображення інформації в балансі страховика по країнах 

Україна Росія Білорусь 

1 2 3 4 

Необоротні 

активи  

I розділ активу балансу в 

розрізі нематеріальних 

активів, основних 

засобів, незавершених 

капітальних інвестицій, 

довгострокової 

дебіторської 

заборгованості, 

фінансових інвестицій, 

відстрочених 

податкових активів та 

інших необоротних 

активів 

 

 1 розділ активу 

балансу в розрізі 

нематеріальних 

активів, основних 

засобів, фінансових 

інвестицій, 

відстрочених 

податкових активів 

I розділ активу балансу в 

розрізі нематеріальних 

активів, основних засобів, 

вкладення в матеріальні та 

довгострокові активи, 

фінансових інвестицій, 

довгострокової 

дебіторської 

заборгованості, 

відстрочених податкових 

активів та інших 

довгострокових активів 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

Оборотні 

активи 

II розділ активу балансу 

в розрізі запасів, 

поточної дебіторської 

заборгованості за 

видами, поточних 

інвестицій, грошових 

коштів, частки 

перестраховиків у 

страхових резервах, 

витрат майбутніх 

періодів та інших 

оборотних активів 

I розділ активу 

балансу в розрізі 

запасів, дебіторської 

заборгованості, 

грошових коштів, 

частки 

перестраховиків у 

страхових резервах 

та інших активів 

II розділ активу балансу в 

розрізі запасів, 

довгострокових активів, 

призначених для продажу, 

ПДВ за придбаними 

активами, витрат 

майбутніх періодів,  

частки перестраховиків у 

страхових резервах, 

поточної дебіторської 

заборгованості, поточних 

фінансових вкладень, 

грошових коштів та інших 

оборотних активів 

Необоротні ак-

тиви, 

утримувані для 

продажу, та 

групи вибуття 

III розділ активу балансу Не відображається Не відображається 

Власний 

капітал 

I розділ пасиву балансу 

в розрізі видів капіталу 

та інших резервів 

Пасив балансу в 

розрізі видів 

капіталу 

I розділ пасиву балансу в 

розрізі видів капіталу та 

цільового фінансвування 

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

II розділ пасиву балансу 

в розрізі довгострокових 

зобов’язань, забезпечень  

У пасиві балансу без 

поділу на 

довгострокові і 

короткострокові  

В окремому розділі пасиву 

балансу за видами 

зобов’язань та доходи 

майбутніх періодів 

Страхові 

резерви 

II розділ пасиву балансу Пасив балансу в 

складі зобов’язань 

Окремий розділ пасиву 

балансу в розрізі основних 

видів резервів 

Поточні 

зобов’язання  

В окремому розділі 

пасиву балансу за 

видами зобов’язань, з 

виділенням 

заборгованості за 

страховою діяльністю  

У пасиві балансу без 

поділу на 

довгострокові й 

короткострокові  

Окремий розділ пасиву 

балансу за видами 

зобов’язань за страховою 

діяльністю, зобов’язань, 

призначених для реалізації, 

та інших зобов’язань 

 

Зобов’язання, 

пов’язані з 

необоротними 

активами, 

утримуваними 

для продажу, та 

групами 

вибуття 

Окремий розділ пасиву 

балансу 

Не відображається Не відображається 

 

За даними таблиці можна зробити висновок, що баланс страховиків 

Білорусі є найбільш усебічним та аналітичним з позиції надання інформації 

користувачам. Він містить досить деталізовану інформацію щодо таких 
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специфічних об’єктів обліку страховика як страхові резерви, дебіторська та 

кредиторська заборгованість саме за страховими операціями. 

Проте недоліком під час складання зазначеного балансу є обов’язковість 

заповнення всіх статей (з прочерками), навіть якщо страховик не має даних для 

цього. Усе це робить форму надто громіздкою, що вимагає певного часу для її 

вивчення. 

Баланс страхових компаній Росії, навпаки, є надто спрощеним, що не 

дозволяє повною мірою проаналізувати інформацію щодо ресурсів компанії та 

джерел їх утворення. Це, у свою чергу, вимагає додаткових аналітичних 

процедур. Як особливий недолік, на нашу думку, слід виділити те, що 

дебіторська та кредиторська заборгованість представлена згорнуто, тому не 

можна зробити висновок про види діяльності компанії.  

Спільною ознакою для всіх балансів є уніфікація для компаній, які 

здійснюють діяльність зі страхування життя та інших видів страхування.  

Дослідивши склад і структуру доходів, витрат та фінансових результатів 

страхової компанії й приєднуючись до думок М.О. Бєлгородцевої [9] та 

С.Ф. Голова [38] щодо формування показників фінансового результату в розрізі 

видів діяльності, уважаємо за правомірне виокремити результат страхової 

діяльності з інших проміжних результативних показників діяльності компанії. 

Застосування такого методичного прийому надасть можливість повно й 

достовірно відобразити результати за операціями, притаманними саме 

страховим компаніям, та здійснювати аналіз діяльності в розрізі її видів.  

Перший розділ чинного Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) характеризує доходи та витрати за видами діяльності суб’єкта, 

проте інформація, яка стосується резервів довгострокових зобов’язань та інших 

страхових резервів, відображається в складі іншої операційної діяльності. 

Уважаємо це не повною мірою логічним аспектом, оскільки страхові резерви 

формуються під час здійснення саме страхових операцій і, відповідно, 

результати змін за ними мають відображатися у складі страхової діяльності. 

Також застосування передбачених для страховиків окремих статей не дає 
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можливість повно розкрити інформацію про їхню діяльність. Так, стосовно 

рядка 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

зауважимо на таких напрямках: 

- невідповідність у понятійному апараті: виручка від реалізації – для 

більшості суб’єктів господарювання, а для страховиків – це страхові премії; 

- методика розрахунку показника – сума премій коригується на 

величину страхових виплат, страхових резервів та інших витрат, пов’язаних 

безпосередньо із процесом реалізації страхових продуктів та надання страхових 

послуг. З метою достовірного висвітлення показників звітності, дана 

інформація має обов’язково в ній відображатися.  

Що стосується страхових резервів, то найбільшу питому вагу займає 

резерв незароблених премій, питома вага якого істотно впливає на розмір 

страхових премій. На підставі вищевикладеного вважаємо за необхідне 

інформацію про величину зазначеного резерву наводити у Звіті розширено, 

шляхом додавання рядків 2030, 2040, а про інші страхові резерви компанії – 

одним показником (додавання рядка 2070). 

Виходячи зі структури чинної форми Звіту про фінансові результати, 

застосування страховими компаніями показника «Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг)» убачається економічно не обґрунтованим, 

оскільки їхньою специфікою є надання страхових послуг, які за своєю 

економічною природою є фінансовими. Це підтверджується також тим, що 

вартість таких послуг визначається не на підставі прямих витрат, а ґрунтується 

на показниках страхового тарифу, визначеного компанією.  

Підсумовуючи викладене, пропонуємо до застосування подану в додатку 

М структуру Звіту про фінансові результати страховика та алгоритм визначення 

його показників (для компаній, які спеціалізуються на діяльності іншій, ніж 

страхування життя) [110]. 

Рекомендований до застосування страховими компаніями порядок 

визначення показників Звіту про фінансові результати за поданою формою дає 

можливість сформувати достовірний результат діяльності в розрізі її видів. За 
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поданої структури у Звіті про фінансові результати детально й повно 

відображається інформація, яка стосується страхової діяльності: отримання 

страхових премій, передача страхових премій перестраховику, результати 

операцій зі страховими резервами тощо. При цьому порядок визначення 

показників звітності відповідає вимогам законодавства у сфері страхування та 

ведення бухгалтерського обліку. Звіт про сукупний дохід може бути складовою 

основного Звіту про фінансові результати, або ж окремим звітом, у якому 

розкривається інформація про інший сукупний дохід компанії. 

Варто зауважити, що фінансова звітність є складовою звітних форм 

страховиків. Відповідно до п. 2.3 Порядку складання звітних даних страховиків до 

складу проміжної звітності включається також проміжна фінансова звітність, 

складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», а річна звітність містить і річну фінансову 

звітність, і звітні дані, складені відповідно до зазначеного порядку [176]. 

У той же час важливо звернути увагу, що інформація, яка відображається 

у фінансовій звітності страховика у багатьох випадках дублює показники 

спеціалізованої фінансової звітності страховиків України. У цьому напрямі 

ґрунтовні дослідження проведені О.О. Лавровою [86] та Г.М. Лютовою [95]. За 

твердженням останньої, показники Звіту про доходи та витрати страховика 

необхідно оптимізувати, а Звіт про страхові платежі та виплати за 

структурними підрозділами страховика й пояснювальну записку до звітних 

даних страховика більш доцільно відмінити. На нашу думку, скасування таких 

форм звітності буде неправомірним, оскільки звітність, яка складається 

страховиками, по-перше, подається до різних контролюючих органів, по-друге, 

функціональне призначення цих органів та форм звітності різне. Зокрема, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, поряд із державним регулюванням та наглядом за наданням 

фінансових послуг та дотриманням законодавства у відповідній сфері 

займається також аналізом стану й тенденцій розвитку ринків фінансових 

послуг, у тому числі страхового ринку. Для реалізації зазначених завдань 
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Нацкомфінпослуг має володіти інформацією про обсяги сформованих 

страхових резервів компаній, страхових премій і виплат та інші показники 

діяльності страховиків, яка представлена саме в спеціалізованій звітності. 

Тому з метою спрощення аналітичних процедур, недопущення 

дублювання інформації та забезпечення всіх користувачів (у т.ч. й 

Нацкомфінпослуг) необхідною інформацією щодо діяльності страхових 

компаній, уважаємо за доцільне переглядати не самі форми звітності, а порядок 

їх подання. Цілком логічним й економічно обґрунтованим буде подання 

спеціалізованої звітності, складеної відповідно до вимог Порядку складання 

звітних даних страховиків, за винятком Балансу та Звіту про фінансові 

результати після закінчення кожного кварталу, а подання фінансової звітності – 

обов’язковим лише після закінчення звітного року.  

Зазначені пропозиції враховують засади вітчизняного законодавства та 

наближають його норми у сфері ведення обліку до вимог міжнародних 

стандартів (зокрема в контексті подання звітності), а також певним чином 

спрощують роботу бухгалтерської служби страхової компанії. 

Аналізуючи викладене вище, можна зробити висновки, що в Україні 

чинна нормативна база у сфері бухгалтерського обліку не повною мірою 

враховує особливості страхового сектору, що унеможливлює достовірність та 

повноту відображення даних у звітності. Доходи та витрати від надання 

фінансових послуг страховиками для подання у звітності неправомірно 

ототожнювати з показниками виручки від реалізації та собівартості. З метою 

розв’язання зазначених проблем пропонується удосконалити форму Звіту про 

фінансові результати страховика, яка враховує особливості діяльності й вимоги 

страховиків, що дає можливість виключити невідповідні рядки та максимально 

подати дані, які стосуються специфіки страхової діяльності компанії. 

Баланс, який складається вітчизняними страховими компаніями є 

уніфікованою формою звітності для різних суб’єктів господарювання, проте 

система вписуваних рядків дозволяє розкрити специфіку роботи страховиків. 

Також нами заперечується необхідність зміни або скасування окремих форм 



95 
 

спеціалізованої звітності страхових компаній, а натомість пропонується 

змінити порядок подання спеціалізованої та фінансової звітності. 

 

Висновки за розділом 2 

 

Дослідження організаційно-методичних аспектів обліку фінансових 

результатів та відображення у фінансовій звітності відповідних показників 

страхових компаній дозволяє зробити такі висновки. 

Аналіз особливостей формування фінансових результатів страхових 

компаній дозволив виявити певну специфіку, яка у свою чергу унеможливлює 

існування діючого трактування поняття «фінансові результати». Тому в роботі 

запропоновано під фінансовим результатом страховика розуміти різницю між 

доходами, за мінусом вирахувань результатів змін страхових резервів і 

страхових премій за договорами, що передані в перестрахування, та витратами 

за видами діяльності страхової організації. Таке трактування дозволяє 

врахувати особливості страхової галузі. 

Ключовими показниками для визначення фінансового результату є 

доходи та витрати, дослідження яких показали обмеженість користувачів у 

необхідній для аналізу та складання звітності інформації. Зокрема, 

запропоновані науковцями види доходів страхової компанії від основної 

діяльності не враховують можливості реалізації окремого страхового продукту 

та додаткових страхових послуг. Це вимагає вдосконалення класифікації 

доходів страховика, яку нами рекомендовано доповнити доходами від реалізації 

страхових продуктів, доходами від реалізації страхових послуг та іншими 

доходами страхової діяльності. Ці пропозиції дозволяють задовольнити 

потреби користувачів в аналітичній інформації в частині основних доходів 

компанії. Для ведення аналітичного обліку таких доходів доцільно запровадити 

нові форми регістрів, зокрема відомість обліку договорів в розрізі видів 

страхових продуктів. 

У ході розгляду процесу формування собівартості у сфері страхування 

було обґрунтовано недоцільність використання терміна «собівартість 
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реалізованих послуг» та субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і 

послуг» по відношенню до страхових послуг, які за своєю економічною 

природою є фінансовими. Тому в облікову практику страховиків 

рекомендовано ввести окремі бухгалтерські рахунки для обліку витрат, на яких 

слід формувати собівартість наданої страхової послуги (страхового продукту за 

умов ненастання страхового випадку) та її складові. Використання такої 

методики надасть страховикам можливість використовувати акумульовані на 

цих рахунках витрати під час розробки страхових тарифів за кожним видом 

страхового продукту, а також забезпечуватиметься поділ витрат за функціями 

та за їх характером, що є більш прийнятним для представників страхового 

ринку. 

Вивчаючи процес формування собівартості за умов настання та 

ненастання страхового випадку для витрат страхової справи, які 

включатимуться в собівартість наданих продуктів (послуг), запропоновано 

виокремити спеціальний субрахунок 905 «Вартість реалізованих фінансових 

продуктів та послуг» у розрізі видів страхування, страхових продуктів та 

договорів страхування або перестрахування. На цьому субрахунку буде 

відображатися вартість страхового продукту і страхової послуги без порушення 

вимог та правил чинного нормативного регулювання. Після закінчення звітного 

періоду сформована вартість має списуватися на фінансові результати від 

основної страхової діяльності (рахунок 791.1.1 «Результат основної страхової 

діяльності»), непрямі витрати (адміністративні витрати та витрати на збут) – на 

рахунок 791.1.2 «Результат іншої страхової діяльності». 

Застосування рекомендованих положень щодо формування фінансового 

результату страхових компаній дозволить шляхом виокремлення доходів і 

витрат за їх певною деталізацією розраховувати достовірний результат 

діяльності, складати правдиву фінансову звітність з урахуванням вимог 

нормативних актів, здійснювати детальний аналіз діяльності страховика, що у 

свою чергу забезпечить можливість отримання необхідних висновків для 

прийняття своєчасних якісних рішень. 

Розглядаючи фінансову звітність як основний засіб у задоволенні потреб 
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користувачів необхідною інформацією, було виявлено певні обмеження. 

Зокрема, під час заповнення статті балансу «Інші резерви» виникає проблема в 

накопиченні бухгалтерських даних. Для спрощення процедури заповнення цієї 

статті та можливості ведення обліку за новими рекомендованими видами 

страхових резервів уважаємо за доцільне в систему бухгалтерських рахунків 

страхової компанії ввести такі додаткові субрахунки до рахунку 49 «Страхові 

резерви»: 497 «Резерв попереджувальних заходів», 498 «Резерви створення 

нових продуктів», 499 «Інші вільні резерви». Запропонований обліковий 

алгоритм надає можливість розширеного відображення інформації про створені 

страхові резерви, а також не суперечить чинному законодавству України у 

сфері бухгалтерського обліку та вимогам МСФЗ. 

Як результ проведеного дослідження щодо вдосконалення методичних 

прийомів складання Балансу, Звіту про фінансові результати та засад 

формування їх показників запропоновано розширене подання інформації про 

резерв незароблених премій у Звіті по фінансові результати. Також подана 

авторська розробка цієї форми звітності, яка детально й повно відображає 

інформацію, що стосується страхової діяльності: отримання страхових премій, 

передачі страхових премій перестраховику, результатів операцій зі страховими 

резервами тощо. При цьому порядок визначення показників звітності повністю 

відповідає вимогам законодавства у сферах страхування та ведення обліку. 

Ураховуючи обов’язковість подання страховиками фінансової й 

спеціалізованої звітності, запропоновано переглянути порядок їх подання з 

метою недопущення дублювання окремої інформації та спрощення аналітичних 

процедур. Пропонується подання спеціалізованої звітності, складеної 

відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, за винятком 

Балансу та Звіту про фінансові результати, після закінчення кожного кварталу, 

а подання фінансової звітності – обов’язковим лише після закінчення звітного 

року, що є логічним й економічно обґрунтованим. Зазначені пропозиції 

враховують засади вітчизняного законодавства та наближають його норми у 

сфері ведення обліку до вимог міжнародних стандартів (зокрема в контексті 

подання звітності) й певним чином спрощують роботу бухгалтерської служби 
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страхової компанії. 

Результати дослідження опубліковані в [105; 106; 110; 111; 183; 238-240; 

242]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

3.1. Методичний інструментарій удосконалення організації й 

проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів 

 

Страхові компанії в умовах інтеграції України до світової спільноти 

вийшли на новий рівень розвитку, що зумовлено запровадженням 

обов’язкового ведення обліку та складанням звітності за міжнародними 

стандартами. Для підтвердження достовірності даних обліку та формування 

показників звітності на законодавчому рівні визначено обов’язковість 

проведення аудиту річної звітності страховиків. 

В умовах дії чинної нормативно-правової бази у сфері страхової 

діяльності проведення аудиту фінансових результатів даних суб’єктів є досить 

складним завданням, що обумовлює дискусії серед науковців та практиків. У 

різні часи їхню увагу привертали питання загальних засад аудиту [4; 20; 186], 

його галузеві особливості [3; 17; 18; 30; 33; 45; 78; 89; 90; 181; 192; 221; 251], 

окремі аспекти внутрішнього аудиту [19; 129; 150; 198; 199; 224] тощо. 

Безпосередньо аудит у страхових компаніях досліджували О.В. Бондаренко, 

О.О. Гаманкова, Т.О. Гарматій, В.С. Лень, Я.Б. Федорова, Л.В. Шірінян та ін. 

[17; 18; 30; 33; 78; 90; 192; 222; 251]. Незважаючи на значні досягнення 

наукової спільноти в дослідженнях проблем методичного забезпечення й 

організації аудиту в страхових компаніях, низка окремих особливостей його 

проведення залишається актуальною для вивчення через те, що: 

 законодавча база у сфері ведення обліку доходів, витрат, фінансових 

результатів та складання звітності страховиками на сьогодні є досить 

неврегульованою; 
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 відсутні методичні розробки з практики виконання аудиту 

фінансових результатів та фінансової звітності в умовах застосування 

міжнародних стандартів цими суб’єктами господарювання; 

  відсутні типові форми документів з проведення аудиту в страхових 

компаніях. 

Отже, ураховуючи зазначене, якісну оцінку діяльності страхових 

компаній шляхом дослідження проблемних питань внутрішнього аудиту 

фінансових результатів пропонуємо здійснювати, ґрунтуючись на 

концептуальній моделі, яка враховує синергію необхідних складових: мету, 

суб’єкт, об’єкт, завдання, джерела інформації, організацію й методику аудиту 

та результат (рис. 3.1). 

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. Кожна 

складова моделі є досить важливою і потребує підвищеної уваги, оскільки від її 

трактування залежить кінцевий результат аудиторської перевірки.  

Проведенню будь-якої перевірки передує постановка її мети та завдань, 

які у свою чергу залежать від контролюючого органу. Аудит, як один із видів 

перевірки, також характеризується певною метою, від постановки якої буде 

залежати вид аудиту та основні його завдання. 

Як відомо, страховики зобов’язані проводити аудит для підтвердження 

достовірності, повноти річної фінансової звітності та оцінки фінансового стану. 

Такий вид аудиту є зовнішнім, оскільки здійснюється аудиторською фірмою на 

підставі укладеного договору зі страховою компанією. Проведення зовнішнього 

аудиту є врегульованим на законодавчому рівні, адже Закон України «Про 

аудиторську діяльність», міжнародні стандарти аудиту та інші нормативно-

правові акти визначають чітку послідовність дій аудитора в разі перевірки 

суб’єкта. 
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Рис. 3.1. Модель здійснення внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страхової компанії 

 

Оскільки послуги зовнішнього аудиту коштують досить дорого, 

страховики обмежуються лише однією перевіркою після закінчення року для 

Етап  I  

Обліково-аналітична система та звітність страхової компанії 

Етап  II 
Джерела 

інформації 

Етап  III  
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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підтвердження показників річної звітності, не замовляючи виявлення слабких 

сторін діяльності з наданням рекомендацій щодо підвищення ефективності 

діяльності суб’єкта. Для задоволення таких потреб у страхових компаніях варто 

використовувати інші форми контролю, зокрема внутрішній аудит. 

Незважаючи на те, що питання методичного забезпечення внутрішнього 

аудиту є найбільш дискусійними, про що свідчить значна кількість публікацій 

[19; 71; 129; 150; 198; 224], однозначності поглядів щодо його сутності й 

організації проведення на сьогодні не існує. Дослідження О.В. Філозопа 

свідчать про те, що внутрішній аудит розглядають як діяльність, функцію, 

перевірку, складову загального аудиту, форму або елемент системи 

внутрішнього контролю тощо [224]. Існування різних підходів до сутності цієї 

категорії дає можливість стверджувати, що внутрішній аудит можна одночасно 

розглядати з будь-якої позиції, але за основу повинні братися завдання, які 

ставить перед собою служба внутрішнього аудиту. Ці завдання, у свою чергу, 

будуть залежати від галузевих особливостей функціонування суб’єкта, часових 

аспектів проведення аудиту, об’єктів обліку тощо. 

Перші кроки до врегулювання основних положень проведення 

внутрішнього аудиту в страхових організаціях визначені Законом України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  

Зокрема, стаття 15
1
 зазначеного Закону визначає основні завдання 

внутрішнього аудиту фінансової установи в розрізі таких напрямків: 

1) нагляд за поточною діяльністю фінансової установи; 

2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів 

органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та 

рішень органів управління фінансової установи; 

3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової 

установи; 

4) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну 

діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими 

особами фінансової установи; 
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5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з 

наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи [179]. 

Також визначено підпорядкованість структурного підрозділу або окремої 

посадової особи, що проводять внутрішній аудит.  

На основі даного Закону в червні 2014 р. Національною комісією 

затверджене розпорядження «Про затвердження Порядку проведення 

внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», яке чітко визначає 

процедуру проведення внутрішнього аудиту, починаючи від його організації й 

до оформлення результатів [175]. Згідно з цим Порядком основною метою 

внутрішнього аудиту є надання висновку щодо достатності та ефективності 

систем управління фінансової установи, відповідності її діяльності вимогам 

законодавства та внутрішніх документів, ефективності використання всіх 

наявних в установі ресурсів, запровадження заходів мінімізації ризиків від 

використання комп’ютерних інформаційних систем та надання в цілому 

рекомендацій щодо покращення роботи суб’єкта [175]. 

Вивченням закордонного досвіду нормативно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту займалися вітчизняні вчені Н.І. Петренко та О.В. Філозоп 

[153], які на прикладі Російської федерації дослідили норми внутрішніх 

Положень, Наказів та Правил, що регламентують порядок проведення 

внутрішнього аудиту. Проте, вивчення цих документів дає підстави 

стверджувати, що їх сфера дії розповсюджується на банківські, кредитні 

організації, підприємства та суб’єктів господарювання, які використовують 

кошти федерального бюджету. Таким чином, можна сказати, що досліджені 

науковцями нормативно-правові документи не враховують специфіки страхової 

галузі і тому можливість їх апробації вітчизняними страховиками не вбачається 

доцільною.  

На підставі проведених досліджень та з метою виділення ключових 

завдань внутрішнього аудиту страховика під внутрішнім аудитом фінансових 

результатів страхової компанії ми розуміємо діяльність із перевірки 

достовірності фінансових результатів страхової компанії та їх аналізу для 
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виявлення слабких сторін роботи компанії й надання об’єктивних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності її діяльності. 

В даному визначенні поєднано такі елементи як: 

- предмет аудиту – формування фінансових результатів в обліковій 

системі; 

- процедури аудиту – перевірка достовірності визначення і аналіз 

фінансових результатів; 

- результат аудиту – виявлення слабких сторін роботи компанії й 

надання об’єктивних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності її 

діяльності через управління фінансовими результатами. 

Вивчаючи діяльність страхових компаній, окрім зовнішнього та 

внутрішнього аудиту науковці також пропонують розглядати як окремі види 

стратегічний [221] і фінансовий [251] аудит. 

Основне завдання стратегічного аудиту Я.Б. Федорова вбачає в оцінці 

стратегічного менеджменту страхових компаній, виявленні його недоліків, 

розробці рекомендацій щодо їх усунення та формуванні чіткої стратегії 

розвитку страхової організації. 

Ураховуючи спрямованість стратегічного аудиту переважно на процеси 

управління ключовими активами, на нашу думку, утрачається його обліково-

аналітична складова, і тому його варто розглядати з позиції менеджменту та 

фінансів. У свою чергу, запропонований Л.В. Шірінян [251] фінансовий аудит 

побудований саме на системі обліку компанії та містить елементи фінансового 

аналізу, що дозволяє зробити висновок про результативність її діяльності в 

попередніх періодах, а розрахунок показників у динаміці – прогноз на 

найближчу перспективу. 

Аналіз нормативно-правових актів та наукової літератури у сфері аудиту 

страховиків дозволив нам виділити спільні та відмінні риси між основними 

видами аудиту саме страхових організацій (таблиця 3.1). Порівняння проведено 

за ключовими для аудиту ознаками: мети, об’єкта, суб’єкта, обов’язковості 

проведення, завдань та функцій аудиту, законодавчого регламентування, 
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часового діапазону, підпорядкованості, користувачів інформації, залежності від 

керівництва компанії чи інших структурних підрозділів.  

 

Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика видів аудиту страховика  

[авторська розробка] 

Ознака 

 

Вид аудиту  

зовнішній 

(обов’язковий) 
внутрішній фінансовий 

1 2 3 4 

Мета  Висловлення думки 

про достовірність 

звітності та її подання 

відповідно до 

загальноприйнятих 

принципів 

бухгалтерського 

обліку 

Підтвердження 

достовірності даних 

про фінансові 

результати компанії, які 

відображені у 

фінансовій звітності та 

виявлення резервів 

підвищення прибутку 

Перевірка 

фінансового стану, 

визначення зміни 

цього стану в 

структурно-

часовому аспекті, 

визначення факторів, 

що викликали зміни, 

прогноз основних 

тенденцій у 

фінансовому стані 

Об’єкт Фінансова звітність Усі об’єкти обліку, 

діяльність структурних 

підрозділів, трудова 

дисципліна 

Показники 

фінансової та 

спеціалізованої 

звітності  

Суб’єкт Аудиторська фірма, 

аудитор 

Служба внутрішнього 

аудиту (підрозділ або 

особа) 

Служба 

внутрішнього аудиту 

або аудиторська 

фірма 

Обов’язковість 

проведення 

Обов’язково провести 

після закінчення року 

Обов’язковий Необов’язковий  

Завдання Підтвердження 

достовірності, 

повноти річної 

фінансової звітності 

та перевірки 

фінансового стану 

компанії 

Річне планування 

завдань служби 

внутрішнього аудиту, 

реалізація завдань 

згідно із затвердженим 

планом, своєчасне 

надання звітів, 

взаємодія із зовнішніми 

аудиторами тощо 

Оцінка фінансового 

стану за 

показниками 

платоспроможності, 

ділової активності та 

фінансової стійкості 

Функції Аналіз фінансового 

стану 

Нагляд за поточною 

діяльністю, контроль за 

дотриманням законів, 

перевірка результатів 

поточної фінансової 

діяльності 

 

Аналіз фінансового 

стану  
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 

Законодавче 

регламентування 

Регламентовано на 

державному рівні 

Відсутня чітка 

регламентації щодо 

проведення 

Не  

регламентовано 

Часовий діапазон За попередній рік Попередній і поточний 

періоди 

Попередній і 

поточний періоди 

 

Підпорядкованість Не підпорядкований 

керівництву компанії 

Підпорядкований 

вищому органу 

управління компанії 

Не підпорядкований 

керівництву компанії 

Користувачі 

інформації 

Зовнішні й внутрішні 

користувачі 

Внутрішні користувачі Зовнішні й 

внутрішні 

користувачі 

Залежність Не залежить від 

керівництва компанії 

Не залежить від інших 

підрозділів компанії 

Не залежить від 

керівництва компанії 

 

Узагальнена характеристика видів аудиту дозволяє стверджувати, що 

кожен вид аудиту посідає значне місце в діяльності страхової компанії й 

характеризується своєю специфікою. Поєднуючи застосування всіх видів 

аудиту, страховик може ефективно функціонувати не лише в 

короткостроковому періоді, а й на перспективу, оскільки під час їх проведення 

комплексно розглядається вплив багатьох факторів на діяльність компанії. 

У той же час, оскільки завдання та функції фінансового аудиту 

здебільшого повторюються у внутрішньому та зовнішньому аудиті, уважаємо 

за доцільне розширити мету останніх, урахувавши його особливості. Це 

забезпечить можливість отримання об’єктивного аудиторського висновку в 

поєднанні з економією фінансових ресурсів на проведення аудиту, часу на 

здійснення перевірки та підвищення кваліфікації працівників компанії. 

У зв’язку із запровадженням міжнародних стандартів ведення обліку та 

існуванням Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових 

установах [175] функціонування служби внутрішнього аудиту в таких 

установах (у т.ч. і в страхових компаніях) є обов’язковим. Тому маємо думку, 

що предметом подальших досліджень у сфері внутрішнього аудиту мають 

виступати окремі об’єкти обліку або операції. Оскільки у фінансовій звітності 

відображаються саме результати діяльності страхової компанії, варто також 

приділити підвищену увагу цим питанням. 
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Як було зазначено раніше, фінансовий результат – це результат усіх видів 

діяльності страховика, виражений у грошовій формі, який характеризує 

ефективність його діяльності, а формування його проводиться шляхом 

зіставлення доходів і витрат від усіх видів діяльності. Тому цілком логічно  

приділяти особливу увагу елементам аудиту фінансових результатів шляхом 

перевірки операцій щодо доходів і витрат. 

Метою внутрішнього аудиту фінансових результатів є підтвердження 

достовірності даних про формування фінансових результатів компанії, які 

відображені у фінансовій звітності, та виявлення резервів підвищення прибутку 

компанії. Для реалізації поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

 здійснити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства 

щодо здійснення видів діяльності компанії в їхньому розрізі, формування їх 

фінансових результатів та відображення інформації про доходи та витрати у 

фінансовій звітності; 

 установити рівень повноти відображення фінансових результатів на 

рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності; 

 перевірити правильність формування фінансових результатів 

страховика; 

 установити відповідність визначення доходів, витрат та фінансових 

результатів затвердженим у компанії елементам облікової політики; 

 перевірити правильність оцінки в бухгалтерському обліку доходів і 

витрат для визначення фінансових результатів; 

 перевірити правильність формування податкових зобов’язань з 

податку на прибуток та відображення в обліку коригувань прибутку; 

 проаналізувати фінансові результати компанії; 

 проаналізувати порядок розподілу прибутку компанії; 

 визначити взаємозв’язок показників основних форм звітності, які 

характеризуються результати діяльності. 

Усі зазначені завдання мають бути відображені в програмі аудиторської 
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перевірки. 

Вирішення кожного із зазначених завдань вимагає високої професійної 

компетентності у сфері страхування та вміння чіткого планування. Для 

розробки ефективної основної програми аудиту фінансових результатів 

страховика варто зазначити ключові проблеми, які можуть виникати на 

окремих етапах виконання завдання перевірки: 

1) результат аудиторської перевірки доходів та витрат страховика буде 

ґрунтуватися переважно на підставі професійного судження аудитора, його 

кваліфікації й досвіду ведення обліку та аудиту в страхових організаціях у 

зв’язку з неврегульованістю питання їх законодавчого регламентування; 

2) ступінь деталізації доходів та фінансових результатів компанії буде 

залежати від потреб її аналітичної служби в інформації щодо діяльності 

страховика; 

3) у період переходу на міжнародні стандарти обліку та звітності за 

рахунок нерозподіленого прибутку проводиться коригування вартості основних 

засобів, які не відповідають критеріям визнання в балансі, іншого додаткового 

капіталу, сформованого в попередні роки, списання запасів, від яких не 

очікуються економічні вигоди в майбутньому, страхових зобов’язань, за умов 

проведення оцінки їхньої адекватності балансовій вартості в контексті 

очікуваних майбутніх грошових потоків тощо. У майбутніх періодах цих 

коригувань не буде, тому аудитор має врахувати зазначений аспект під час 

прогнозування діяльності компанії. 

Ураховуючи зазначене, аудитор має чітко визначити елементи програми 

перевірки з метою мінімізації аудиторського ризику. 

Об’єктом аудиту фінансових результатів є не лише фінансова звітність та 

фінансовий результат, а й доходи і витрати компанії. Перевіряючи операції з 

формування доходів страховика, варто встановити: 

  види доходів, які одержано в попередніх та звітному періодах; 

  склад доходів операційної діяльності та іншої операційної діяльності; 

  порядок відображення доходів операційної діяльності на рахунках 
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бухгалтерського обліку; 

  порядок оцінки доходів; 

 документи, які є підставою для відображення доходів на рахунках 

обліку. 

Аудит витрат вимагає вивчення облікових аспектів за такими ключовими 

складовими витрат страхової компанії, як собівартість і витрати на організацію 

ведення страхової справи. Оскільки нами було доведено доцільність виділення 

у фінансовій звітності показника «Вартість реалізованих фінансових продуктів 

та послуг», важливо перевірити основні складові витрат, які входять до складу 

такої вартості (як у разі настання страхового випадку, так і його ненастання). 

Окрім того, на підвищену увагу заслуговують операції з обліку 

адміністративних витрат та витрат на збут. 

Під час перевірки фінансових витрат та інших витрат діяльності 

страхової компанії варто впевнитися в правильності їх віднесення до 

визначеного виду діяльності. Також внутрішній аудитор має пересвідчитися в 

правильності формування витрат з податку на прибуток компанії, оскільки для 

цих суб’єктів господарювання існує розгалужена сітка ставок зазначеного 

податку (таблиця 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Ставки податку на прибуток для страхових компанії відповідно до 

Податкового кодексу України 

№ 

з/п 

Ставка податку на 

прибуток 

Оподатковуваний прибуток 

1 3% Прибуток від провадження іншої страхової діяльності (крім 

страхування життя) 

2 0% Прибуток від провадження страхової діяльності із 

страхування життя 

3 Загальна ставка 

податку  

Прибуток страховика від іншої діяльності, не пов'язаної із 

страховою діяльністю 

 

Існування різних ставок податку до різних об’єктів оподаткування ще раз 

підкреслює необхідність правильного віднесення доходів та витрат до окремих 
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видів діяльності компанії. 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що на сьогодні 

існує ряд проблемних моментів внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страхової компанії, які підлягають систематизації та розв’язанню. З метою 

раціональної організації й проведення такого аудиту, а також враховуючи 

норми МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту», пропонуємо 

розроблені Методичні рекомендації з внутрішнього аудиту фінансових 

результатів у страховій компанії у вигляді проекту нормативного документа 

страхової компанії (додаток Н), які на підставі науково-обґрунтованого підходу 

узагальнюють вимоги до внутрішнього аудиту фінансових результатів. Цей 

документ структуровано за такими розділами:  

1. Загальні положення, в якому визначено перелік нормативно-

правових документів, на підставі яких розроблено запропоновані Методичні 

рекомендації та визначено сутність основних термінів; 

2. Основи функціонування служби внутрішнього аудиту;  

3. Цілі внутрішнього аудиту фінансових результатів страховика; 

4. Завдання внутрішнього аудиту фінансових результатів; 

5. Принципи здійснення внутрішнього аудиту фінансових результатів; 

6. Обсяги проведення внутрішнього аудиту із зазначення об’єктів;  

7. Джерела інформації, на підставі яких виражається думка аудитора; 

8. Проведення внутрішнього аудиту, з визначенням етапів перевірки та 

складом і структурою аудиторського висновку; 

9. Взаємовідносини із зовнішніми аудиторами; 

10. Планування внутрішнього аудиту, з виділенням планових та 

позапланових перевірок; 

11. Робоча документація внутрішнього аудитора, де визначено вимоги до 

робочих документів, порядок їх складання, використання та зберігання; 

12. Контроль за виконанням розроблених Рекомендацій. 

Перші сім розділів не потребують додаткових пояснень, оскільки їх 

сутнісна змістовність частково розглядалась при побудові концептуальної 
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моделі внутрішнього аудиту страховика, а розділи 8-11 потребують 

додаткового уточнення для розуміння наукової і практичної значимості.    

Проведення внутрішнього аудиту в страховій компанії здійснюється 

службою внутрішнього аудиту, яка на основі представлених Рекомендацій 

може скласти оптимальну програму внутрішнього аудиту даних об’єктів обліку 

в страховій компанії. Відповідно до зазначених рекомендацій внутрішній аудит 

фінансових результатів повинен складатися з таких основних етапів (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Основні етапи внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страховика [авторська розробка] 

 

Виділення окремих етапів аудиторської перевірки дозволяє аудитору 

сформувати чітко побудовану програму аудиту, яка має містити перелік питань 

1. Підготовчий  
 ознайомлення з видами діяльності компанії; 

 вивчення страхових продуктів (послуг) страховика 

2. Планування 

 складання плану перевірки та програми аудиту; 

 розрахунок суттєвості;  

 оцінка ризику за операціями 

3. Процес перевірки 

 перевірка дотримання вимог законодавства; 

 перевірка документального оформлення доходів 

та витрат страховика; 

 оцінка доходів та витрат; 

 перевірка правильності відображення доходів, 

витрат та фінансових результатів на рахунках 

обліку; 

 перевірка правильності їх відображення в 

облікових регістрах та у звітності; 

 складання робочих документів аудитора; 

 аналіз показників діяльності страховика 

 

4. Заключний  складання звіту; 

 надання пропозицій за результатами перевірки 

ЕТАПІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
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аудиторської перевірки, що визначать процедури аудиту (таблиця 3.3), терміни 

проведення, перелік аудиторських доказів й конкретні рекомендації з 

виправлення недоліків, виявлених під час перевірки. 

 

Таблиця 3.3 

Перелік аудиторських процедур програми внутрішнього аудиту 

фінансових результатів страховика [авторська розробка] 

№ Перелік аудиторських процедур 

1 2 

 Доходи 

1 Перевірка складу доходів від основної та іншої операційної діяльності 

2 Перевірка правильності формування чистих страхових премій страховика 

3 Перевірка первинної документації в частині формування доходів 

4 Перевірка правильності оцінки доходів 
5 Перевірка порядку відображення доходів на рахунках обліку 

 Витрати 

1 Вивчення видів витрат компанії 

2 Перевірка складу витрат, які формують собівартість (Вартість реалізованих фінансових 

продуктів та послуг) 

3 Перевірка правильності розрахунку страхових виплат  

4 Перевірка обґрунтованості включення витрат до складу адміністративних 

5 Перевірка обґрунтованості включення витрат до складу витрат на збут 

6 Перевірка правильності формування інших операційних витрат 

7 Перевірка повноти відображення витрат, пов'язаних із нарахуванням та сплатою відсотків за 

кредит, з випуском, утриманням та обігом цінних паперів та витрат, пов'язаних із фінансовим 

лізингом 

8 Перевірка наявності та правильності відображення витрат, пов'язаних зі здійсненням інвестицій 

9 Перевірка правильності формування інших витрат компанії 

10 Перевірка наявності та повноти оформлення документів, що підтверджують витрати 

11 Перевірка правильності оцінки витрат компанії 

12 Перевірка порядку відображення витрат на рахунках обліку 

 Фінансові результати 

1 Перевірка часового діапазону формування фінансових результатів  

2 Перевірка правильності формування та використання страхових резервів 

3 Перевірка правильності та повноти списання доходів, витрат на фінансові результати в розрізі їх 

видів 

4 Установлення повноти відображення фінансових результатів підприємства на рахунках 

бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності 

5 Перевірка правильності відображення в обліку списання збитків та коригування сум 

нерозподіленого прибутку (збитку) 

6 Перевірка правильності застосування ставок податку на прибуток 

7 Перевірка своєчасності та повноти формування облікових регістрів  

8 Перевірка правильності розрахунку чистого прибутку (збитку) компанії 

 Узагальнюючі процедури 

1 Перевірка взаємозв’язку форм фінансової та спеціалізованої звітності  

2 Аналіз фінансової звітності  

3 Розрахунок показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності  
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Удосконалення процедур програми дозволяє систематизувати 

інформацію стосовно доходів, витрат і фінансових результатів компанії та 

надати об’єктивний висновок щодо діяльності суб’єкта у звітному періоді. 

Узагальнюючими процедурами внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страховика є перевірка взаємозв’язку форм фінансової та спеціалізованої 

звітності. Даний напрямок роботи відрізняє проведення аудиту у страхових 

компаніях від його проведення у інших суб’єктах господарювання. Як 

зазначалося, наявність одночасно фінансової та спеціалізованої звітності для 

страховиків призводить до певних незручностей організаційного характеру 

через  необхідність дублювання окремих показників. Проте, їх існування, 

структура побудови та необхідність складання не можуть залишитися поза 

увагою аудитора. Отже, проводячи внутрішній аудит вважаємо за необхідне  

передбачити під час роботи: 

- вивчення нормативно-правового поля в частині регламентації 

складання спеціалізованої звітності; 

- ознайомлення з усіма передбаченими показниками даної звітності; 

- обґрунтування складових кожного показника звітності;  

- побудова взаємозв’язків між показниками фінансової та 

спеціалізованої звітності; 

- перевірка своєчасності та повноти подання спеціалізованої та 

фінансової звітності до різних споживачів такої інформації. 

Дослідження відповідності форм звітності базується на використанні як 

загальнонаукових так і спеціальних методах дослідження: логічного 

обгрунтування у поєднанні з методом порівняння, прийомами документального 

контролю, методами економічного аналізу. Як правило, для цієї перевірки 

використовуються таблиці, складені аудитором. При розробці таких таблиць 

слід брати до уваги специфіку ведення бухгалтерського обліку в страхових 

компаніях, а також особливості їх господарських операцій. 

Частково специфіку страхової діяльності розкриває можливість реалізації 

як страхових послуг, так і страхових продуктів, врахування чого дозволило 



114 
 

розробити нам Відомість обліку договорів в розрізі видів страхових продуктів.  

Вивчення даної відомості дозволяє аудитору розкрити не лише її аналітичне 

призначення, а й стати основою при вивченні питань формування доходів від 

реалізації страхових продуктів (послуг). 

На кожному етапі перевірки аудитор використовує інформацію, 

накопичену з різних джерел: установчі документи, законодавча база, 

спеціалізовані видання, наказ про облікову політику, внутрішня документація 

страховика, первинні та зведені документи, звітність, власні розрахунки, робочі 

документи аудитора. 

Робочі документи є тією ключовою складовою аудиту суб’єкта 

господарювання, стосовно якої виникає найбільше дискусій [70; 125; 199; 222]. 

Необхідність ведення робочих записів підтверджується Міжнародними 

стандартами професійної практики внутрішнього аудиту (стандартами), 

оскільки вони використовуються під час складання аудиторського висновку. 

Вимоги до документації аудитора визначені МСА 230 «Аудиторська 

документація» [125], але норми даного стандарту є обов’язковими для 

виконання лише зовнішніми аудиторами. Проте, оскільки зовнішні аудитори 

можуть використовувати при проведенні аудиту дані, накопичені службою 

внутрішнього аудиту, доречним буде формування документів внутрішніми 

аудиторами з врахуванням вимог зазначеного стандарту до інформації, яка має 

бути надалі спожита відповідно до них. Основними такими вимогами є: 

- своєчасне формування документів; 

- достатність інформації, зазначеної в документах; 

- порядок зберігання документів та інші.     

Оскільки робочі документи не мають типової форми, тому за складом 

інформації та структурою її подання можуть відрізнятися. З огляду на зазначене 

вважаємо, що робочий документ аудитора має обов’язково містити:  

 назву документа (форми) та дату його складання;  

 зміст і фактичний обсяг господарської операції, виявленої аудитором; 

 перелік аудиторських доказів; 
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 недоліки, які виявлені в процесі перевірки та рекомендації щодо їх 

усунення; 

 прізвище особи, яка провела перевірку. 

На наш погляд, досить вдалими з позиції змістовного наповнення та 

повноти охоплення результатів діяльності суб’єкта є робочі документи, 

розроблені Т.М. Ковбич [70, с. 11-12]. Проте рекомендована «Відомість 

виявлених відхилень відображення фінансових результатів від різних видів 

діяльності у «Звіті про фінансові результати» більше схарактеризована як 

зведений документ, який узагальнює інформацію стосовно доходів, витрат та 

фінансових результатів. Тому вважаємо доречною першочерговість 

формування запропонованих форм документів (додаток П) в розрізі основних 

складових доходів та витрат компанії. Зазначені документи дозволяють 

визначити не лише дані, виявлені аудитором при проведенні внутрішнього 

аудиту та інформацію щодо об’єктів аудиту, накопичену в системі 

бухгалтерського обліку, а й встановити рівень впливу виявлених відхилень на 

фінансовий результат страховика. Крім того, в документах доречним є 

наведення рекомендацій щодо усунення виявлених відхилень, що дозволяє 

аудитору накопичувати інформацію для аудиторського звіту.  

Розглядаючи внутрішній аудит в контексті Міжнародного стандарту 

аудиту 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту», на нашу думку, 

застосування його положень дозволяє при виконанні аудиторських процедур, 

передбачаючи закладені у ньому вимоги, будувати програми внутрішнього 

аудиту та виконувати певні функції. Застосування норм даного стандарту є 

доцільним за окремими видами передбачених процедур, враховуючи вимоги до 

затребуваної аудиторами інформації. Підтвердженням цього є те, що зовнішні 

аудитори при проведення аудиту можуть використовувати результати роботи 

внутрішніх аудиторів. Зокрема, зовнішній аудитор планує використовувати 

результати роботи виконаної підрозділом внутрішнього аудиту як складову 

частину отриманих аудиторських доказів і таке використання інформації 

модифікує характер або час чи зменшує обсяг аудиторських процедур, які має 
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виконувати безпосередньо зовнішній аудитор [125]. При цьому, застосовується 

принцип суттєвості як один з основоположних принципів аудиту, що визначає 

концепцію достовірності інформації в аудиторській діяльності. Згідно з цим 

принципом суттєвість розуміється як міра точності оброблюваних даних, яка 

дозволить користувачеві даних робити на їх основі правильні висновки щодо 

фінансового стану підприємства, результатів його страхової діяльності і 

приймати рішення. Дана міра визначається службою внутрішнього аудиту за 

погодження з обліковою, тому ця інформація є важливою при здійсненні 

зовнішнього аудиту. 

На основі зазначеного, рекомендовано організацію роботи служби 

внутрішнього аудиту спрямовувати не лише до потреб суб’єкта 

господарювання, в якому функціонує служба, а й максимально враховувати 

інформаційні потреби зовнішніх аудиторів для можливості використання ними 

даних, систематизованих внутрішніми аудиторами.  

Основними процедурами, які може виконати зовнішній аудитор для 

оцінки якості виконаної роботи і висновків, отриманих підрозділом 

внутрішнього аудиту визначено такі: 

а) запити відповідним працівникам підрозділу внутрішнього аудиту; 

б) спостереження процедур, виконуваних підрозділом внутрішнього 

аудиту; 

в) огляд робочих програм і робочих документів підрозділу [125]. 

Отже, використання запропонованих Методичних рекомендацій 

підвищить рівень довіри до служби внутрішнього аудиту та дозволить 

зменшити ризики використання отриманої нею інформації зовнішніми 

аудиторами. 

Таким чином, рекомендований алгоритм внутрішнього аудиту 

фінансових результатів страховика дозволяє чітко й послідовно провести 

перевірку та надати об’єктивний аудиторський висновок керівництву страхової 

компанії. Розроблені методичні рекомендації можуть бути затверджені на рівні 

страхової компанії та стати підґрунтям законодавчого регламентування порядку 
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проведення аудиту в страхових компаніях. На наш погляд, аналогічні 

рекомендації мають бути розроблені за кожним об’єктом обліку страховика з 

метою мінімізації часу на проведення перевірки та усунення проблем 

неврахування окремих аспектів такої перевірки. 

 

3.2. Формування фінансових результатів в умовах автоматизації 

облікового процесу та внутрішнього аудиту 

 

Використання інформаційних технологій під час виконання облікового 

процесу та внутрішнього аудиту в страхових компаніях є на сьогодні дієвим 

інструментом системи управління, який забезпечує підґрунтя для їх 

стратегічного розвитку. Автоматизація внутрішнього аудиту включає спектр 

проблем, пов’язаних із використанням інформаційних технологій обліку, 

аудиту та аналізу звітності страхових компаній, сприяє оцінці ефективності й 

захищеності їх інформаційних систем, а також організації діяльності служби 

внутрішнього аудиту в сучасних умовах. Інформація, створена в системі 

бухгалтерського обліку та проведення внутрішнього аудиту, є елементом 

економічної інформації страховиків, яка визначає причинно-наслідковий 

зв'язок між керуючими та керованими об’єктами на кожному етапі діяльності та 

управління. За таких умов формуються бази даних на підставі систематизації 

інформації та ефективного її розподілу за різними рівнями управління з метою 

виконання стратегічних завдань. Необхідність функціонування служби аудиту в 

страхових компаніях зумовлює потребу в автоматизації процесу самого аудиту 

та інтегрованої роботи з базами даних, сформованими в інших спеціалізованих 

програмних продуктах (облікових, управлінських). У той же час вітчизняними 

компаніями, незважаючи на досить високий рівень комп’ютеризації, 

приділяється недостатньо уваги використанню комп’ютерного аудиту на всіх 

етапах виконання аудиторського завдання. 

У зв’язку із формуванням економічної інформації в комп’ютеризованому 

середовищі її аудит доцільно здійснювати з використанням найбільш 
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ефективних автоматизованих інструментів, що зумовлює необхідність 

конвертації даних з облікових інформаційних систем в програми аудиту. 

Ефективним інструментом інтеграції аудиту з інформаційними системами може 

стати впровадження облікового інформаційного масиву до аудиторської 

програми, яка використовується з метою виконання завдань діяльності та 

управління. Такий підхід забезпечить можливість виконання аудитором в 

автоматизованому режимі заповнювати робочі документи, здійснювати 

вибіркове дослідження, описувати господарські операції, розподіляти рівень 

суттєвості, упереджувати втрату інформації тощо. В інтегрованій системі 

внутрішнього аудиту та інформаційних технологій передбачається виконання в 

діалоговому режимі запрограмованих базових аудиторських завдань, 

відповідно до використовуваних ІТ-інструментів та виділених об’єктів аудиту. 

Реалізація інтеграції відбувається за таким алгоритмом: перевірка цілісності 

даних бухгалтерської системи, а надалі конвертація даних із формату 

«1С: Бухгалтерія» або іншої бухгалтерської програми до проміжної бази даних 

(універсалізація обміну даними між програмним забезпеченням), де інформація 

може зберігатися в спеціально розробленому форматі. 

Пропонується під час внутрішнього аудиту застосовувати програмні 

продукти шляхом використання таких ІТ-інструментів: 

1) проміжні програмні продукти для виконання формалізації процесу 

конвертації даних з облікових інформаційних систем або інших програмних 

продуктів до аудиторських з метою обробки, збереження та захисту баз даних; 

2) спеціалізовані програмні продукти для формування, збереження й 

забезпечення рівня безпеки даних, відбір необхідних для перевірки даних, 

тестування операцій, аудиторські та аналітичні процедури; 

3) технічне забезпечення (комп’ютери, принтери, сканери, та інші 

технічні пристрої). 

При цьому розробка й упровадження комп’ютеризації внутрішнього 

аудиту фінансових результатів сприятиме підвищенню рівня його якості 

шляхом зниження ймовірності помилок, обробці повного масиву даних, що 



119 
 

упередить конфлікт інтересів фінансових й управлінських служб та забезпечить 

якісне формування та планування аудиторських процедур з урахуванням 

специфіки страхової діяльності. Автоматизація аудиту підвищує точність й 

оперативність складання висновків про результати страхової діяльності за 

допомогою інтеграції баз даних існуючих у компанії програмних продуктів, 

узгоджує процес застосування даних у системі працівниками структурних 

підрозділів, запобігаючи повторному використанню цих даних. 

Якщо розглянути пропозиції ринку в частині автоматизованих 

програмних продуктів для проведення аудиту, то можна спостерігати певну 

обмеженість, оскільки український ринок програмного забезпечення для потреб 

аудиту знаходиться в стадії розвитку. Основними програмними продуктами, які 

застосовуються аудиторами є: «Асистент Аудитора», «Помічник аудитора», 

«KIT.Аудит», «Abacus Professional», «ЕкспрессАудіт: ПРОФ», «IT Audit: 

Аудитор» та інші.  

При виборі конкретного продукту доцільно звернути увагу на ряд таких 

критеріїв: 

- обсяг робочих документів, які можуть формуватися в 

автоматизованому середовищі при проведенні аудиту; 

- перелік аудиторських процедур, які може виконати програма; 

- можливість автоматичного заповнення документів; 

- вартість програмного продукту; 

- сумісність з інформаційними системами обліку; 

- врахування специфіки діяльності суб’єкта; 

- можливість оновлення, залежно від потреб суб’єкта та змін у 

нормативно-правовій базі. 

Обмеженість фінансових ресурсів зазвичай не дозволяє обрати найновішу 

версію програми, яка б дозволила службі аудиту ефективно виконувати 

покладені на неї обов’язки. Тому, пошук програмного продукту зводиться до 

компромісу «ціна-якість». За таких умов, серед представлених програм 

найкращим варіантом є інформаційний продукт «IT Audit: Аудитор», що 
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характеризується достатнім комплектом документації, необхідної для 

здійснення аудиту, можливістю використання баз даних системи «1С: 

Підприємство»,  доступністю придбання та наявністю різних конфігурацій.     

Розробляючи певну аудиторську програму, має бути враховано 

можливість використання широкого спектру аудиторських процедур: перевірка, 

аналіз, тестування тощо.  

У ході розв’язання питання про надання повної та оперативної інформації 

важливе значення має автоматизація бухгалтерського обліку, адже це дозволяє 

отримувати оперативну інформацію, організовувати процес управління в 

режимі реального часу, а зберігання великого обсягу інформації в зручному для 

користувачів вигляді – істотно розширювати можливості не лише 

бухгалтерського обліку, аудиту, а й економічного аналізу. 

Формування фінансового результату є складним та трудомістким 

процесом, адже необхідно керуватися інформацією про всі доходи та витрати 

компанії. Питання автоматизації бухгалтерської роботи не є новими, але в 

умовах застосування міжнародних стандартів вони вимагають додаткових 

досліджень. 

Проблеми автоматизації обліку, у тому числі й фінансових результатів, 

неодноразово привертали увагу науковців. Результати цих досліджень 

висвітлені в роботах сучасних учених: К.Л. Багрія [5], Ф.Ф. Бутинця [21], 

О.В. Гаращенко [32], В.П. Завгороднього [60], О.П. Ільїної [63], Н.В. Прохар 

[184], І.Ф. Рогач [187] та ін. Окремі питання організації облікового процесу в 

умовах автоматизації саме страховиків висвітлено в роботі О.В. Бондаренко 

[18], Т.О. Гарматій [33], Д.Г. Янковської [260], а О.О. Шептура [249] 

досліджувала ефективність основної діяльності страхової компанії за рахунок 

автоматизації процесів планування та оперативного управління. 

Аналізуючи праці вищезгаданих авторів, варто зауважити, що їхні 

дослідження в основному ґрунтуються на вивченні загальних аспектів 

автоматизації облікової роботи суб’єктів господарювання різних галузей 

(виробництва, торгівлі, ресторанного й сільського господарства, банківської 
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сфери тощо). Проте страховий сектор, що є провідним у сфері небанківських 

фінансових послуг, залишається поза увагою науковців. Пояснити 

недостатність досліджень в зазначеному напрямі можна тим, що: 

 страхові компанії ведуть облік в умовах законодавчої 

неврегульованості питань доходів і витрат; 

 страхові компанії одні з перших почали застосовувати міжнародні 

стандарти ведення обліку; 

 звітність страховиків неповною мірою задовольняє потреби 

користувачів. 

Ураховуючи зазначене вище, виникає необхідність у проведенні 

додаткових досліджень питань формування фінансових результатів страховиків 

в умовах автоматизації облікового процесу. 

Для автоматизації бухгалтерського обліку ринок програмних продуктів 

пропонує багато програм, які постійно оновлюються й удосконалюються. 

Характеристика деяких із них подана в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Порівняльна характеристика програмних продуктів «1С: 

підприємство», «Галактика», «Парус» 

№ 

з/п 

Ознака 

порівняння 

Програмний продукт 

«1С: 

підприємство» «Галактика» «Парус» 

1 2 3 4 5 

1 Призначення 

та область 

застосування 

Комплексна авто-

матизація еконо-

мічної діяльності 

суб’єктів різних 

сфер діяльності й 

форм власності 

Автоматизація управління в 

корпораціях, фінансово-

промислових групах  

Автоматизація 

управління 

фінансово-

господарською 

діяльністю 

підприємства 

2 Структура  Компоненти: 

бухгалтерський 

облік, оперативний 

облік, розрахунок  

Контури управління: 

адміністративний, 

управління персоналом, 

бухгалтерського обліку, 

оперативного управління, 

управління виробництвом, 

галузевих і спеціалізованих 

рішень, адміністрування. 

Управління фінан-

сами, логістика, 

управління вироб-

ництвом, управ-

ління персоналом, 

адміністрування 

системи, спеціальні 

рішення 
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Продовження табл. 3.4 
1 2 3 4 5 

3 Можливість 

використання 

страховими 

компаніями  

Окремого продукту 

для України не 

розроблено 

Використовується деякими 

компаніями України (СК 

«Уніка», «АХА Страхування») 

Програма «Парус –

Страхування» 

(робота з фінансами 

(планування витрат), 

бухгалтерським 

обліком, оператив-

ним обліком (поліси, 

перестрахування), 

розслідуванням 

збитків, управлінням 

регіональними 

підрозділами). 

 

В Україні найбільш поширеними є програми, розроблені на базі 

платформи «1С: Підприємство». Спеціалізованою програмою серії 1С є «1С: 

Страховая Бухгалтерия», яка дозволяє автоматизувати всі напрями роботи, 

притаманні страховим компаніям: введення договорів, нарахування страхової 

премії, нарахування страхових виплат, проведення договорів перестрахування, 

нарахування страхових резервів тощо. Додаткові налаштування в програмі, що 

були зроблені, дають можливість вести паралельний облік за міжнародними й 

вітчизняними стандартами. Незважаючи на значні переваги цієї програми, 

можливість її використання вітчизняними страховика обмежена, до того ж вона 

досить дорого коштує. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів, альтернативою програмі 

«1С: Страховая Бухгалтерия» є розробка окремих вбудованих систем в 

традиційну для українських підприємств програму «1С: Підприємство 8.2». 

Такий варіант автоматизації облікової роботи дозволяє накопичувати необхідну 

інформацію в зручній формі, налаштовувати програму під вимоги діяльності 

компанії та формувати звітність, яка б задовольняла не лише потреби 

контролюючих органів, а й користувачів. Саме на такому варіанті автоматизації 

процесу формування фінансових результатів пропонуємо зосередити увагу та 

розкрити окремі його особливості, ураховуючи наведені пропозиції щодо 

удосконалення обліку результатів діяльності страхової компанії. 

Визначення фінансового результату страховика базується на інформації 
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про всі доходи та витрати компанії. Оскільки в роботі підвищену увагу було 

зосереджено на доходах і витратах основної (страхової) діяльності, розподілі 

прибутку компанії, автоматизація стосуватиметься саме цих ділянок ведення 

обліку. 

Дослідження системи рахунків, призначених для ведення обліку доходів 

страхової діяльності дало можливість виявити, що субрахунок 703 «Дохід від 

реалізації робіт і послуг», на якому відображаються доходи від реалізації 

послуг, не передбачає врахування специфіки надання страхових послуг, які за 

своєю природою є фінансовими. Тому для більш об’єктивного відображення в 

обліку інформації за видами основних доходів страхової компанії нами було 

рекомендовано у складі субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» 

страховим компаніям виділити окремі аналітичні субрахунки. Оскільки 

зазначений субрахунок кореспондує з рахунком 76 «Страхові платежі», нами 

також рекомендовано його доповнити окремими субрахунками (таблиця 3.5) з 

метою ефективного управління прибутковістю та наочністю деталізації 

страхових платежів за видами страхування. 

 

Таблиця 3.5 

Узагальнення рекомендацій щодо обліку доходів страховика та 

страхових платежів у автоматизованому середовищі обробки інформації 

№ 

з/п 

Назва рахунку 

(субрахунку) 

Рекомендовані аналітичні субрахунки 

1 703 «Дохід від 

реалізації робіт 

і послуг» 

703.1 «Дохід від реалізації страхових продуктів» 

703.2 «Дохід від реалізації страхових послуг» 

703.3 «Інші доходи страхової діяльності» 

2 76 «Страхові 

платежі» 

761.1 «Страхові платежі за договорами страхування в розрізі видів 

страхування» 

761.1.1 «Страхові платежі за договорами страхування в розрізі 

окремих страхових продуктів» 

762 «Страхові платежі за додатковими договорами страхування» 

762.1 «Страхові платежі за додатковими договорами страхування в 

розрізі видів страхування» 

763 «Страхові платежі за договорами співстрахування» 

764 «Страхові платежі за договорами, прийнятими в 

перестрахування» 

765 «Страхові платежі за договорами, переданими в 

перестрахування» 
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Використання зазначених рахунків (субрахунків) в системі «1С: 

Підприємство» можливе через вкладку «Предприятие» – «План счетов» (рис. 3. 

3, 3.4). 

 

 

Рис. 3.3. Відображення в системі «1С: Підприємство» рекомендованих 

субрахунків для обліку доходів страховика 

 

 

Рис. 3.4. Відображення в системі «1С: Підприємство» рекомендованих 

рахунків для обліку страхових платежів 

 

З метою накопичення інформації щодо витрат страхової справи, які 

безпосередньо будуть формувати вартість наданих страхових продуктів та 
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страхових послуг, доведено доцільність уведення в систему обліку страховика 

субрахунку 905 «Вартість реалізованих фінансових продуктів та послуг» у 

розрізі видів страхування, страхових продуктів та договорів страхування або 

перестрахування (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Відображення в системі «1С: Підприємство» рекомендованого 

субрахунку для обліку прямих витрат страхової справи 

 

Списання доходів і витрат на субрахунки фінансових результатів в розрізі 

їх видів дозволяє проводити аналіз діяльності компанії та приймати 

управлінські рішення за кожним напрямком діяльності. Традиційна облікова 

модель формування фінансових результатів операційної діяльності виділяє для 

цього субрахунок 791 «Результат операційної діяльності». Проте, провівши 

дослідження видів діяльності страховика та виділивши у страховій діяльності 

(складової операційної діяльності компанії) основну та іншу страхову 

діяльність, субрахунок 791 «Результат операційної діяльності» для 

представників страхового ринку нами було деталізовано. Така ієрархія 

субрахунків є економічно виправданою та відображається в системі 

автоматизованого обліку, зображеній на рис. 3.6. 

Уведення в робочий План рахунків необхідних субрахунків дозволяє 

відображати операції на рахунках обліку, використовуючи основні методи 
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бухгалтерського обліку, зокрема подвійний запис. 

 

 

Рис. 3.6. Відображення в системі «1С: Підприємство» рекомендованих 

субрахунків для обліку фінансових результатів операційної діяльності 

 

Обов’язковою умовою ведення обліку та правильного формування 

результатів діяльності компанії є наявність у базах даних інформації за всіма 

первинними документами, які стосуються операцій компанії. Первинні 

документи страховика умовно можна поділити на дві групи: специфічні 

(притаманні лише для страховиків: страхові поліси, журнали договорів 

страхування, нарахованих платежів, виплат тощо) та уніфіковані (аналогічні 

для підприємств інших галузей). На підставі складених первинних 

документів страхової компанії формуються бухгалтерські проведення на 

рахунках обліку. Зроблені записи в кінці звітного періоду за рахунками 

доходів і витрат шляхом закриття звітного місяця дають можливість 

сформувати фінансовий результат основної діяльності на субрахунку 791 

«Результат операційної діяльності» (рис. 3.7). 

Результативним показником діяльності компанії є прибуток (збиток). На 

його підставі можна провести аналіз діяльності страхової компанії та 

спрогнозувати показники на найближчу перспективу. Крім того, прибуток 

компанії забезпечує можливість формування додаткових резервів, які є 
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основою підвищення платоспроможності страховика. 

 

 

Рис. 3.7. Відображення в системі «1С: Підприємство» бухгалтерських 

проведень на формування фінансових результатів компанії 

 

На підставі попередньо вивчених питань формування в обліку страхових 

резервів та з метою накопичення інформації, необхідної для заповнення статті 

балансу «Інші резерви», нами було рекомендовано ввести додаткові субрахунки 

до рахунку 49 «Страхові резерви», які в програмі «1С: Підприємство» 

знаходять своє відображення в робочому Плані рахунків (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Відображення в системі «1С: Підприємство» рекомендованих 

субрахунків для обліку страхових резервів 
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Виділення субрахунків 497 «Резерв попереджувальних заходів», 498 

«Резерви створення нових продуктів» та 499 «Інші вільні резерви» деталізує 

інформацію у сфері створення страховою компанією вільних резервів. 

Формування цих резервів проводиться як за рахунок прибутку страховика, так і 

його витрат. Створення резервів за рахунок таких джерел не порушує вимог 

чинного законодавства. Це, у свою чергу, дозоляє сформувати бухгалтерські 

проведення в універсальній програмі, налаштованій для потреб страхової 

компанії (рис. 3.9, 3.10). 

 

 

Рис. 3.9. Рекомендована схема формування в обліковій системі «1С: 

Підприємство» резерву попереджувальних заходів за рахунок витрат компанії 

 

 

Рис. 3.10. Схема формування в обліковій системі «1С: Підприємство» 

резерву створення нових продуктів за рахунок прибутку 
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Упровадження зазначених рекомендацій та розробок дозволяє вести 

аналітичний облік в розрізі окремих видів доходів, витрат страховика, 

оперувати в режимі реального часу інформацією про результати діяльності та 

сформувати додаткові страхові резерви, які підвищать платоспроможність 

компанії. Подані рекомендації до налаштування програми потребують 

незначних вкладень фінансових ресурсів. 

У цілому впровадження в практичну діяльність страхових компаній 

поданих пропозицій узгодить формування обліково-аналітичного 

інформаційного середовища з потребами управління фінансовими результатами 

і дозволить зменшити навантаження працівників бухгалтерії та підвищити 

оперативність системи обліку для здійснення контролю. 

 

3.3. Аналітичні процедури оцінки й прогнозування фінансових 

результатів у системі внутрішнього аудиту 

 

В умовах кризових явищ в економіці ефективне функціонування 

страхових компаній дозволяє забезпечувати необхідний рівень страхового 

захисту від ризиків й підтримання конкурентоздатності страхового ринку. 

Сучасний стан вітчизняного страхового ринку характеризується його 

динамічним розвитком, про що свідчать дані Національної комісії [144], за 

результатами аналізу яких установлено, що період 2007–2013 рр. відзначився 

позитивною тенденцією зростання активів страхових компаній на 18,1 %, 

порівняно з 2012 р., обсягів статутних капіталів – на 4,5 % і сформованих 

страхових резервів – на 14,8 % у цей же період (додаток А). 

Разом із тим активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» 

для представлення коштів страхових резервів, зменшилися на 22,4 %. Приріст 

загальних активів страховиків у 2013 в обсязі 18,1%, порівняно з 2012 р., 

частково пояснюється тим, що до загального обсягу активів (у зв’язку зі 

змінами звітних форм для страховиків) стали включатися частки 
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перестраховиків у страхових резервах в обсязі 3 052,8 млн. грн., які до цього не 

збільшували величини активів страховиків. 

За результатами 2013 р. обсяг надходжень валових страхових премій у 

порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. збільшився на 7153,7 млн. грн. 

(33,3%) переважно за рахунок зростання надходжень за видами страхування 

«non-life». Варто відзначити, що за підсумками 2013 р. 91,4% (26 185,1 млн. 

грн.) від загальної суми валових страхових премій (28 661,8 млн. грн.) займає 

сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування інших, ніж 

страхування життя, а на суму страхових премій зі страхування життя припадає 

лише 8,6 % (2 476,7 млн. грн.) від загальної суми валових страхових премій. 

Обсяг чистих страхових виплат становив 4566,6 млн грн та зменшився, 

порівняно з аналогічним періодом 2012 р., на 8,1%. У структурі зазначеного 

показника відбулися істотні зміни в розрізі видів страхування. Порівняно з 

аналогічним періодом 2012 р. приріст страхових виплат здійснено за такими 

видами страхування: страхування життя (81,7 %), медичне страхування 

(безперервне страхування здоров’я – 12,1 %). При цьому зменшилися чисті 

страхові виплати зі страхування фінансових ризиків (79,6 %), страхування 

майна (65,6 %), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

(51,7 %), страхування кредитів (39,7 %). Чисті страхові виплати з 

автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») зазнали невеликих змін 

(темп приросту – 3,3 %) [144]. 

Темпи зростання основних показників страхових компаній у цілому 

відповідають тенденції розвитку страхового ринку, яка визначена Концепцією 

розвитку ринків небанківських фінансових послуг України на 2013-2014 рр. 

Так, зросла частка чистих страхових премій у ВВП з 1,4 % до 1,5 %, збільшився 

розмір страхових платежів на душу населення з 500 грн. до 631 грн., збільшився 

експорт страхових та перестрахових послуг з 490 млн. грн. до 859,3 млн. грн. 

Інформація щодо обсягів наданих фінансових послуг наведена в додатку 

А, за даними якого спостерігаємо зростання (на 16,5 %) кількості укладених 

договорів у 2012 р. та у 2013 р. (на 148,1 %), порівняно з попереднім роком. 
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Упродовж аналізованого періоду зросла загальна вартість активів та сума 

страхових резервів. У 2012 р. валові страхові премії зменшилися на 5,2 %, а 

валові страхові виплати зросли на 5,9 %. Кардинально ситуація змінилась у 

2013 р., коли значно зросли валові страхові премії (на 33,3 %) та скоротилися 

валові страхові виплати на 9,7 %. 

Проте, незважаючи на кількісне зростання основних показників (додаток 

А), результативність діяльності страхових компаній за останні роки стала більш 

розбалансованою, про що свідчить зниження валових страхових премій та 

виплат відповідно на 6,82 % та 15,62 %. Поряд із цим спостерігається скорочення 

темпів зростання рівнів валових і чистих виплат відповідно на 2,5 % та 19,7 %. 

Отже, існування негативних тенденцій розвитку страхових компаній свідчить 

про зниження їхньої платоспроможності, фінансової стійкості, а також якості 

надання страхових послуг, що стало причиною зменшення попиту на них та 

зниження ресурсного потенціалу страховиків [203]. 

У зв’язку з цим необхідною умовою розвитку страхових компаній є 

стійке їх функціонування з результативною роботою, яка характеризується 

процесом формування фінансових результатів. Звідси виникає потреба в 

удосконаленні економіко-аналітичного механізму формування фінансових 

результатів страхових компаній. При цьому до складу економіко-аналітичного 

механізму формування фінансових результатів страхових компаній варто 

включати такі елементи: суб’єкт і об’єкт управління; сукупність фінансових 

інтересів страховика; функції, принципи і методи управління фінансовими 

результатами; інструментарій управління системою формування фінансових 

результатів; критерії оцінки рівня фінансових результатів; техніка і технологія 

управління [55, с. 8-9]. 

Ефективність управління фінансовими результатами страхових компаній 

виявляється в результативності їхньої діяльності, яка відображається в різних 

кількісних і якісних показниках. Виходячи із цього, першим етапом 

запропонованого механізму є вибір показників управління фінансовими 

результатами страхових компаній, що являє собою процес, спрямований на 
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отримання збалансованої інформації про стан рівня розвитку комунікаційних, 

організаційних та фінансових ресурсів на підставі досягнення фактичних 

значень цих показників їхніх граничних значень [203]. 

Під час аналітичного дослідження пріоритетним визначено комплексне 

вивчення фінансових результатів страхових компаній. Аналіз діяльності 

страхової компанії вимагає розгляду широкого спектра кількісних і якісних 

факторів, що впливають на формування фінансових результатів. Отже, 

необхідною умовою підвищення якості прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх рівнях управлінської ієрархії у страхових 

компаніях є формування системи взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих один 

одного показників управління фінансовими результатами, що являють собою 

кількісні стандарти, які використовуються для оцінки фактичних результатів 

цього процесу управління в порівнянні з очікуваними результатами для 

визначення ступеня досягнення поставленої мети. Іншими словами, доцільним 

є застосування аналітичних процедур, які є різновидом аудиторських доказів та 

можуть бути використані в аудиті за певних умов. Відповідно до МСА 520 

«Аналітичні процедури» аналітичні процедури є аудиторськими процедурами, 

які передбачають аналіз важливих фінансових показників та тенденцій з 

подальшим дослідженням відхилень та взаємозв’язків. Тому, для здійснення 

обґрунтованого аналізу фінансової діяльності страховика доцільним є 

застосування такого інструментарію економіко-математичного моделювання, 

що дозволить урахувати кількісні та якісні фактори й забезпечить можливість 

налаштування параметрів моделей на реальні дані. Таким вимогам задовольняє 

інструментарій економетричного моделювання, який нами обрано для 

дослідження. Економетричне моделювання управління результативністю 

діяльності страхових компаній охоплює процес економетричного дослідження 

формування фінансових результатів діяльності страхових компаній від 

побудови регресійних рівнянь, які описують взаємозв’язки між економічними 

показниками цієї діяльності, до прогнозування результативності діяльності 

страхових компаній. 
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Основним результатом економетричного дослідження управління 

фінансовими результатами страхових компаній обрано побудову 

економетричної моделі, якість якої визначає достовірність та обґрунтованість 

результатів аналізу розвитку й прогнозу соціально-економічних процесів і 

явищ. Для економіко-математичного моделювання впливу фінансових 

показників роботи компанії на результативність діяльності страхових компаній 

в конкретний період їх функціонування й розвитку застосуємо 

багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. 

На сьогодні не існує комплексної моделі оцінки впливу фінансових 

показників роботи компанії на результативність діяльності страхових компаній, 

яка б дозволяла їм збільшувати свої фінансові результати. Для вирішення цього 

завдання нами обрано розробку економетричної моделі та здійснення 

прогнозування результативності діяльності страхових компаній за допомогою 

показників формування їх фінансових результатів. 

Під час моделювання результативності діяльності страхових компаній 

доцільно використовувати такі напрями досліджень, як складання систем 

структурних рівнянь і виявлення незалежних узагальнених факторних 

показників. Система факторних показників, що застосовуються в економічних 

дослідженнях, має в загальному випадку ієрархічну структуру, тобто факторні 

показники пов'язані між собою певними причинно-наслідковими залежностями: 

страхові платежі, страхові виплати, рівень страхових виплат, страхові резерви, 

частка страхових резервів у валюті балансу, валюта балансу, валовий прибуток, 

рентабельність страхових операцій, рентабельність страхової послуги. 

За підсумками проведеного дослідження розміщеної на офіційних сайтах 

страхових компаній інформації в частині фінансової звітності було 

проаналізовано результативність їхньої роботи. Із сукупності 25 компаній 

(додаток Р) обрано дев’ять: НАСК «Оранта», ПАТ СК «БУСІН», ПАТ «СК 

«Оранта-Січ», ПрАТ СК «Енергорезерв», СК «ПРОВІДНА», ТДВ СК «Індіго», 

ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», СК «Еталон». 

Вибірка здійснена на основі таких критеріїв: тривалість роботи на ринку 
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фінансових послуг, широкий перелік страхових продуктів, чисельність клієнтів, 

рівень страхових виплат, обсяги наданих фінансових послуг. 

За результативний показник нами обрано отриманий фінансовий 

результат (прибуток або збиток) страхової компанії, який формується з 

урахуванням усіх доходів та витрат компанії. Аналіз системи факторів, що 

чинять найбільш суттєвий вплив на результативність діяльності через 

показники формування фінансових результатів страхових компаній, дозволив 

зробити попередній відбір дев’яти факторів для побудови моделі визначення 

зазначеного впливу. 

Проаналізуємо вплив обраних факторів на результативність роботи 

НАСК «Оранта». Вихідні дані для побудови моделі впливу на результативність 

діяльності НАСК «Оранта» через показники формування їх фінансових 

результатів подано в таблиці С 1.1 додатку С. Серед зазначених факторів 

обрано найбільш впливові (таблиця Т 1 додатку Т), з яких найбільше на 

результативний показник – чистий прибуток (збиток) (Y) – чинять шостий, 

сьомий, третій і восьмий фактори: рентабельність страхових операцій, валовий 

прибуток, рівень страхових виплат і рентабельність страхової послуги. 

Відповідно для побудови рівняння множинної регресії використовуємо 

дані, подані в таблиці С1.2 додатку С. 

За даними таблиці С 1.2, використовуючи в електронних таблицях 

вбудовану функцію ЛИНЕЙН, визначено параметри економетричної моделі 

(таблиця С 1.3 додатка С). Таким чином, економетрична модель чистого 

прибутку (збитку) для НАСК «Оранта» представлена в додатку Х (модель 3.1). 

За даними, отриманими під час регресії (Додаток С, табл. С 1.3), маємо 

економетричну багатофакторну модель чистого прибутку (збитку), у якій 

розрахункове значення критерію Фішера більше за його табличне значення. 

Отже, за даними кореляційної матриці (таблиця Т 1 додатка Т) найбільший 

вплив на фінансовий результат страхової компанії чинить валовий прибуток 

страхової компанії (0,8620). Поряд із цим між рівнем страхових виплат та 

валовим прибутком існує сильна обернена залежність (-0,8801), між валовим 
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прибутком і рентабельністю страхової послуги (0,8283) також існує 

мультиколінеарність, тому побудовано наступні економетричні моделі зміни 

чистого прибутку (збитку) НАСК «Оранта» (моделі 3.2-3.4 додатку Х). 

У моделі (3.2) значення коефіцієнта детермінації становить 0,7431, що 

вказує на суттєвий зв'язок чистого та валового прибутків, і 25,89 % припадає на 

дію інших факторів, які не включено в модель. У моделях (3.3-3.4) досить 

високе значення коефіцієнта детермінації (R
2
 = 0,9537 та 0,9469), що свідчить 

про значний зв’язок між чистим прибутком (збитком) та відібраними 

факторами. Усі три моделі виявились адекватними за критерієм Фішера, 

оскільки його розрахункове значення перевищує табличне значення. Зважаючи 

на адекватність побудованих моделей та за досить високе значення коефіцієнта 

детермінації за поданими моделями, слід проводити прогнозування 

результативності роботи страхової компанії НАСК «Оранта». 

Результати прогнозування подано у таблиці Ф 1 додатку Ф. 

Якщо припустити, що протягом наступних трьох років кожен із 

відібраних факторів буде збільшуватися на 5 %, то розмір чистого прибутку за 

побудованим моделями (3.1), (3.4) зростатиме, а за моделями (3.2) та (3.3) 

НАСК «Оранта» працюватиме зі збитком. Графічну інтерпретація цієї тенденції 

подано на рисунку 3.11.  

 

 

Рис. 3.11. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку НАСК «Оранта» за 2007-2016 рр. 
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За даними рисунка 3.11, у НАСК «Оранта» спостерігається отримання 

позитивного фінансового результату впродовж усього аналізованого періоду та 

стрімке зростання чистого прибутку у 2012-2013 рр. Результати прогнозування 

за побудованими моделями доводять поступове збільшення чистого прибутку 

НАСК «Оранта». 

Аналіз впливу на чистий прибуток (збиток) фінансових показників 

роботи ПАТ СК «БУСІН» проведено на підставі вихідних даних, поданих у 

таблиці С 2.1 додатку С. Серед зазначених факторів найбільше впливають на 

чистий прибуток (Y) за даними таблиці Т 2 додатку Т рентабельність страхових 

операцій, рентабельність страхової послуги, валовий прибуток, рівень 

страхових виплат. Для побудови рівняння множинної регресії використовуємо 

такіі дані таблиці С 2.2 додатка С, за якими, використовуючи в електронних 

таблицях вбудовану функцію ЛИНЕЙН, визначено параметри економетричної 

моделі (таблиця С 2.3 додатка С). Економетрична модель чистого прибутку 

представлена в додатку Х модель 3.5. 

У зазначеній моделі коефіцієнт детермінації становить 0,9979. Це 

означає, що на 99,79% варіація чистого прибутку (збитку) залежить від 

відібраних чотирьох факторів і лише 0,21 % припадає на дію інших факторів. 

Найбільший вплив на чистий прибуток (збиток) чинить рентабельність 

страхових операцій. Розрахункове значення критерію Фішера Fp=241,24 більше 

за його табличне значення (Fтабл=19,25), отже, за побудованою моделлю (3.5) 

варто здійснювати прогнозування чистого прибутку (збитку) ПАТ СК 

«БУСІН». За даними кореляційної матриці (таблиця Т 2 додатку Т) 

спостерігається сильна залежність між валовим прибутком і рентабельністю 

страхової послуги (0,8591), що вказує на наявність мультиколінеарності між 

цими факторами. Зважаючи на те, що мультиколінеарні фактори разом у 

модель включати не можна, побудовано такі економетричні моделі зміни 

чистого прибутку (збитку) ПАТ СК «БУСІН» (моделі 3.6-3.8 додатку Х). 

У цих моделях досить високе значення коефіцієнта детермінації, що 

свідчить про значний зв’язок між чистим прибутком (збитком) та відібраними 
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факторами. Усі три моделі (3.6-3.8) виявились адекватними як за критерієм 

Фішера, так і за досить високим значенням коефіцієнта детермінації, тому за 

поданими моделями слід проводити прогнозування результативності роботи 

страхової компанії ПАТ СК «БУСІН». Результати прогнозування подано в 

таблиці Ф 2 додатку Ф. 

Якщо припустити, що протягом наступних трьох років кожен із 

відібраних факторів буде збільшуватися на 5 %, то розмір чистого прибутку за 

побудованим моделями (3.5-3.8) зростатиме. Графічна інтерпретація цієї 

тенденції подана на рисунку 3.12. 

 

 

Рис. 3.12. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку ПАТ СК «БУСІН» за 2007-2016 рр. 

 

За даними рисунка 3.12, у ПАТ СК «БУСІН» спостерігається отримання 

позитивного фінансового результату впродовж усього аналізованого періоду та 

стрімке зростання чистого прибутку у 2008 р. та 2010-2011 рр. Результати 

прогнозування за побудованими моделями доводять поступове зростання 

чистого прибутку ПАТ СК «БУСІН». 

Далі проаналізуємо вплив окремих факторів на результативність роботи 

ПАТ «СК «Оранта-Січ». Вихідні дані для побудови моделі впливу на 

результативність діяльності ПАТ «СК «Оранта-Січ» через показники 

формування їх фінансових результатів подано у таблиці С 3.1. додатка С. 
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Серед зазначених факторів найбільше на чистий прибуток (Y) за даними 

таблиці Т 3 додатку Т впливають шостий, сьомий і восьмий фактори – 

рентабельність страхових операцій, валовий прибуток, рентабельність 

страхової послуги.  

Для побудови рівняння множинної регресії використано такі дані 

(таблиця С 3.2 додатка С), за допомогою яких визначено параметри 

економетричної моделі (таблиця С 3.3 додатка С). Економетрична модель 

чистого прибутку (3.9) представлена в додатку Х. 

У цій моделі коефіцієнт детермінації становить 0,9786. Це означає, що на 

99,44 % варіація чистого прибутку залежить від відібраних трьох факторів і 

лише 2,14 % припадає на дію інших факторів. Найбільший вплив на чистий 

прибуток чинить рентабельність страхових операцій. Розрахункове значення 

критерію Фішера Fp=42,09 більше за його табличне значення (Fтабл=9,28), отже, 

за побудованою моделлю (3.9) слід здійснювати прогнозування чистого 

прибутку (збитку) ПАТ «СК «Оранта-Січ». 

За даними кореляційної матриці (таблиця Т 3 додатку Т), найбільший 

вплив на фінансовий результат страхової компанії чинять рентабельність 

страхових операцій (0,9298) та валовий прибуток (0,6515), тому в додатку Х 

побудовано таку економетричну модель зміни чистого прибутку (збитку) ПАТ 

«СК «Оранта-Січ» (модель 3.10). 

У цій моделі досить високе значення коефіцієнта детермінації (R
2
 = 

0,9049), що свідчить про значний зв’язок між чистим прибутком (збитком) та 

відібраними факторами. Обидві моделі (3.9-3.10) виявились адекватними як за 

критерієм Фішера, так і за досить високого значення коефіцієнта детермінації, 

тому за поданими моделями слід проводити прогнозування результативності 

роботи страхової компанії ПАТ «СК «Оранта-Січ». 

Результати прогнозування подано в таблиці Ф 3 додатку Ф. Якщо 

припустити, що протягом наступних трьох років кожен із відібраних факторів 

буде збільшуватися на 5 %, то розмір чистого прибутку за побудованим моделями 

(3.9-3.10) зростатиме. Графічна інтерпретація цієї тенденції подана на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку ПАТ «СК «Оранта-Січ» за 2007-2016 рр.  

 

За даними рисунка 3.13, у ПАТ «СК «Оранта-Січ» спостерігається 

отримання позитивного фінансового результату впродовж усього аналізованого 

періоду та стрімке зростання чистого прибутку у 2012-2013 рр. Результати 

прогнозування за побудованими моделями доводять поступове збільшення 

чистого прибутку ПАТ «СК «Оранта-Січ». 

Надалі проаналізуємо результативність роботи ПрАТ СК «Енергорезерв» 

на яку впливає дев’ять окремо відібраних факторів (таблиця С 4.1 додатка С). 

Протягом аналізованого періоду страхова компанія ПрАТ СК 

«Енергорезерв» зазнавала збитків лише у 2009 р., надалі розмір чистого 

прибутку в цій компанії поступово зростає. Тому доречним є визначення 

факторів, що впливають на зміну чистого прибутку (збитку) компанії. Серед 

обраних дев’яти факторів визначено найбільш впливові (таблиця Т 4 додатку 

Т). За даними кореляційної матриці, найбільше на результативний показник – 

чистий прибуток (Y) – чинять сьомий, восьмий, дев’ятий, перший і шостий 

фактори: рентабельність страхових операцій, валовий прибуток, рентабельність 

страхової послуги, страхові платежі та частка страхових резервів у валюті 

балансу. 

Для побудови рівняння множинної регресії використовуємо дані таблиці 

С 4.2 додатка С, на підставі яких визначено параметри економетричної моделі 
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(таблиця С 4.3 додатка С). 

Отже, економетрична модель чистого прибутку має вигляд рівняння 3.11, 

яке представлене в додатку Х. 

У цій моделі коефіцієнт детермінації становить 0,9998 та означає, що на 

99,98 % варіація чистого прибутку (збитку) залежить від відібраних п’яти 

факторів і лише 0,02 % припадає на дію інших факторів. Найбільший вплив на 

чистий прибуток чинить рентабельність страхових операцій. Розрахункове 

значення критерію Фішера Fp=1276,86 більше за його табличне значення 

(Fтабл=230,16), отже, за побудованою моделлю (3.11) слід здійснювати 

прогнозування чистого прибутку (збитку) ПрАТ СК «Енергорезерв». 

За даними кореляційної матриці (таблиця Т 4 додатку Т), найбільший 

вплив на фінансовий результат страхової компанії чинять рентабельність 

страхових операцій (0,9928), валовий прибуток (0,7924), рентабельність 

страхової послуги (0,7248), тому варто побудувати три однофакторні моделі 

впливу зазначених факторів на зміну чистого прибутку (збитку). Крім цього, 

спостерігається сильна залежність між рентабельністю страхових операцій і 

валовим прибутком (0,9264), між рентабельністю страхових операцій та 

рентабельністю страхової послуги (0,9005), між валовим прибутком і 

рентабельністю страхової послуги (0,9849). Між цими факторами виявлено 

мультиколінеарність, тому разом їх у модель не варто включати. Зважаючи на 

зазначене, побудуємо такі економетричні моделі зміни чистого прибутку 

(збитку) ПрАТ СК «Енергорезерв» (моделі 3.12-3.15 додатку Х). 

У моделі (3.13) досить високе значення коефіцієнта детермінації 

(R
2
=0,9923), що свідчить про значний зв’язок між чистим прибутком (збитком) 

та рентабельністю страхових операцій. Усі чотири моделі (3.12-3.15) виявились 

адекватними за критерієм Фішера, тому за ними слід проводити прогнозування 

результативності роботи страхової компанії ПрАТ СК «Енергорезерв». 

Результати прогнозування подано в таблиці Ф 4 додатку Ф. 

Якщо припустити, що протягом наступних трьох років кожен із 

відібраних п’яти факторів буде збільшуватися на 5 %, то розмір чистого 
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прибутку за побудованими моделями (3.11, 3.13-3.15) зростатиме. 

Графічну інтерпретацію цієї тенденції подано на рисунку 3.14. 

 

 

Рис. 3.14. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку ПрАТ СК «Енергорезерв» за 2007-2016 рр. 

 

За даними рисунка 3.14, у ПрАТ СК «Енергорезерв» спостерігається 

отримання позитивного фінансового результату впродовж усього аналізованого 

періоду, крім 2009 р., та поступове зростання чистого прибутку протягом 

наступних періодів. Результати прогнозування за побудованими моделями 

доводять поступове збільшення чистого прибутку ПрАТ СК «Енергорезерв». 

Засобами кореляційно-регресійного аналізу проаналізовано 

результативність роботи СК «ПРОВІДНА», на яку впливає дев’ять окремо 

відібраних факторів (таблиця С 5.1 додатка С). 

Протягом аналізованого періоду СК «ПРОВІДНА» отримувала значні 

суми збитків у 2007 р., 2010 р., 2013 р. та незначний розмір чистого прибутку в 

інші періоди. Тому, доречним є визначення факторів, що впливають на зміну 

чистого прибутку (збитку) компанії. Серед обраних дев’яти факторів визначено 

найбільш впливові (таблиця Т 5 додатка Т). 

За даними кореляційної матриці, найбільше на чистий прибуток (збиток) 

(Y) чинять вплив рентабельність страхових операцій (0,9998), страхові платежі 
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(0,6225), страхові виплати (0,4512), валовий прибуток (0,4476). Для побудови 

рівняння множинної регресії використовуємо такі дані (таблиця С 5.2 додатка С). 

Між страховими платежами та страховими виплатами існує сильна 

залежність (0,9317), яка вказує на наявність мультиколінеарності, тому ці 

фактори разом у модель включати не варто. Зважаючи на залежність між 

факторами й результативним показником побудовано такі економетричні 

моделі зміни чистого прибутку (збитку) СК «ПРОВІДНА» (моделі 3.16-3.18 

додатку Х). 

У моделі (3.16) коефіцієнт детермінації становить 0,8201. Це означає, що 

на 82,01 % варіація чистого прибутку (збитку) залежить від відібраних 

чотирьох факторів і 17,19 % припадає на дію інших факторів. Найбільший 

вплив на чистий прибуток чинить рентабельність страхових операцій. 

Розрахункове значення критерію Фішера Fp=2,28 менше за його табличне 

значення (Fтабл=19,25), тому за цим критерієм модель (3.16) не адекватна, проте, 

зважаючи на високе значення коефіцієнта детермінації, за нею можна 

здійснювати прогнозування чистого прибутку (збитку) СК «ПРОВІДНА». 

Моделі (3.17-3.18) мають високе значення коефіцієнта детермінації 

(R
2
>0,7), що свідчить про значний зв’язок між чистим прибутком (збитком) та 

валовим прибутком і рентабельністю страхових операцій. Ці моделі (3.17-3.18) 

виявились адекватними як за критерієм Фішера, так і за коефіцієнтом 

детермінації, тому за ними слід проводити прогнозування результативності 

роботи страхової компанії СК «ПРОВІДНА». Результати прогнозування подано 

у таблиці Ф 5 додатку Ф. 

Якщо припустити, що протягом наступних трьох років кожен із 

відібраних п’яти факторів буде збільшуватися на 5 %, то розмір чистого 

прибутку за побудованою моделлю (3.18) зростатиме, за моделлю (3.17) у 

2014 р. СК «ПРОВІДНА» повинна отримати прибуток в сумі 8345,16 тис. грн, 

проте його розмір з роками зменшуватиметься. Зважаючи на коливання 

фінансового результату протягом аналізованого періоду й отримання чистого 

збитку у 2013 р., зазначена тенденція зберігатиметься в наступних періодах, 
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якщо здійснювати прогнозування за моделлю (3.16). Графічну інтерпретацію 

цієї тенденції подано на рисунку 3.15.  

 

 

Рис. 3.15. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку СК «ПРОВІДНА» за 2007-2016 рр. 

 

За даними рисунка 3.15, у СК «ПРОВІДНА» спостерігається коливання 

фінансового результату впродовж усього аналізованого періоду. Результати 

прогнозування за побудованими моделями (3.17 та 3.18) доводять отримання 

СК «ПРОВІДНА» чистого прибутку протягом наступних трьох років. 

Проаналізуємо результативність роботи ТДВ СК «Індіго» за допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу, вихідна інформація для якого наведена в 

таблиці С 6.1 додатка С. Упродовж аналізованого періоду ТДВ СК «Індіго» 

отримувала значні суми збитків у 2007-2008 рр., 2010 р. та починаючи з 2011 р. 

почала отримувати чистий прибуток. Тому, зважаючи на такі коливання 

фінансового результату, доречним є визначення факторів, що впливають на 

зміну чистого прибутку (збитку) компанії. За обраними дев’ятьма факторами 

побудовано кореляційну матрицю (таблиця Т 6 додатку Т), за даними якої 

визначено, що найбільше на чистий прибуток (збиток) (Y) чинять вплив 

рентабельність страхових операцій (0,8771), частка страхових резервів у валюті 

балансу (0,5500), валовий прибуток (0,5445), валюта балансу (0,5378). Для 

побудови рівняння множинної регресії використовуємо такіі дані (таблиця С 
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6.2 додатка С). 

Зважаючи на залежність між факторами й результативним показником, 

побудовано такі економетричні моделі зміни чистого прибутку (збитку) СК 

«Індіго» (моделі 3.19-3.21 додатку Х). 

У моделі (3.19) високе значення коефіцієнта детермінації становить 

0,9666. Це означає, що на 96,66 % варіація чистого прибутку (збитку) залежить 

від відібраних чотирьох факторів і лише 3,34 % припадає на дію інших 

факторів. Найбільший вплив на чистий прибуток чинить рентабельність 

страхових операцій. Розрахункове значення критерію Фішера Fp=14,47 менше 

за його табличне значення (Fтабл=19,25), тому за цим критерієм модель (3.19) не 

адекватна, проте, зважаючи на високе значення коефіцієнта детермінації, за 

нею можна здійснювати прогнозування чистого прибутку (збитку) СК «Індіго». 

Моделі (3.20-3.21) мають високе значення коефіцієнта детермінації 

(R
2
>0,7), що свідчить про значний зв’язок між чистим прибутком (збитком) та 

рентабельністю страхових операцій; чистим прибутком (збитком) та часткою 

страхових резервів у валюті балансу й валютою балансу. Ці моделі (3.20-3.21) 

виявились адекватними як за критерієм Фішера, так і за коефіцієнтом 

детермінації, тому за ними слід проводити прогнозування результативності 

роботи страхової компанії ТДВ СК «Індіго», результати якого подано у таблиці 

Ф 6 додатку Ф.  

Якщо припустити, що протягом наступних трьох років кожен із 

відібраних п’яти факторів буде збільшуватися на 5 %, то розмір чистого 

прибутку за побудованими моделями (3.19-3.20) зростатиме, а за моделлю 

(3.21) розмір чистого прибутку СК «Індіго» коливатиметься. Графічну 

інтерпретацію цієї тенденції подано на рис. 3.16. 

За даними рисунка 3.16, у СК «Індіго» спостерігається коливання 

фінансового результату впродовж усього аналізованого періоду, а результати 

прогнозування за побудованими моделями доводять отримання страховою 

компанією чистого прибутку протягом наступних трьох років. 
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Рис. 3.16. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку ТДВ СК «Індіго» за 2007-2016 рр. 

 

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу проаналізуємо 

результативність роботи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», на яку впливає дев’ять 

окремо відібраних факторів (таблиця С 7.1. додатка С). 

Протягом аналізованого періоду ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» отримувала 

лише чистий прибуток. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу 

визначимо найбільш істотні фактори, що впливають на зміну чистого прибутку 

компанії (таблиця Т 7 додатку Т). 

За даними кореляційної матриці, найбільше на чистий прибуток (Y) 

впливають: валовий прибуток (0,9031), рентабельність страхових операцій 

(0,8760), валюта балансу (0,8721), страхові платежі (0,7899), страхові виплати 

(0,6541), страхові резерви (0,6431). Для побудови рівняння множинної регресії 

використовуємо такі дані (таблиця С 7.2 додатка С). 

Існує сильна залежність між страховими платежами та страховими 

резервами (0,99415), між страховими платежами й валовим прибутком (0,9359), 

між страховими виплатами та страховими резервами (0,9299), між валютою 

балансу й валовим прибутком (0,8864), яка вказує на наявність 

мультиколінеарності, тому ці фактори разом у модель включати не варто. 

Зважаючи на залежність між факторами й результативним показником, 
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побудовано такіі економетричні моделі зміни чистого прибутку (збитку) ПрАТ 

«СК «БРОКБІЗНЕС» (моделі 3.22-3.24 додатку Х). 

У моделі (3.22) коефіцієнт детермінації становить 0,8778. Це означає, що 

на 87,78 % варіація чистого прибутку залежить від відібраних чотирьох 

факторів і 12,22 % припадає на дію інших факторів. Найбільший вплив на 

чистий прибуток чинить рентабельність страхових операцій. Розрахункове 

значення критерію Фішера Fp=7,18 менше за його табличне значення 

(Fтабл=9,27), тому за цим критерієм модель (3.22) не адекватна, проте, зважаючи 

на високе значення коефіцієнта детермінації, за нею можна здійснювати 

прогнозування чистого прибутку ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС». 

Моделі (3.23-3.24) мають досить високе значення коефіцієнта 

детермінації (R
2
=0,9078 та R

2
=94,33), що свідчить про значний зв’язок між 

чистим прибутком (збитком) та відібраними факторами. Ці моделі (3.23-3.24) 

виявились адекватними як за критерієм Фішера, так і за коефіцієнтом 

детермінації, тому за ними варто проводити прогнозування результативності 

роботи страхової компанії, результати якого подано в таблиці Ф 7 додатку Ф. 

Припускаючи, що протягом наступних трьох років кожен з відібраних 

шести факторів буде збільшуватись на 5 %, розмір чистого прибутку ПрАТ «СК 

«БРОКБІЗНЕС» за побудованими моделями (3.22-3.24) зростатиме. Графічна 

інтерпретація цієї тенденції подана на рис. 3.17. 

 

 

Рис. 3.17. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2007-2016 рр. 



147 
 

За даними рисунка 3.17, у ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» спостерігається 

значне зростання чистого прибутку у 2009 р., потім відбулося його скорочення, 

проте компанія працювала прибутково впродовж усього аналізованого періоду. 

Результати прогнозування за побудованими моделями (3.22-3.24) доводять 

отримання ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» чистого прибутку протягом наступних 

трьох років. 

Проаналізуємо результативність роботи ВАТ «УСК «Дженералі Гарант» 

засобами кореляційно-регресійного аналізу, дослідивши вплив на чистий прибуток 

(збиток) на дев’яти окремо відібраних факторів (таблиці С 8.1 додатка С). 

Протягом аналізованого періоду ВАТ «УСК «Дженералі Гарант» 

отримувала значні суми збитків у 2008-2010 рр., в інші періоди компанія 

працювала прибутково. Тому доречним є визначення факторів, що впливають 

на зміну чистого прибутку (збитку) страхової компанії. Серед обраних дев’яти 

факторів найбільш впливовими на результативний показник (таблиця Т 8 

додатку Т) виявилися рентабельність страхових операцій (0,8727), рівень 

страхових виплат (-0,5845), страхові виплати (-0,4378), рентабельність 

страхової послуги (0,4671). Для побудови рівняння множинної регресії 

використовуємо такі дані (таблиця С 8.2 додатка С). 

Зважаючи на залежність між факторами й результативним показником 

економетричні моделі, зміни чистого прибутку (збитку) ВАТ «УСК «Дженералі 

Гарант» матимуть вигляд моделей (3.25-3.26), представлених у додатку Х. 

У двох моделях (3.25-3.26) досить високе значення коефіцієнта 

детермінації (R
2
= 0,9949 і R

2
=0,9207). Це означає, що на 99,49 % варіація 

чистого прибутку (збитку) залежить від відібраних чотирьох факторів і лише 

0,51 % припадає на дію інших факторів; на 92,07 % зміна чистого прибутку 

(збитку) викликана зміною рентабельності страхових операцій і лише 7,93 % 

припадає на дію інших факторів, які не увійшли до моделі. Найбільший вплив 

на чистий прибуток (збиток) чинить рентабельність страхових операцій. Ці 

моделі (3.25-3.26) виявились адекватними як за критерієм Фішера, так і за 

коефіцієнтом детермінації, тому за ними слід проводити прогнозування 
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результативності роботи страхової компанії ВАТ «УСК «Дженералі Гарант». 

Результати прогнозування подано в таблиці Ф 8 додатку Ф. 

Якщо припустити, що протягом наступних трьох років кожен із 

відібраних п’яти факторів буде збільшуватись на 5 %, то розмір чистого 

прибутку за побудованою моделлю (3.26) зростатиме, за моделлю (3.25) ВАТ 

«УСК «Дженералі Гарант», на жаль, отримуватиме збитки.  

Графічну інтерпретацію цієї тенденції подано на рис. 3.18. 

 

 

Рис. 3.18. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку (збитку) ВАТ «УСК «Дженералі Гарант»  

за 2007-2016 рр. 

 

За даними рисунка 3.18, у ВАТ «УСК «Дженералі Гарант» 

спостерігається коливання фінансового результату впродовж усього 

аналізованого періоду. Результати прогнозування за екнометричною моделлю 

(3.26) доводять отримання ВАТ «УСК «Дженералі Гарант» чистого прибутку 

протягом наступних трьох років. 

Проаналізуємо вплив окремих факторів засобами кореляційно-

регресійного аналізу на результативність роботи СК «Еталон». Вихідні дані для 

побудови моделі впливу на результативність діяльності СК «Еталон» через 

показники формування їх фінансових результатів подано в таблиці С 9.1 

додатка С. 

Упродовж аналізованого періоду СК «Еталон» переважно зазнавала 

збитків, чистий прибуток страхова компанія отримала лише у 2009 р. та 2012 р. 
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Тому досить актуальним є відбір факторів, які впливають на результативність 

роботи страхової компанії (таблиця Т 9 додатку Т). 

Як свідчать дані таблиці Т 9 додатку Т, найбільше на результативний 

показник – чистий прибуток (збиток) (Y) – чинять рентабельність страхових 

операцій (0,9707), страхові платежі (-0,8300), рівень страхових виплат (0,7173), 

страхові резерви (-0,5223), частка страхових резервів у валюті балансу (-

0,4588). 

Для побудови рівняння множинної регресії використовуємо такі дані 

(таблиця С 9.2 додатка С), на підставі яких, використовуючи в електронних 

таблицях вбудовану функцію ЛИНЕЙН, визначено параметри економетричної 

моделі (таблиця С 9.3 додатка С). Економетрична модель (3.27) чистого 

прибутку представлена в додатку Х. 

Зважаючи на те, що впродовж аналізованого періоду підприємство 

здебільшого отримує збиток, у побудованій моделі на фінансовий результат 

обернено впливають страхові виплати, рівень страхових виплат, страхові 

резерви. Найбільший вплив на чистий прибуток (збиток) чинить рентабельність 

страхових операцій. У цій моделі коефіцієнт детермінації становить 0,9944. Це 

означає, що на 99,44 % варіація чистого прибутку (збитку) залежить від 

відібраних п’яти факторів і лише 0,56 % припадає на дію інших факторів. 

Розрахункове значення критерію Фішера Fp=35,29 менше за його табличне 

значення (Fтабл=230,16), отже, за побудованою моделлю (3.27) не зовсім 

коректно здійснювати прогнозування чистого прибутку (збитку) СК «Еталон». 

Зважаючи на високе значення коефіцієнта кореляції між страховими 

платежами та страховими резервами (0,8584); між страховими резервами та 

часткою страхових резервів у валюті балансу (0,8663), ці фактори разом у 

модель не можна включати з огляду на виявлений мультиколінеарний зв’язок 

між ними. Тому побудовано такі дві економетричні моделі зміни чистого 

прибутку (збитку) СК «Еталон» (моделі 3.28-3.29 додатку Х). 

У цих моделях досить високе значення коефіцієнта детермінації 

(R
2
=0,9915), що свідчить про значний зв’язок між чистим прибутком (збитком) 
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та відібраними факторами. Обидві моделі виявились адекватними, оскільки 

розрахункове значення критерію Фішера більше за його табличне значення. 

Тому за поданими моделями слід проводити прогнозування результативності 

роботи страхової компанії СК «Еталон», результати якого представлено в 

таблиці Ф 9 додатку Ф. 

Якщо припустити, що протягом наступних трьох років кожен із 

відібраних факторів буде збільшуватися на 5 %, то розмір чистого прибутку за 

побудованим моделями (3.27-3.29) зменшуватиметься, і за першою та третьою 

моделями підприємство отримає збиток. Графічну інтерпретацію цієї тенденції 

подано на рис. 3.19. 

 

 

Рис. 3.19. Динаміка зміни фактичних, розрахункових та прогнозних 

значень чистого прибутку (збитку) СК «Еталон» за 2007-2016 рр. 

 

За даними рисунка 3.19, у СК «Еталон» спостерігається отримання 

негативного фінансового результату у 2007 р., стрімке зростання чистого 

прибутку у 2009 р. та значне скорочення й отримання збитку у 2010-2011 рр. 

Ситуація змінилася на краще у 2012 р., коли СК «Еталон» отримала прибуток у 

сумі 738 тис. грн, однак у наступному році страхова компанія працювала зі 

збитком. Розрахункові значення за побудованими моделями доводять, що СК 

«Еталон» має можливість у 2013 р. отримувати значні прибутки. Результати 

прогнозування за побудованими моделями доводять поступове зменшення 

чистого прибутку СК «Еталон». 

Узагальнені результати проведеного аналізу наведені в додатку Х, 
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зокрема, загальний вигляд побудованих моделей для дев’яти вітчизняних 

страхових компаній. Для кожної моделі зазначено показники, які визначають 

адекватність побудованої економетричної моделі (коефіцієнт детермінації та 

критерій Фішера); показники, що визначають достовірність параметрів моделі 

(t-критерій Стьюдента) та прогнозні значення чистого прибутку (збитку) за 

побудованими економетричними моделями. 

Усі наведені моделі виявились адекватними, тому за ними проводилось 

прогнозування результативності роботи страхової компанії. На жаль, не всі 

параметри економетричних моделей виявились достовірними, причиною може 

слугувати нетривалий період спостережень – сім років. Результати 

прогнозування в основному засвідчили поступове зростання фінансового 

результату, тому їх з упевненістю можна застосовувати в практиці 

господарювання вітчизняних страхових компаній. 

Основними напрямами підвищення результативності роботи українських 

страхових компаній, сформованими за результатами проведеного наукового 

дослідження, визнані: розробка нових страхових продуктів та послуг; 

поліпшення корпоративного управління; створення нових каналів збуту 

страхових послуг; зростання капіталізації; упровадження аутсорсингу; 

підвищення якості менеджменту; розвиток страхового «ритейлу»; розвиток 

страхування життя; упровадження інформаційних технологій. 

Дослідження перспектив розвитку страхового ринку України дозволило 

спрогнозувати два шляхи його подальшого функціонування: песимістичний і 

оптимістичний. За умови незначних змін у законодавчій сфері та збереження 

існуючих умов діяльності учасників страхових відносин страховий ринок 

України і в подальшому буде розвиватися лише за допомогою перевищення 

темпів зростання премій над виплатами. Це може бути забезпечено шляхом 

освоєння нової клієнтської бази, демпінгу тарифів на страхові послуги та 

прийняття на законодавчому рівні обов’язковості деяких видів страхування. З 

іншого боку, за умови зменшення економічного зростання вищенаведена 

політика буде неможливою й призведе до невиконання страховиками взятих на 
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них зобов’язань. 

Одним із напрямів подальшого підвищення результативності роботи 

страховиків є отримання прогнозної інформації про ймовірність розвитку 

страхового ринку на перспективу. Виходячи з цього, варто застосовувати 

методику прогнозування базових та похідних показників результативності 

діяльності страхового ринку. Для перевірки часових рядів на однорідність слід 

використовувати метод Ірвіна та його модифікацію. Перевірку гіпотез стосовно 

сталості середнього значення та дисперсії кожного часового ряду, тобто 

стаціонарності часового ряду, необхідно проводити за методом різниць 

середніх рівнів та методом Форстера-Стюарта. Стаціонарність останніх двох 

часових рядів визначають за допомогою критерію Стьюдента. Проведене 

комплексне дослідження існуючих тенденцій розвитку страхового ринку 

України дозволить здійснити: 

1) прогнозування кількісних показників та визначення причин циклічних і 

сезонних коливань параметрів страхового ринку; 

2) аналіз структури часових рядів, що відображають співвідношення 

щорічних валових премій, та різниці валових премій і надходжень до ВВП 

країни;  

3) аналіз структури часових рядів, що відображають співвідношення як 

активів до кількості страхових компаній, так і кількості компаній до 

чисельності населення країни. 

На підставі проведених розрахунків прогнозних значень рівнів часового 

ряду різними методами згладжування можна зробити низку висновків щодо 

результативності застосованих підходів. Так, зокрема, згладжування за 

допомогою простої ковзної середньої ґрунтується на тому, що в середніх 

величинах взаємно гасяться випадкові відхилення, причому чим більше 

значення порядку згладжування, тим більший ефект згладжування. 

Песимістичний прогноз надає можливість отримати метод зваженої ковзної 

середньої, а оптимістичний – метод експоненційного згладжування з 

параметром згладжування 0,7, підкреслюючи як загальну зростаючу тенденцію 
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в кінці досліджуваного часового ряду, так і коливання окремих рівнів усередині 

прогнозного інтервалу. 

Застосування запропонованих науково-методичних засад урахування 

кризових явищ у діяльності суб’єктів страхових відносин дозволить у 

майбутньому мінімізувати негативний вплив фінансових криз на розвиток 

страхового ринку. 

 

Висновки за розділом 3 

 

Аналітичні дослідження впливу на фінансові результати чинників та 

оцінка методичних підходів внутрішнього аудиту формування результатів 

дозволяють зробити такі висновки. 

У контексті актуальності питання ефективного контролю облікової 

інформації щодо формування фінансових результатів страхових компаній 

досліджені методичні підходи до визначення програми аудиту цих об’єктів і 

сформовано авторське бачення щодо методичного інструментарію забезпечення 

внутрішнього аудиту, що дозволяє узагальнити вимоги до внутрішнього аудиту 

фінансових результатів у запропонованих Методичних рекомендаціях з 

внутрішнього аудиту фінансових результатів у страховій компанії. 

Проведення аналізу спільних та відмінних рис основних видів аудиту 

страхових організацій (внутрішнього, фінансового і зовнішнього) дозволило 

визначити, що саме синергічне поєднання елементів усіх видів забезпечує 

ефективне функціонування системи контролю в короткостроковому періоді й у 

перспективі, оскільки обумовлюється комплексний розгляд впливу чинників на 

формування фінансових результатів. 

У рамках організації внутрішнього аудиту, ґрунтуючись на ключових 

завданнях аудиту фінансових результатів, визначено елементи програми 

перевірки шляхом уточнення етапізації аудиту та об’єктів фінансових 

результатів, складання контрольного зведеного документа, узагальнюючого 

інформацію в розрізі основних складових доходів, витрат та фінансових 
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результатів компанії, та чітке розширене окреслення аудиторських процедур з 

метою мінімізації аудиторського ризику. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів альтернатива запровадження 

спеціалізованих програмних продуктів автоматизації обліку в страхових 

компаніях вбачається в розробці окремих вбудованих систем у традиційну для 

вітчизняних підприємств програму «1С: Підприємство». Запропонований 

модуль дозволяє вести облік процесів відображення доходів, витрат, 

фінансових результатів та резервів, ураховуючи вимоги національних та 

міжнародних стандартів в рекомендованому аналітичному розрізі. На підставі 

даних, сформованих за допомогою цієї системи, визначається собівартість 

страхового продукту та страхової послуги за рекомендованим алгоритмом, 

страхові резерви, страхові платежі, фінансові результати. Упровадження 

запропонованих рекомендацій дозволить сформувати обліково-аналітичне 

інформаційне середовище відповідно до потреб управління фінансовими 

результатами страхової діяльності й підвищити оперативність системи обліку 

для здійснення аналітичних та контрольних процедур. 

Аналіз визначення впливу на фінансові результати страхових компаній 

системи обґрунтованих чинників запропоновано здійснювати з використанням 

економіко-математичного моделювання в розрізі прибуткових компаній та 

компаній, які отримували за досліджуваний період водночас і прибутки, і 

збитки. Обґрунтовано доцільність застосування методу лінійного 

програмування й отримано економіко-математичні моделі, на підставі яких 

визначено рівень впливу на фінансовий результат чинників, що його 

обумовлюють. 

Для з’ясування причин зміни показників результативності діяльності 

страхових компаній й забезпечення своєчасного виявлення резервів їхнього 

зростання розроблено багаторівневі моделі залежності фінансових результатів 

страхових компаній, які дозволять виявити потенційні можливості з отримання 

більшого прибутку, зменшити збитки або усунути причини їх виникнення.  

Результати дослідження опубліковані в [108; 109; 112; 113; 182; 241]. 
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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 
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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 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 
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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 



158 
 

питань управління резервами, доходами, витратами та прибутковістю за видами 

страхових продуктів і послуг у режимі реального часу. Для цього в зазначеному 

програмному 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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Додаток А 

 

Динаміка основних показників діяльності страхового ринку України 

у період 2007-2013 років [144] 
Показник  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Приріст 

2009/ 

2008, 

% 

2010/ 

2009, 

% 

2011/ 

2010, 

% 

2012/ 

2011, 

% 

2013/ 

2012, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, одиниць 

Кількість договорів, крім 

договорів з обов’язкового 

страхування від нещасних 

випадків на транспорті, у 

тому числі: 

20179,940 22828,731 22343,235 26340,5 30224,5 35204,8 87328,5 -2,1 17,9 +14,7 16,5 148,1 

- зі страхувальниками – 

фізичними особами 

16447,339 18685,470 19187,351 23135,8 26418,7 29782,3 80345,0 2,7 20,6 14,2 12,7 169,8 

Кількість договорів з 

обов’язкового особистого 

страхування від нещасних 

випадків на транспорті 

579587,052 653168,827 552628,982 592771,5 587768,0 142952,0 97952,0 -15,4 7,3 -0,8 -75,7 -31,5 

Страхова діяльність, млн. грн. 

Валові страхові премії 18008,2 24 008,6 20442,1 23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 -14,9 12,9 -1,7 -5,2 33,3 

Валові страхові виплати 4213 7 050,7 6737,2 6 104,6 4864,0 5151,0 4651,8 -4,4 -9,4 -20,3 5,9 -9,7 

Рівень валових виплат, % 23,4 29,4 33,0 26,4 21,4 23,9 16,2 - - - - - 

Чисті* страхові премії 12353,8 15981,8 12658,0 13 327,7 17970,0 20277,5 21551,4 -20,8 5,3 34,8 12,8 6,3 

Чисті* страхові виплати 3884 6546,1 6056,4 5885,7 4699,2 4970,0 4566,6 -7,5 -2,8 -20,2 5,8 -8,1 

Рівень чистих виплат, % 31,4 41,0 50,0 44,2 26,2 24,5 21,2 - - - - - 

Перестрахування, млн. грн 

Сплачено на 

перестрахування, у тому 

числі: 

6423,90 9064,6 8888,4 10745,2 5 906,2 2522,8 8744,8 -1,9 20,9 -45,0 -57,3 246,6 
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Продовження додатка А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- перестраховикам - 

резидентам 

5654,40 8026,8 7784,1 9753,9 4723,5 1230,8 7110,4 -3,0 25,3 -51,6 -73,9 477,7 

- перестраховикам - 

нерезидентам 

769,5 1037,8 1104,3 991,3 1182,7 1292,0 1634,4 6,4 -10,2 19,3 9,2 26,5 

Виплати, компенсовані 

перестраховиками, у тому 

числі: 

654,7 926,5 967,9 508,6 731,6 537,8 486,7 4,5 -47,5 43,8 -26,5 -9,5 

- перестраховиками - 

резидентам 

329,0 504,7 680,8 219,0 164,8 181,1 85,2 34,9 -67,8 -24,7 9,9 -53,0 

- перестраховиками - 

нерезидентам 

325,7 421,9 287,1 289,6 566,8 356,7 401,5 -32,0 0,9 95,7 -37,1 12,6 

Отримані страхові премії від 

перестрахувальників-

нерезидентів 

112,2 317,5 242,1 192,3 429,1 275,4* 324,0 -23,7 -20,6 123,1 -

35,8* 

17,6 

Виплати, компенсовані 

перестрахувальникам-

нерезидентам 

504,1 1055,6 1050,4 1 837,1 578,0 15,9* 27,4 -0,5 74,9 -68,5 -

97,3* 

72,3 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 

Загальні активи страховиків 

(згідно з балансом) 

32213 41930,5 41970,1 45 234,6 48 122,7 56224,7 66387,5 0,1 7,8 6,4 16,8 18,1 

Активи, визначені ст. 31 

Закону України «Про 

страхування» для 

представлення коштів 

страхових резервів 

19330,3 23904,9 23690,9 27 695,0 28 642,4 48831,5 37914,0 -0,9 16,9 3,4 70,5 -22,4 

Обсяг сплачених статутних 

фондів 

10633,6 13206,4 14876,0 14 429,2 14 091,8 14579,0 15232,5 12,6 -3,0 -2,3 3,5 4,5 

* Чисті страхові премії та виплати - розраховані як валові страхові премії (або виплати) за мінусом коштів з внутрішнього 

перестрахування (для виключення подвійного рахунку). 
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Додаток Б 

 

Підходи до тлумачення поняття «страхування» 

 
Автор Визначення «страхування» 

1 2 

Гаманкова О.О. Страхування як сфера фінансових відносин, що виникають між 

учасниками формування, розподілу та  використання цільових грошових 

фондів, призначених для забезпечення страхового захисту майнових 

інтересів членів суспільства [31, с. 11]. 

 

Навроцький Д.А. Страхування – особлива форма економічних відносин обмінно-

перерозподільчого характеру з приводу формування і використання 

колективних страхових фондів на засадах солідарної відповідальності з 

метою управління різними видами ризику [128, с. 6] 

Осадець С.С. Страхування – двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, 

що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи 

третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, 

суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг 

відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує 

резерви, вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а 

при потребі перестраховує частину своєї відповідальності [212, с. 24]. 

 

В.В. Шахов Страхування – економічна категорія, що являє собою систему 

економічних відносин, що включає сукупність форм і методів 

формування цільових фондів грошових коштів і їх використання на 

відшкодування збитків при різних непередбачених несприятливих 

явищах (ризиках), а також на надання допомоги громадянам при 

настанні певних подій в їх житті [243]. 

 

Самойловський 

А.Л. 

 

Системи економічних відносин, що є важливою складовою 

господарського механізму і формою реалізації майнових інтересів 

страховика і страхувальника з приводу утворення і використання 

грошового фонду, який виступає необхідною передумовою забезпечення 

безперервності і безперебійності суспільного виробництва [190, с. 4]. 

 

Бєлгородцева М.О. Страхування як вид підприємницької діяльності, який здійснюється 

спеціалізованими установами (страховими компаніями) на основі 

отриманої ліцензії з метою отримання прибутку за допомогою 

акумуляції фінансових ресурсів юридичних і фізичних осіб 

(страхувальників), створення на їх основі страхових резервів для 

здійснення страхових виплат при настанні несприятливих подій, 

обумовлених договором страхування [9, с. 20]. 

Приходько В.С. Страхування - система економічних відносин, пов’язана з процесом 

формування спеціальних цільових фондів грошових коштів особливими 

суб’єктами підприємницької діяльності - страховиками, та 

використанням таких фондів у зв’язку із настанням непередбачуваних 

подій в суспільстві, які можуть спричинити збитки його членам – 

страхувальникам [169, с. 5]. 
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Продовження додатка Б 

1 2 

Фурман В.М. 

 

Страхування як економіко-правове і соціальне явище є: 

 інституційною формою економічних відносин із перерозподілу 

національного доходу, акумулювання, примноження й витрачання 

коштів страхового фонду, що будуються з урахуванням солідарності у 

розподілі й перерозподілі ризику, відплатності у забезпеченні 

необхідного захисту життя, здоров’я, працездатності населення, 

майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та їхньої 

відповідальності перед третіми особами у разі завдання останнім 

шкоди; 

 платною системою фінансової компенсації фізичним та 

юридичним особам у ситуаціях, пов’язаних з економічними збитками, 

породжуваними об’єктивними чинниками, що будується з урахуванням 

як вірогідності несприятливої події, так і її можливих наслідків, а також 

згідно зі встановленими кваліфікованими умовами; 

 дієвим інструментом реалізації соціальної політики держави, 

основою системи соціального захисту населення; 

 специфічною галуззю як національної економіки, так і світового 

господарства [226, с. 12]. 

Ткаченко Н.В. та 

Закон України «Про 

страхування» 

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором страхування або 

чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються 

шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від 

розміщення коштів цих фондів [215, с. 18; 177] 

Хавтур О.В. 

 

Страхування – вид господарської діяльності спеціалізованих установ, 

пов’язаної із формуванням грошових фондів за рахунок сплати страхових 

внесків (премій, платежів) юридичними і фізичними особами з метою 

покриття їх майбутньої потреби у захисті інтересів у разі настання 

страхових випадків та з поповненням цих фондів в процесі ефективного 

розміщення тимчасово вільних коштів на фінансовому ринку [227, с. 7]. 

Р.Т. Юлдашева и 

Ю.Н. Тронина 

Страхование – это вид бизнеса, основанный на формировании 

юридическим лицом (страховщиком) страхового фонда за счет сделок 

об уплате взносов (страховых премий) предприятиями, организациями 

и гражданами на условиях возмещения ущербов, возникающих 

вследствие наступления страховых случаев, и использования временно 

свободных ресурсов фонда для получения прибыли на финансовых 

рынках [258, с. 14] 
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Додаток В 

 

Погляди західних вчених на сутність категорії «страхування» 
№ 

п/п 

Автор Визначення сутності «страхування» 

1 2 3 

1 De Lalande. Страхование есть средство к исправлению последствий разных 

случайностей, вредных для личности или имущественного 

благосостояния. Это гарантия против убытка, которого нельзя 

избежать, или который нельзя предотвратить [245]  

2 Е. Геррман 

 

Страхование – это использование ресурсов (труд, капитал) ради 

предотвращения разорительных бедствий или такого ущерба, 

которые возникают независимо от человеческой деятельности и 

общественных условий в силу действия стихийных сил природы и 

общества [245] 

3 Бехер Страхование имеет вообще целью выравнивать вредные последствия 

неблагоприятных событий в хозяйственной жизни [28] 

4 Законодатель-

ство США. 

 

Страхование – официальный социальный механизм, 

предназначенный для сокращения риска путем передачи рисков 

нескольких индивидуальных субъектов права страховщику на основе 

договора между ними. Договор, по которому одно лицо 

(страховщик) соглашается обеспечить или гарантировать другому 

лицу (страхователю), что наступающий по конкретно определенной 

причине ущерб либо причитающийся при наступлении оговоренных 

обстоятельств доход будет возмещен в будущем первым, которому 

на основе встречного удовлетворения последним будет выплачена 

сумма установленной страховой премии в указанный срок [206] 

5 Законодатель-

ство России 

 

Страхование – отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков 

[141] 

6 Бремер Страхование это принятие на себя страховщиком обязанности 

уплатить за известное вознаграждение (премию) страхователю или 

выгодоприобретателю некоторую сумму денег в случае наступления 

известного, не зависящего от воли заинтересованного лица события 

[193]. 

7 А.А.Шахт 

(1916) 

Страхование это средство к возмещению убытков, причиняемых 

различными случайностями, и в повседневной жизни представляется 

совсем несложной и для ищущих страхового обеспечения вполне 

ясной по своему эффекту деятельности [245, с. 10]. 

8  Эмар  Страхование является операцией, в силу которой одна сторона - 

страхователь - за уплачиваемое им вознаграждение - премию - 

выговаривает в пользу себя или третьего лица на случай 

осуществления известного риска предоставления от другой стороны 

- страховщика, - который, принимая на себя совокупность рисков, 

уравновешивает их согласно законам статистики [263]. 
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Продовження додатка В 

1 2 3 

9 И.Степанов 

(1875) 

Страхование есть самостоятельная хозяйственная деятельность, 

выражающаяся в сбережении, специально предназначенном для 

отклонения возможного разрушения ценностей от случайного 

несчастья. 

Страховой договор есть соглашение, по которому одно лицо за 

известное вознаграждение обязуется устранить вместо другого 

лица гибель какого-либо физического предмета, если таковая 

произойдет в установленный срок от действий определенной 

разрушительной силы [204, с. 13]. 

 

10 Гобби (1898) Страхование является распределением между множеством лиц 

будущей, неизвестной и случайной потребности. 

Потребность не покрывается возможностью прямого 

имущественного вреда. Потребность рождается также при 

уменьшении имущества не только как капитала, но и как 

возможного дохода, имущества не только уже существующего, но 

и еще могущего образоваться. Устранение несоответствия между 

потребностями и средствами их удовлетворения и является задачей 

страхования [262, с. 34]. 

11 Ф.Никлаус 

(1902) 

Страхование имеет целью распределить между большим числом 

застрахованных убыток, причиненный одному из них. А тяжесть 

убытка распределяется равномерно между всеми соучастниками 

[133]. 

 

12 М.Вольф 

(1914) 

Страхование во всех своих проявлениях имеет целью возмещение 

вреда. Отличие страхования имущества от страхования лица 

заключается только в том, что при страховании имущества 

возмещается индивидуальный, конкретный вред, при страховании 

же лица возмещается вред средний, типичный (как при уплате 

неустойки) [266]. 

13 П.А.Никольски

й (1895) 

Страхование есть способ возмещения частнохозяйственных 

ценностей, погибающих от случайных событий, через 

предварительное откладывание средств в размере, определяемом 

вероятною гибелью для данного периода [134]. 

14 Брокгауз и 

Ефрон (1901) 

Теория страхования определяет страхование как уничтожение 

случая путем распределения риска. С экономической точки зрения 

страхование является особым видом хозяйственной деятельности, 

направляемой в защиту отдельных хозяйств от определенных 

неблагоприятных случайностей (при так называемом 

имущественном страховании) или создающей обеспечение 

единовременных или постоянных выдач (при страховании жизни) 

[257]. 

15  Идельсон 

(1914) 

Договор страхования за премию есть торговая сделка, по которой 

один контрагент (страхователь) за уплату известного 

вознаграждения (премии) приобретает право на возмещение 

другим контрагентом (страховщиком) имущественного ущерба 

(право на страховую сумму или часть ее), могущего произойти от 

возможного наступления предусмотренного в договоре события 

[62]. 
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Закінчення додатка В 

1 2 3 

16 А.Г.Гойхбарг 

(1914) 

Страхования это договор, по коему одна сторона (страхователь) в 

целях удовлетворения будущей нужды получает на случай 

наступления известного события или момента времени за 

вознаграждение, исчисляемое соразмерно вероятности их 

наступления (страховую премию) от другой стороны, планомерно 

организованного предприятия (страховщика) обещание совершить 

действие, исполнение и объем которого зависят от 

неопределившихся обстоятельств, касающихся имущества или 

личности самого страхователя или третьего лица [37] . 

17 Ю.Гирк Страхование – самостоятельный договор, в силу которого одна 

сторона, действующая известным планомерным образом, 

принимает на себя перед другой стороной за вознаграждение 

обязательство к выполнению действия, состоящего в известном 

имущественном предоставлении на случай наступления 

неизвестного, хозяйственно-вредоносного события; 

имущественное предоставление состоит в возмещении вреда, а при 

личном страховании может быть заключено соглашение и о 

предоставлении другого рода [34]. 

18 А. Вагнер 

 

Страхование есть такое хозяйственное учреждение, которое 

устраняет или, по крайней мере, уменьшает, вредные последствия 

отдельных непредвиденных событий для имущества отдельного 

лица таким способом, что оно распределяет их на ряд случаев, 

которым угрожает одинаковая опасность, еще в действительности 

не наступившая [265, с. 14] 
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Додаток Г 

 

Основні показники діяльності структурних підрозділів страховиків 

України у розрізі областей станом на 31.12.2008 та 31.12.2009 [144] 
№ 

 

 

Місцезнаходження 

(області) 

 

Кількість 

філій по 

областях 

 

Кількість 

дирекцій 

по 

областях 

 

Кіл-сть 

Відді-

лень 

по 

обл. 

 

Кіл-сть 

пред-

став- 

ництв 

по 

обл. 

 

Страхові 

платежі 

(премії, 

внески), 

млн.грн. 

 

Страхові 

виплати та 

страхові 

відшкодування 

млн.грн. 

1 Вінницька 53 5 36 6 79,4 29,1 

2 Волинська 51 6 24 5 63,6 20,2 

3 Дніпропет-

ровська 

114 12 43 11 279,0 104,2 

4 Донецька 91 14 57 11 300,4 106,4 

5 Житомирська 43 7 27 4 52,3 20,9 

6 Закарпатська 43 6 22 4 81,2 22,9 

7 Запорізька 78 13 30 9 181,0 71,9 

8 Івано-

Франківська 

46 5 23 6 60,0 19,7 

9 Київська 47 4 34 3 89,3 42,5 

10 Кіровоградська 39 5 22 4 43,9 34,1 

11 м. Київ 104 16 42 9 1470,9 808,0 

12 Луганська 94 6 35 10 138,4 49,0 

13 Львівська 99 8 46 8 207,6 84,6 

14 Миколаївська 47 7 29 4 69,0 30,4 

15 Одеська 76 9 54 8 234,4 95,1 

16 Полтавська 58 8 38 7 78,2 28,2 

17 Рівненська 44 6 26 3 61,2 15,0 

18 Сумська 42 5 24 3 47,6 17,4 

19 Тернопільська 40 5 23 4 47,2 14,0 

20 Харківська 67 6 41 11 178,5 69,8 

21 Херсонська 47 6 27 5 57,4 22,2 

22 Хмельницька 49 6 31 6 53,6 19,4 

23 Черкаська 48 6 27 5 63,4 27,5 

24 Чернівецька 31 4 13 5 37,6 9,5 

25 Чернігівська 60 5 29 5 55,3 17,3 

26 АР Крим 75 14 32 9 154,3 79,7 

в т.ч. м. Севастополь 17 5 4 1 43,1 19,0 

Всього за 2009 р. 1603 199 839 167 4227,81 1878,6 

Для порівняння дані за 2008 рік: 

Всього за 2008 р. 1393 208 508 199 5061,2 1750,8 

Відхилення 210 -9 331 -32 -833,4 127,8 
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Додаток Д 

 

Підходи до тлумачення понять  

«страхова послуга» та «страховий продукт» 

 

Ознака  Автор Визначення страхового продукту і страхової 

послуги 

1 2 3 

Я
к

 т
о

в
а
р

 

Жовніренко 

Г.О. 

 

Страхова послуга – це товар, де страховик продає своє 

зобов'язання відшкодувати можливий збиток 

страхувальникові при настанні страхового випадку, а 

страхувальник платить страховикові за це 

зобов'язання визначену суму у вигляді страхового 

внеску (платежу, премії), що виражається у величині 

страхового тарифу [59, С. 3]. 

Фисун І.В. Страхова послуга – це специфічний товар, котрий 

реалізується страховиком на договірній основі за 

авансовані кошти страхувальника з метою отримання 

прибутку і задоволення потреб страхувальника щодо 

захисту його економічних інтересів від наслідків 

раптових несприятливих подій (страхових випадків) 

[223, с. 7]. 

А.С. 

Шолойко 

Страховим продуктом, тобто кінцевим результатом 

страхової діяльності є страхова послуга, яка 

виробляється для продажу, а отже, є товаром [253, с. 

109]. 

 

Бєлгородцева 

М.О. 

Страхова послуга – це специфічний товар, що 

реалізується страховиками, являє собою 

документально засвідчений комплекс заходів з 

надання страхового продукту юридичним та фізичним 

особам, обумовлений договором страхування, 

відповідно до якого страхувальниками сплачуються 

страхові платежі, а страховиками виплачується 

страхове відшкодування або страхова сума при 

настанні страхового випадку [9, с. 34]. 

Юлдашев Р. Страхова послуга є специфічним товаром страхового 

ринку, який являє собою страховий захист майнових 

інтересів клієнта від збитків, які є наслідком 

страхових випадків [258]. 

Як  

послуга 

Гаманкова 

О.О. 

Страхова послуга – це специфічна фінансова послуга 

у вигляді продажу юридично оформлених  зобов’язань 

зі страхового захисту, яку надають на ринку 

страховики страхувальникам» [31, с. 7]. 
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Продовження додатка Д 

1 2 3 
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Сокіл Л.М. Страховий продукт – це набір характеристик та 

правил для певного об’єкту страхування, які 

знаходять свій вираз у договорі страхування 

(страховому полісі, страховому сертифікаті) [200, с. 

53]. 

Тринчук В. Страховий продукт – результат людської діяльності 

спрямований на здійснення економічного захисту від 

наслідків різних випадкових та імовірних (найчастіше 

несприятливих) природних і суспільних явищ [218, с. 

81]. 

Калашникова 

Н.М. 

Страховий продукт – це документально оформлені 

зобов'язання страхової компанії, згідно з якими вона 

зобов'язана надати страхувальнику на основі 

відшкодування страхову послугу на заздалегідь 

обумовлених договором умовах по відшкодуванню 

матеріального збитку, шкоди життя або здоров'ю при 

настанні певної страхової події [66]. 

В.Д. 

Базилевич 

Страховий продукт – це комплекс послуг, 

спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків 

конкретного переліку несприятливих подій, 

визначених договором страхування [211]. 

Кравчук Г.В. Страховий продукт – це сукупність процедур 

(організаційних, інформаційних, фінансових, 

юридичних) і правил, об'єднаних єдиною технологією 

обслуговування клієнтів, як законодавчо встановлених 

так і розроблених самостійно страхової компанією, 

щодо ефективного здійснення конкретних видів 

страхування даною компанією у відповідності з її 

політикою і корпоративною культурою й в 

обов’язковому порядку формалізованих у відповідний 

документації, через яку даний продукт пропонується 

(може бути запропонованим) на ринку страхових 

послуг потенційним споживачам [75, с. 38].  
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Додаток Ж 

 

Трактування прибутку залежно від поглядів на економічну теорію, 

що розвивалися різними школами [51] 

Школа Предмет 

економічної теорії 

Підходи до трактування прибутку 

Меркантилістична Діяльність пов’язана з 

зовнішньою торгівлею 

і надходженням золота 

до держави 

Прибуток виникає  в сфері обігу, в 

зовнішній торгівлі, в результаті продажу 

товарів за більш високою ціною.    

Фізіократів Натуральне 

господарство 

Прибуток створюється тільки в сільському 

господарстві, де вплив сил призводить до 

перевищення споживчих вартостей над 

витратами виробництва.         

Класична Багатство: 

матеріальний добробут 

людей, оскільки він 

залежить від держави  

Поняття прибутку відокремлено в 

особливу економічну категорію, яка тісно 

пов’язана з процесом накопичення 

капіталу, з факторами зростання 

суспільного багатства. Встановлено 

протилежну залежність між прибутком та 

земельною рентою, між заробітною платою 

та прибутком. Прибуток – сума, яка може 

бути витрачена без зазіхання на капітал.     

Історична Щоденна діяльність 

людей 

Поняття прибутку розглядається в 

контексті створеної додаткової вартості 

продукту, що виготовляється.  

Неокласична Діяльність пов’язана з 

використанням 

обмежених ресурсів в 

умовах ринкового 

господарства  

Прибуток – 1) винагорода, ціна окремого 

фактору виробництва капіталу; 2) 

комплексний дохід підприємця від усіх 

факторів виробництва (земля, праця, 

капітал); 3) різниця між очікуваними та 

фактично отриманими доходами.         

Кейнсіанська Використання 

обмежених ресурсів в 

умовах ринкового 

господарства з 

урахуванням 

економічної політики 

держави  

Прибуток – це вигода, яку приносить 

капітал (який розглядається як актив) 

протягом періоду його існування понад 

його первісної вартості. Прибуток 

розглядається в системі макроекономічних 

показників регулювання соціально-

економічних процесів у державі за 

допомогою ефективного попиту.  

Інституціалістична Соціальна аспекти 

економічної політики в 

економічній теорії 

Прибуток – сукупність економічних благ, 

що досягаються в результаті діяльності.   
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Додаток К 

 

Показники діяльності вітчизняних страхових компаній  

у 2012-2013 рр. 

№ 

п/п 

Назва компанії Фінансові результати 

від операційної 

діяльності (тис. грн.) 

Фінансові результати 

до оподаткування 

(тис. грн.) 

2013 р. 2012 р. 2013 р. 2012 р. 

1 ВАТ НАСК «Оранта» (128644) 8262 (123306) 23570 

2 ПАТ «Страхова 

компанія «Бусін» 

6821,1 11656,4 8182,7 14511 

3 ПрАТ СК 

«Енергорезерв» 

1647 1339 1671 1335 

4 ПрАТ СК «Провідна»  (45111) 12968 (23526) 9080 

5 ТДВ «Страхова 

компанія «Індіго» 

2698 11536 3160 14231 

6 ПрАТ «Страхова 

компанія 

«Брокбізнес» 

47952 37972 54020 45890 

7 ПАТ «СК Країна» 5116 4087 6615 6275 

8 ПрАТ «Кримський 

страховий альянс» 

18000 15043 13947 12700 

9 ПрАТ Страхове 

товариство «Новий 

Дніпро» 

1053 727 1023 13356 

10 ПрАТ «Страхова 

компанія «Партнерс» 

(155) 46 (186) (318) 
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Додаток Л 

 

Відомість обліку договорів в розрізі видів страхових продуктів за лютий 2013 р. 
        Дата  

звітного                       

періоду 

Назва  

страхового 

продукту 

01 04 05 06 07 08 11               

В
сь

о
го

: 

КАСКО 2  3000,00      1  1500,00                      3  4500,00  

Автоцивілка 3  600,00            4  800,00                7  1400,00  

Майно                               
Медстрахов

ка 
  1  2000,00                          1  2000,00  

                               
                               
Всього:  3600,00   2000,00     1500,00       800,00                 7900,00  
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Додаток М 

 

Порядок визначення показників Звіту про фінансові результати 

страховика (розроблено за джерелами [9; 22; 117; 131; 169]) 

Стаття звіту Код 

статті 

Дані для визначення показника 

1 2 3 

Чисті страхові премії  2000 2010-2020+/-2030+/-2040-2050 

Страхові премії зі 

страхування, 

співстрахування, 

перестрахування 

2010 Відображається інформація про доходи від реалізації 

страхових продуктів, послуг (рахунок 70 «Дохід від 

реалізації») 

Страхові премії, 

сплачені 

перестраховикам 

2020 Відображається інформація про суми страхових премій, 

які сплачуються перестраховикам, і тим самим 

коригують суми доходів від реалізації страхових 

продуктів, послуг (сальдо рахунку 705 

«Перестрахування») 

Результат зміни резерву 

незароблених премій 

2030 Відображається сальдо по рахунку «Результати зміни 

РНП» 

Результат зміни частки 

перестраховиків у 

резервах незароблених 

премій 

2040 

Вартість реалізованих 

фінансових продуктів та 

послуг, в т. ч. 

2050 Узагальнюється інформація про вартість реалізованих 

страхових продуктів (у випадку ненастання страхового 

випадку), наданих страхових послуг  

страхові виплати 2055 Відображається інформація про страхові виплати 

компанії 

Доходи від надання 

інших страхових послуг 

2060 Доходи від надання додаткових страхових послуг 

Результат зміни інших 

резервів 

2070 Відображається інформація про зміни інших страхових 

резервів, створених в компанії 

Інші доходи страхової 

діяльності 

2080 Відображається інформація про інші страхові доходи 

(комісійні доходи, суми повернення страхових резервів, 

відрахованих в минулі періоди тощо). 

Фінансовий результат 

страхової діяльності: 

 2000+2060+/-2070+2080 

прибуток 2100 + 

збиток 2105 - 

Інші операційні доходи  

2110 Відображаються суми інших доходів від операційної 

діяльності страховика, крім доходів страхової 

діяльності  

Адміністративні 

витрати  

2120 Відображаються витрати, які пов’язані з управлінням 

компанією і не включаються до складу вартості 

страхових продуктів (послуг) 

Витрати на збут 

2130 Відображаються витрати, які пов’язані з реалізацією 

страхових продуктів, наданням страхових послуг, і які 

не включаються до складу вартості страхових продуктів 

(послуг) 
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Продовження додатка М 
1 2 3 

Інші операційні витрати  

2140 Відображаються інші витрати операційної діяльності, 

аналогічні до витрат підприємств інших галузей 

економіки 

Фінансовий результат 

від операційної 

діяльності:  

 2100(2105)+2110-2120-2130-2140 

прибуток 2150 + 

збиток 2155 - 

Дохід від участі в 

капіталі  

2200 Відображається дохід, отриманий від інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік 

яких ведеться методом участі в капітал 

Інші фінансові доходи  
2210 Відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, 

отримані від фінансових інвестицій 

Інші доходи 
2220 Відображаються інші доходи діяльності, аналогічні до 

доходів підприємств інших галузей економіки 

Фінансові витрати  
2230 Відображаються витрати на проценти та інші витрати, 

пов’язані із запозиченнями 

Втрати від участі в 

капіталі  

2240 Відображається збиток, від інвестицій в асоційовані, 

дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться 

методом участі в капіталі 

Інші витрати  
2250 Відображаються інші витрати діяльності, аналогічні до 

витрат підприємств інших галузей економіки 

Фінансовий результат 

до оподаткування: 

 2150(2155)+2200+2210+2220-2230-2240-2250 

прибуток 2300 + 

збиток 2305 - 

Витрати (дохід) з 

податку на прибуток 

2310 Відображається сума витрат (доходу) з податку на 

прибуток 

Прибуток (збиток) від 

припиненої діяльності 

після оподаткування  

2320 Відображаюся відповідно 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. 

Чистий фінансовий 

результат:  

 2300(2305) +/-2310+/-2320 

прибуток 2330 + 

збиток 2335 - 
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Додаток Н     

 

Методичні рекомендації з внутрішнього аудиту  

фінансових результатів у страховій компанії 

 

1.Загальні положення 

1.1. Методичні рекомендації з внутрішнього аудиту фінансових 

результатів у страховій компанії (далі – Рекомендації) розроблено з метою 

забезпечення потреб та регулювання роботи внутрішнього аудитора в страховій 

компанії під час перевірки фінансових результатів. 

1.2. Метою цих Рекомендацій є методичне забезпечення перевірки 

достовірності фінансових результатів страховика та їх аналіз. 

1.3. Ці Рекомендації розроблені на підставі законів України «Про 

страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», Порядок проведення внутрішнього аудиту 

(контролю) у фінансових установах, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, міжнародних 

стандартів аудиту, міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього 

аудиту (стандартів). 

У всьому, що не передбачено цими Рекомендаціями, служба 

внутрішнього аудиту страхової компанії під час здійснення перевірки 

фінансових результатів керується зазначеними вище нормативно-правовими 

актами та іншими документами, які регулюють діяльність служби 

внутрішнього аудиту. 

1.4. Служба внутрішнього аудиту допомагає страховій компанії досягти 

поставленої мети, використовуючи систематизований і послідовний підхід до 

оцінки та аналізу фінансових результатів й підвищення ефективності діяльності 

страхової компанії за допомогою системи планування та контролю. 

1.5. Наведені нижче терміни вживаються у цих Рекомендаціях у такому 

значенні: 

Внутрішній аудит фінансових результатів страхової компанії – це 

діяльність із перевірки достовірності фінансових результатів страхової компанії 

та їх аналіз з метою виявлення слабких сторін роботи компанії та надання 

об’єктивних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності 

діяльності страхової компанії. 

Внутрішній аудитор – працівник служби внутрішнього аудиту.  

Фінансовий результат страховика – це різниця між доходами за 

вирахуванням результатів змін страхових резервів і страхових премій за 

договорами, які передано в перестрахування, та витратами за видами діяльності 

страхової організації. 

Зовнішній незалежний аудитор – аудитор, внесений до реєстру аудиторів 

АПУ та реєстру аудиторських фірм НКЦПФР, який проводить аудиторську 

перевірку страхової компанії, підтверджує повноту та достовірність фінансової 
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звітності страхової компанії.  

 

2. Основи функціонування Служби внутрішнього аудиту страхової 

компанії 

2.1. Порядок створення та функціонування Служби внутрішнього аудиту 

страхової компанії визначається чинними законодавчими актами України у 

сфері проведення аудиту та внутрішніми положеннями компанії.  

2.2. Функції та завдання Служби внутрішнього аудиту визначаються 

частиною другою статті 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» і розділом III «Порядку 

проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах». 

2.3. Служба внутрішнього аудиту у взаємодії з керівництвом страхової 

компанії та іншими структурними підрозділами бере участь у розробці 

стратегічних програм розвитку компанії з метою забезпечення: 

- ефективності діяльності компанії; 

- надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього 

контролю; 

- ефективного управління бізнес-процесами компанії; 

- повноти та достовірності фінансової й управлінської інформації; 

- дотримання страховою компанією вимог законодавства України. 

 

3. Цілі внутрішнього аудиту фінансових результатів  

страхової компанії 

3.1. Основна мета внутрішнього аудиту фінансових результатів полягає у 

перевірці достовірності даних про фінансові результати страхової компанії, які 

відображені в її фінансовій звітності та надаються користувачам для прийняття 

рішень.  

3.2. Внутрішній аудит фінансових результатів також передбачає їх аналіз 

з метою виявлення слабких сторін роботи страхової компанії та надання 

рекомендацій щодо усунення.  

 

4. Основні завдання внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страхової компанії 

4.1. Основними завданнями внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страхової компанії є: 

 контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо видів 

діяльності компанії; формуванням її фінансових результатів та відображенням 

інформації про доходи та витрати у фінансовій звітності; 

 установлення повноти відображення фінансових результатів на 

рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності; 

 перевірка правильності формування фінансових результатів 

страховика; 

 перевірка правильності оцінки у бухгалтерському обліку доходів і 

витрат для визначення фінансових результатів; 
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 перевірка правильності обліку операцій, які спричинили виникнення 

фінансових результатів; 

 установлення відповідності визначення доходів, витрат та 

фінансових результатів прийнятій у компанії обліковій політиці; 

 перевірка правильності формування податкових зобов’язань з 

податку на прибуток компанії;  

 перевірка правильності відображення в обліку коригувань прибутку; 

 аналіз фінансових результатів компанії; 

 аналіз взаємозв’язку основних форм звітності за показниками, які 

характеризують результати діяльності компанії; 

 ознайомлення з порядком розподілу прибутку компанії; 

 упровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної 

системи управління прибутком компанії для своєчасного виявлення та 

усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій. 

 

5. Принципи здійснення внутрішнього 

аудиту фінансових результатів страхової компанії 

Проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів страхової 

компанії має ґрунтуватися на таких принципах: 

5.1. Незалежність. Полягає в тому, що внутрішній аудитор здійснює 

перевірку незалежно від поглядів керівництва компанії. 

5.2. Об'єктивність. Полягає в тому, що Служба внутрішнього аудиту є 

незалежною у своїх висновках й оцінках і зобов'язана проводити зважену 

оцінку всіх обставин перевірки, а у своїх судженнях не піддаватися впливу 

власних інтересів та інтересів третіх осіб. 

5.3. Чесність. Полягає в тому, що працівники Служби внутрішнього 

аудиту мають виконувати свої обов’язки в рамках чинних нормативно-

правових актів, бути чесними, сумлінними та відповідальними під час 

виконання своїх завдань та обов’язків. 

5.4. Конфіденційність. Полягає в тому, що працівники Служби 

внутрішнього аудиту не мають права розголошувати інформацію, отриману в 

ході проведення перевірок, якщо інше не передбачено законодавством. 

5.5. Достовірність. Принцип, який полягає в тому, що працівники 

Служби внутрішнього аудиту під час формування висновків мають 

використовувати ляше перевірену інформацію, яка підтверджена документами 

компанії або ж систематизована аудитором самостійно на підставі цих 

документів. 

 

6. Обсяги внутрішнього аудиту фінансових результатів страхової компанії 

6.1. Обсяги аудиторської перевірки фінансових результатів зазначаються 

у висновку про результати аудиторської перевірки. 

6.2.Об’єктами внутрішнього аудиту фінансових результатів мають бути: 

- види діяльності страхової компанії; 

- операції страхової компанії в частині одержання доходів та понесення 
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витрат, а також їх відповідність чинному законодавству України; 

- правила та процедури, згідно з якими формуються фінансові 

результати страхової компанії; 

- рівень комп’ютеризації та стан інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності страхової компанії; 

- внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність страхової 

компанії, адекватність відображення в ній діяльності страховика; 

- організація бухгалтерського обліку, а також його відповідність меті та 

завданням діяльності страхової компанії; 

- прибуток (збиток) страховика та процеси, пов’язані з його 

управлінням. 

6.3. У ході аудиторської перевірки звертається увага на такі фактори: 

- компетентність працівників, відповідність посадам, які вони 

обіймають; 

- дотримання чинного законодавства щодо управління активами, 

ліцензійних умов, розкриття інформації, повноти та своєчасності підготовки й 

надання звітності; 

- фінансовий стан та дотримання показників фінансового стану 

страхової компанії; 

- склад витрат, які формують собівартість страхової послуги; 

- види пропонованих страхових продуктів (послуг); 

- порядок формування страхових резервів компанії; 

- час урегулювання збитків; 

- доцільність розширення мережі філій страхової компанії, ефективність 

роботи окремих філій (представництв) / відокремлених підрозділів; 

- раціональність витрат; 

- ступінь технічного та інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності страховика; 

- організаційні, операційні та економічні зміни в страховій компанії. 

6.4. Аудиторська перевірка фінансових результатів повинна виявляти: 

- найбільш пріоритетні страхові продукти (послуги) компанії; 

- фактори, які негативно впливають на результати діяльності страхової 

компанії; 

- невиправдані витрати страховика; 

- неефективне використання різних видів ресурсів страхової компанії; 

- недостатнє використання технічних засобів. 

 

7. Джерела інформації для внутрішнього аудиту 

 фінансових результатів страхової компанії  

7.1. Під час проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів 

основними джерелами інформації є: 

 установчі документи; 

 протоколи засідань зборів акціонерів; 

 робочий план рахунків страхової компанії; 
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 наказ про облікову політику компанії; 

 первинні документи з обліку доходів та витрат страховика; 

 облікові регістри за доходами, витратами, фінансовими 

результатами; 

 головна книга; 

 фінансова та спеціалізована звітність страхової компанії; 

 законодавча база. 

7.2. За необхідності аудитор може використовувати й інші документи, які, 

на його думку, містять суттєву інформацію. 

 

8. Проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів та 

оформлення результатів перевірки 

8.1. Проведення перевірки фінансових результатів страхової компанії 

здійснюється працівниками служби внутрішнього аудиту відповідно до 

Положення про службу внутрішнього аудиту в страховій компанії, що має бути 

розроблене в компанії. 

8.2. Під час проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страхової компанії можуть бути передбачені такі етапи перевірки: 

– отримання повної інформації про види діяльності страхової 

компанії;  

– складання плану перевірки, у якому повинні відображатися мета й 

процедури перевірки з урахуванням інформації про види діяльності страховика; 

– проведення перевірки отриманої інформації на суттєвість, оцінка 

ризику за операціями, що допомагає визначитися, яку інформацію необхідно 

проаналізувати, який розмір вибірки використати і які види аналітичних 

процедур провести; 

– проведення перевірки на дотримання законодавчих вимог у сфері 

страхування й обліку; 

– проведення перевірки правильності відображення інформації про 

доходи, витрати та результати діяльності страховика у звітності; 

– здійснення документального підтвердження виконання всіх 

процедур проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів шляхом 

підготовки робочої документації аудиторської перевірки; 

– аналіз показників діяльності страхової компанії; 

– складання висновків та пропозицій щодо результатів перевірки. 

8.3 Висновок складається й підписується особою, яка проводила 

внутрішній аудит фінансових результатів страхової компанії. 

8.4. У висновку викладаються виявлені недоліки та порушення, що 

характеризують проведення відповідних операцій. Необхідно також викласти 

причини, що створили умови для здійснення порушень, та надати свої 

пропозиції з уживання заходів щодо їх усунення.  

8.5. Зміст висновку за результатами проведеної перевірки (виконання 

аудиторського завдання) внутрішнього аудитора може містити: 

1) вступну частину, яка описує мету, обсяг аудиторського завдання, 
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терміни проведення перевірки; 

2) описово-аналітичну частину, у якій наводиться інформація щодо 

основних спостережень та розрахунків, зроблених під час здійснення 

аудиторського завдання; 

3) заключну частину, яка складається з висловлення думки внутрішнього 

аудитора та рекомендацій, розроблених для усунення недоліків. 

Мета аудиторського завдання. У цьому розділі висновку аудитор 

зобов'язаний коротко сформулювати мету аудиторського завдання, а також 

зазначити причини та очікувані результати від виконаного завдання. 

Обсяг аудиторського завдання. У цьому розділі висновку подається 

інформація, перевірена в ході аудиту, яка може містити: 

 напрями та види діяльності, що стали об'єктом аудиту; 

 перелік посадових осіб (прізвища та ініціали, посади), 

відповідальних за ведення господарської діяльності, бухгалтерського обліку та 

складання звітності; 

 дата початку та дата закінчення проведення перевірки; 

 указівка на пов'язані з об'єктом аудиту напрями або види діяльності, 

що не піддавалися перевірці в рамках завдання; 

 зміст і масштаби виконаної роботи. 

Строки проведення перевірки. Указується дата початку та завершення 

аудиторського завдання. 

Спостереження. Описова частина висновку є найбільш об'ємним та 

інформативним блоком, що містить власне результати перевірки. 

Спостереження є результатом зіставлення поточного (дійсного) та ідеального 

стану речей (того, що мало б бути). Спостереження – це відповідні заяви щодо 

фактів, виявлених у ході виконання завдання. Усі спостереження, що є 

важливими для розуміння висновків аудитора, повинні увійти до цього звіту 

(висновку). Неістотні спостереження можуть бути передані відповідним 

сторонам у неофіційній формі. 

Аналітична частина містить результати розрахунку основних показників, 

на підставі яких аудитор робив висновки про ефективність діяльності страхової 

компанії. 

Висловлення думки. Являє собою оцінки, що їх дає внутрішній аудитор, 

стосовно напрямів, які були об'єктом аудиторського завдання. Вони можуть 

містити свідчення про ефективність роботи страхової компанії, досягнення нею 

відповідних цілей та показників тощо. 

Рекомендації. Тези висновку можуть: 

 оцінювати задовільність роботи систем та процесів об'єкта аудиту; 

 формулювати рекомендації з підвищення ефективності діяльності 

страховика; 

 містити опис та послідовність необхідних коригувальних дій, що 

ґрунтуються на спостереженнях, розрахунках і висновках. Запропоновані 

коригувальні дії можуть бути конкретними або мати загальний характер. 

8.7. Висновки та пропозиції, підготовлені внутрішніми аудиторами для 
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включення в письмову форму висновку, доцільно обговорити з керівниками 

страхової компанії до закінчення складання остаточної редакції. Такі 

обговорення гарантують відсутність хибного розуміння та тлумачення з боку 

керівництва компанії описаних фактів і матеріалів. 

8.8. Необхідно відзначити вірогідність випадків, коли в ході узгодження 

проекту висновку досягти єдиної думки з менеджментом страхової компанії не 

вдалося. У такому випадку висновок має містити викладення думки 

керівництва та пояснення, чому такі заперечення не приймаються аудитором. 

Необхідно добиватися того, щоб органи управління страховою компанією 

за результатами перевірки внутрішнього аудиту надавали чіткі письмові 

відповіді на зауваження та пропозиції, викладені у висновку, із зазначенням 

того, які з них будуть реалізовані, а які – ні, та з яких причин. 

8.9. Під час наступних перевірок фінансових результатів внутрішньому 

аудитору слід аналізувати виконання зауважень та виправлення недоліків, 

виявлених у ході попередніх перевірок, та давати відповідну оцінку стану їх 

виконання.  

8.10. Звіти, складені службою внутрішнього аудиту за результатами 

аудиторських завдань, які вказують на випадки неправомірних дій 

(бездіяльності) працівників страхової компанії, повинні подаватися на розгляд 

вищого органу управління страховою компанією відразу після виявлення таких 

випадків. 

8.11. За результатами перевірок окремих напрямів діяльності служба 

внутрішнього аудиту може формувати відповідні звіти: 

а) звіт про результати перевірки стану бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності установи повинен містити: 

 оцінку дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності відповідно до концептуальних основ 

складання звітності; 

 опис виявлених порушень установленого порядку ведення 

бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності, їх ризики та вплив 

на прийняття рішень виконавчими органами; 

 рекомендації щодо усунення недоліків та рекомендації щодо 

вдосконалення процедур внутрішнього контролю процесів ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 

б) звіт про результати перевірки доходів та витрат страхової компанії 

повинен містити: 

 інформацію стосовно складу та структури доходів і витрат 

страховика; 

 оцінку належності окремих доходів і витрат до певних видів 

діяльності; 

 оцінку повноти та своєчасності відображення доходів і витрат на 

рахунках обліку; 

 рекомендації щодо усунення неправомірності відображення доходів 

і витрат у системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності. 
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в) звіт про результати перевірки правильності обчислення й сплати 

податків та інших обов'язкових платежів має містити:  

 оцінку правильності складених та поданих у відповідні органи 

розрахунків податків та інших обов'язкових платежів;  

 опис фактів порушення встановленого порядку обчислення й 

сплати податків та інших обов'язкових платежів, відхилень під час визначення 

бази оподаткування тощо;  

 рекомендації щодо усунення недоліків та удосконалення процедур 

внутрішнього контролю процесів розрахунку податків та обов’язкових 

платежів; 

г) звіт про результати перевірки дотримання страховою компанією 

законодавства під час здійснення фінансово-господарських операцій повинен 

містити:  

 оцінку відповідності чинному законодавству фінансово-

господарських операцій страхової компанії;  

 опис невідповідностей чинному законодавству під час здійснення 

підприємством фінансово-господарських операцій, виявлених у ході аудиту;  

 рекомендації щодо удосконалення процедур внутрішнього 

контролю фінансово-господарських операцій, які тягнуть значні потенційні 

ризики; 

8.12. Дотримання рекомендацій з усунення виявлених недоліків і 

порушень та запобігання їм, викладених у звіті (висновку) служби 

внутрішнього аудиту й затверджених вищим органом управління страхової 

компанії, є обов'язковим для виконавчих органів та структурних підрозділів. 

Виконавчий орган страховика вживає необхідних заходів щодо виконання 

рекомендацій служби внутрішнього аудиту (єдиного внутрішнього аудитора), 

затверджених вищим органом управління. 

 

9. Взаємовідносини із зовнішніми аудиторами 

9.1. Результати внутрішнього аудиту фінансових результатів страхової 

компанії можуть бути застосовані під час проведення обов’язкового аудиту 

страховика. Інформація, яка надається зовнішнім аудиторам, має бути 

оформлена відповідно до вимог, зазначених у цих Рекомендаціях. 

9.2. Перевірка основних положень внутрішнього аудиту фінансових 

результатів може бути здійснена незалежним зовнішнім аудитором. 

 

10. Планування внутрішнього аудиту фінансових результатів 

страхової компанії 

10.1. Керівник служби внутрішнього аудиту складає орієнтовний план 

проведення перевірки фінансових результатів, який ураховує пріоритети 

розвитку страхової компанії.  

10.2. Крім планових перевірок, внутрішній аудит може проводитись:  

 за рішенням вищого органу управління Компанії;  

 на запит щодо проведення аудиту, направлений зовнішніми 
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регулюючими чи контролюючими органами.  

10.3. У ході планування аудиту фінансових результатів ураховуються: 

 ступінь допустимого ризику за окремими операціями; 

 рівень суттєвості за окремими операціями; 

 стратегічні цілі компанії. 

 

11. Робоча документація 

11.1. Робоча документація – це документи й матеріали, що підготовлені 

або отримані внутрішніми аудиторами та зберігаються ними у зв'язку з 

проведенням внутрішнього аудиту. Робоча документація може бути 

представлена у вигляді даних, зафіксованих на папері, в електронному вигляді 

або в іншій формі.  

11.2. Робоча документація використовується:  

 у ході планування й проведення внутрішнього аудиту;  

 під час здійснення поточного контролю та перевірки роботи, 

виконаної посадовими особами;  

 для фіксування аудиторських доказів, одержуваних з метою 

підтвердження висновків, що відображуються у звіті.  

11.3. Інформація, яка включається до робочої документації, повинна бути 

достатньою, обґрунтованою, істотною, корисною та забезпечувати міцну базу 

свідчень для підтвердження виявлених фактів та надання рекомендацій.  

  11.4. Робоча документація повинна складатися в ході планування й 

виконання кожного аудиторського завдання та оформлюватися у вигляді 

аудиторського файлу (папки). 

11.5. Робочу документацію слід складати та систематизувати таким 

чином, щоб організація її зберігання відповідала обставинам кожного 

конкретного аудиторського завдання та потребам внутрішніх аудиторів у ході 

його виконання. Обсяг та структура файлу (папки) з робочою документацією 

мають бути оптимальними – такими, щоб у випадку необхідності: 

 було можливо передати роботу іншому фахівцеві; 

 фахівець зміг би, виключно на підставі наявної робочої 

документації, зрозуміти хід та обсяги виконаних робіт й обґрунтованість 

висновків внутрішнього аудитора, який ці документи формував.  

11.6. Робоча документація використовується внутрішніми аудиторами під 

час планування наступних аудиторських завдань, ураховуючи, що аудиторські 

завдання можуть повторюватися, розширюватися. Використання робочої 

документації сприяє:  

 скороченню часу на осягнення характеру діяльності об'єкта аудиту;  

 визначенню області ризику;  

 поліпшенню якості складання розрахунків витрат часу на 

проведення внутрішнього аудиту шляхом визначення з більшою точністю 

необхідного часу й трудових ресурсів.  

11.7. Керівник служби внутрішнього аудиту має забезпечити розробку 

типових форм робочої документації, укласти вимоги щодо їх складання, 
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зберігання та захисту (зі створенням архівних копій), умови доступу зовнішніх 

сторін. Така стандартизація покликана полегшити роботу внутрішніх аудиторів 

та водночас дозволяє надійно контролювати результати виконаної роботи. 

Приклад типових форм документів наведено в додатку П. 

11.8. Незалежно від виду робочих документів, усі вони повинні 

відповідати таким вимогам:  

1) містити інформацію, повну й деталізовану настільки, щоб інші 

аудитори та зацікавлені особи мали можливість зрозуміти суть виконаних 

робіт;  

2) документи повинні укладатися в ході перевірки: документування 

перевірки після її завершення та підготовки аудиторського висновку не 

допускається;  

3) укладаючи робочі документи, аудитор має враховувати не тільки 

інформацію, що відноситься до періоду перевірки, але й дані попереднього 

періоду, які здійснюють вплив на інформацію, формувати відповідні посилання 

та робити нотатки;  

4) структура документів повинна обов’язково відображати та 

виокремлювати істотні моменти, за якими аудиторові необхідно висловити 

думку, охоплювати важливі напрями перевірки, завдання, поставлені та 

вирішені аудитом; 

5) дозволяти оцінити інформацію, фінансову та іншу звітність 

відповідно до встановлених критеріїв та ознак;  

6) відображати стан й оцінку системи внутрішнього контролю в 

Компанії, ступінь довіри до неї;  

7) фіксувати проведені в ході перевірки аудиторські процедури, 

дотримання прийнятої облікової політики, відповідність бухгалтерського 

обліку Компанії встановленим принципам, стандартам, вимогам і 

законодавству;  

8) мають бути складені чітко, розбірливо, стандартизовано; 

9) повинні містити необхідні реквізити (мінімум):  

- назву документа (форми); 

- дату складання;  

- зміст і фактичний обсяг господарської операції; 

- обсяг господарської операції, виявленої аудитором; 

- перелік аудиторських доказів; 

- недоліки, які виявлені в процесі перевірки, та рекомендації щодо їх 

усунення; 

- прізвище особи, яка провела перевірку. 

10) повинні бути наведені джерела інформації, додаватися дані про її 

походження.  

11) робоча документація повинна містити інформацію щодо всіх 

перевірених документів, операцій, фактів, а не тільки щодо тих, за якими 

зроблено зауваження. 

11.9. Після закінчення роботи з суб’єктом аудиту керівник служби 

внутрішнього аудиту повинен перевірити порядок оформлення документів, 



213 
 

факти архівування та створення резервної копії тощо. 

11.10. Керівник служби внутрішнього аудиту зобов'язаний розробити 

правила зберігання документів та архівів аудиторських завдань незалежно від 

форми носія документації. Ці правила мають збігатися з внутрішніми 

приписами Компанії та нормами чинного законодавства.  

11.11. Мінімальний термін зберігання документації – не менше ніж три 

роки з моменту надання звіту. 

11.12. Керівник служби внутрішнього аудиту повинен контролювати 

доступ до документів, які відносяться до завдання. Перед тим, як передавати 

документи зовнішній стороні, керівник служби внутрішнього аудиту 

зобов'язаний одержати дозвіл керівництва страхової компанії, якщо це  

необхідно. 

11.13. У всіх інших питаннях, пов’язаних з робочою документацією 

аудитора, аудитор має керуватися вимогами міжнародних стандартів. 

 

12. Контроль за виконанням цих Рекомендацій 

12.1. Контроль виконання цих Рекомендацій повинен здійснюватися 

службою внутрішнього аудиту на постійній основі, а також стосовно всіх 

істотних зауважень, виявлених у результаті виконання аудиторського завдання. 

Мета контролю полягає у визначенні того, чи були аудиторські зауваження 

сприйняті адекватно, тобто, чи вжито заходів щодо забезпечення зниження 

рівня (запобігання) виявлених ризиків. Виконавчий орган Компанії 

зобов'язаний ужити заходів для усунення недоліків, виявлених у результаті 

внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту повинна встановити 

контроль за своєчасним і належним виконанням заходів з усунення порушень, 

виявлених у ході перевірки, а також з підвищення ефективності фінансово-

господарської діяльності Компанії.  

12.2. Результати контролю виконання зауважень служби внутрішнього 

аудиту та факти виправлення недоліків і помилок підлягають перевірці 

Службою внутрішнього аудиту.  

12.3. Керівництво Компанії несе відповідальність за достовірність 

інформації, що надається Службі внутрішнього аудиту. У разі надання 

недостовірної, такої, що вводить в оману, некомпетентної, несвоєчасної або 

неповної інформації, Служба внутрішнього аудиту (єдиний внутрішній 

аудитор) зобов'язана (-ний) повідомити про такі факти вищий орган управління 

Компанії для вживання відповідних заходів.  

12.4. Уся інформація за результатами моніторингу виконання виданих 

рекомендацій повинна зберігатися Службою внутрішнього аудиту (єдиним 

внутрішнім аудитором) в окремому аудиторському файлі, окремо за 

рекомендаціями, виданими внутрішніми та зовнішніми аудиторами. 
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Додаток П 

 

Відомість результатів перевірки доходів страховика  

від 20 жовтня 2013 р. 
Стаття доходів Сума доходу Аудиторські 

докази 

В
ід

хи
ле

н
н
я
  

Рівень впливу на 

фінансовий 

результат 

Рекомендації щодо 

усунення відхилень 

За даними 

обліку  

Обрахована 

аудитором 

Страхові премії зі страхування, 

співстрахування, перестрахування 

186300,00 186300,00 - - - - 

Страхові премії, сплачені 

перестраховикам 

25600,00 24000,00 Договори, 

виписки банку 

1600,00 Заниження  Переглянути терміни 

сплати 

Позитивний результат зміни резерву 

незароблених премій 

15600,00 15600,00 - - - - 

Позитивний результат зміни частки 

перестраховиків у резервах 

незароблених премій 

3800,00 3700,00 Розрахунки  100,00 Заниження Переглянути 

порядок розрахунку 

резерву 

Доходи від надання інших 

страхових послуг 

6700,00 6700,00 - - - - 

Позитивний результат зміни інших 

резервів 

- - - - - - 

Інші доходи страхової діяльності - - - - - - 

Інші операційні доходи  
4200,00 4300,00 Виписка банку 100,00 Заниження Переглянути дату 

визнання доходу 

………       

Дохід від участі в капіталі  - - - - - - 

Інші фінансові доходи  56000,00 56000,00 - - - - 

Інші доходи - - - - - - 

Інше… - - - - - - 

ПІП відповідальної особи, підпис 
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Продовження додатка П 

 

Відомість результатів перевірки витрат страховика від 20 жовтня 2013 р. 

 
Стаття витрат Сума витрат Аудиторські 

докази 

В
ід

хи
ле

н
н
я
  

Рівень впливу на 

фінансовий 

результат 

Рекомендації щодо 

усунення відхилень 

За даними 

обліку  

Обрахована 

аудитором 

Вартість реалізованих фінансових 

продуктів та послуг 

110300,00 108300,00 Акт надання 

послуг 

2000,00 Заниження  Переглянути терміни 

врегулювання збитків 

Страхові виплати 87000,00 87000,00 - - - - 

Негативний результат зміни резерву 

незароблених премій 

- - - - - - 

Негативний результат зміни частки 

перестраховиків у резервах 

незароблених премій 

- - - - - - 

Негативний результат зміни інших 

резервів 

- - - - - - 

Адміністративні витрати  32000,00 32000,00 - - - - 

Витрати на збут 10000,00 10000,00 - - -  

Інші операційні витрати  2200,00 2200,00 - - - - 

……       

Фінансові витрати  - - - - - - 

Втрати від участі в капіталі  - - - - - - 

Інші витрати  - - - - - - 

Інше…  - - - - - - 

 

ПІП відповідальної особи, підпис 
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Закінчення додатка П 

  

Відомість результатів перевірки податкових зобов’язань страховика з податку на прибуток   

за період  9 місяців 2013 р.  
Вид діяльності Сума податку, грн.. Аудиторські 

докази 

В
ід

хи
ле

н
н
я
  Рівень впливу на 

фінансовий 

результат 

Рекомендації щодо 

усунення відхилень 

За даними 

обліку  

Обрахована 

аудитором 

Діяльність із страхування життя - - - - - - 

Інша страхова діяльність 2067,00,00 2178,00 Розрахунки  111,00 завищення Переглянути терміни 

сплати страхових премій 

Інша діяльність, не пов'язаної зі 

страховою діяльністю 

3040,00 3059,00 Розрахунки  19,00 завищення Переглянути дату 

визнання доходу 

ПІП відповідальної особи, підпис 

 

Відомість перевірки фінансових результатів в розрізі видів діяльності у «Звіті про фінансові результати» 

страховика за період 9 місяців 2013 р. 
Показник  Відомості про фінансовий результат Аудиторські 

процедури 

Відхилення  Рекомендації щодо 

усунення відхилень 

За даними 

звітності  

Обраховані 

аудитором 

Фінансовий результат страхової 

діяльності 

68900,00 72600,00 Розрахунки  3700,00  

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 

-40000,00 -39900,00 Розрахунки  100,00  

Результат фінансових операцій 56000,00 56000,00 - - - 

Результат інвестиційної діяльності - - - - - 

Фінансовий результат до оподаткування 68900,00/16000,00 72600,00/16100,00 Розрахунки  3700,00/100  

Чистий фінансовий результат 79793,00 83463,00 Розрахунки  3670,00  

 

ПІП відповідальної особи, підпис 
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Додаток Р 

 

Страхові компанії України,  

фінансово-господарська діяльність яких була досліджена автором 

 
№ 

з/п 

Об’єкти дослідження Вид діяльності Юридична адреса 

1 2 3 4 

1  «АХА Страхування» 

 

Інші види страхування, 

крім страхування життя 

04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, буд. 8 

Тел. 0443911122 

2 НАСК «Оранта» Інші види страхування, 

крім страхування життя 

02081, Україна, м. Київ,  

вул. Здолбунівська, 7-д  

тел.: (044) 537-58-00 

3 ПАТ СК «БУСІН» Інші види страхування 03110 Київ, Клименка, 

буд 23, тел 245-62-17 

4 ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна 

Іншуранс Груп» 

Інші види страхування, 

крім страхування життя 

04050, Україна, м. Київ, 

вул. Глибочицька, 44  

Телефон: (044) 2077272 

5 ПрАТ СК 

«АЛЬФА 

СТРАХУВАННЯ» 
 

Інші види страхування, 

крім страхування життя 

04073, м. Київ, 

проспект 

Московський, 9 

Тел.(044) 499 99 99 
 

6 ПАТ «СК «Оранта-Січ» Інші види страхування 69104, м. Запоріжжя, 

вул. Малиновського, 16 

Тел. (+380612) 95-15-01, 

7 ПрАТ СК «Енергорезерв» Інші види страхування, 

крім страхування життя 

04070 м. Київ, вул. 

Братська, 4 

Тел.+38 (044) 5017401 

8 ПрАТ СК «Кремінь» Інші види страхування, 

крім страхування життя 

01021, м. Київ, вул. 

Інститутська, 19б, к. 33 

тел.: (044) 253-61-64 

9 СК «ПРОВІДНА» Інші види страхування, 

крім страхування життя 

вул. Тараса Шевченко, 

37/122, м. Київ, 01032 

тел.: (044) 492-18-18 

10 ТДВ СК «Індіго» Інші види страхування вул. Набережно-

Хрещатинська, причал 

№4, м. Київ, 04070 

тел. (044) 200 04 04 

11 ТДВ «ЕКСПРЕС 

СТРАХУВАННЯ» 

Інші види страхування 01004, м. Київ, вул. 

Червоноармійська, 15/2. 

Телефон (044) 594 8700; 

12 СК «Глобус» Інші види страхування 01010, м. Київ, 

Бутишев пров. 21/17 

літера А, поверх 1  

тел: 044 2545378 

 

13 ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» Інші види страхування, 

крім страхування життя 

04050, м. Київ, вул. 

Білоруська, б. 3, оф. 4 

Тел. (044) 277-21-28 
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Продовження додатка Р 

1 2 3 4 

14 ТДВ «Страхова компанія 

«Альфа-Гарант» 

Інші види страхування, 

крім страхування життя 

01133, м. Київ,  

бул. Л. Українки, 26 

(044) 591-63-21 

15 ВАТ «УСК «Дженералі 

Гарант» 

Інші види страхування 01004 м. Київ, 

Красноармійська 15/2 

+38(044) 206-88-01 

16 ПрАТ  «Страхова компанія 

«АСКО Донбас Північний» 

Страхування м. Київ, Дружківка, вул. 

Леніна, 37 

17 ПрАТ «Страхова компанія 

«АСКО-Медсервіс» 
 

Інші види страхування, 

крім страхування життя 

03150 м. Київ,  

Горького, буд.122 

Тел. 044 247-40-70 
 

18 СК «Еталон» Інші види страхування 04655, м. Київ, 

вул. Старокиївська, 10-г  

тел.: (044) 590-22-22 

19 ПрАТ СК «Здорово» Інші види страхування м. Київ, вул. К. 

Малевича (Боженко), 

86-Н 

Тел. (044) 200-87-82 

20 ТДВ СК «Укрфінстрах» Інші види страхування, 

крім страхування життя 

м. Київ, вул. 

Заньковецької 7А, тел. 

0444955465 

21 ТДВ СТ «Домінанта» Інші види страхування 03056, м. Київ, пров. 

Індустріальний, 23. 

Тел.: +38 044 220 07 55 

22 СК «Крона» Інші види страхування 04071, м. Київ, вул. 

Межигірська, 32А 

Тел. 044 220 09 00 

23 СК «Універсальна» Інші види страхування 01133, м. Київ, бульвар 

Лесі Українки, 9 

тел./факс.: +38 044 281 

61 50/ 55 

24 АТ «ПРОСТО-страхування» Страхування м. Київ, вул. Герцена, 10 

тел.. (044) 206-28-85 

25 ПрАТ «Українська 

пожежно-страхова 

компанія» 
 

Інші види страхування 
 

м. Київ, вул. Фрунзе, 

буд.40 

тел. 044 463-64-21 
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Таблиця С 1.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток) 

НАСК «Оранта» 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 3140,10 7466 -236972 8570,40 -4459 553,2 -146669 

Страхові платежі X1 693642 1010149,6 717975,2 643888,1 637076,4 566050,7 471096 

Страхові виплати X2 240138,3 399534,9 345405,9 290504,9 213120,8 219256,7 228978 

Рівень страхових 

виплат, %  X3 
34,62 39,55 48,11 45,12 33,45 38,73 48,61 

Страхові резерви X4 273775,9 405946 335050 261568,8 262958 260488 276795 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу (%) X5 

42,08 46,69 27,99 22,66 23,25 22,21 35,26 

Рентабельність 

страхових операцій X6 
0,45 0,74 -33,01 1,33 -0,70 0,10 -31,13 

Валовий прибуток X7 220900,2 241240 97848 189390 279418 200879 145586 

Рентабельність 

страхової послуги  X8 
91,99 60,38 28,33 65,19 131,11 91,62 63,58 

 

 

Таблиця С 1.2 

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники  2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) Y 3140,1 7466 -236972 8570,4 -4459 553,2 -146669 

Рівень страхових 

виплат, %  X3 34,62 39,55 48,11 45,12 33,45 38,73 48,61 

Рентабельність 

страхових операцій X6 0,45 0,74 -33,01 1,33 -0,70 0,10 -31,13 

Валовий прибуток X7 220900,2 241240 97848 189390 

27941

8 200879 145586 

Рентабельність 

страхової послуги  X8 91,99 60,38 28,33 65,19 131,11 91,62 63,58 

 

 

Таблиця С 1.3 

Параметри економетричної моделі 

516,91 0,37 5 736,70 5 010,81 -319 517,67 

748,8793778 0,546456439 1454,809105 4517,194525 257061,9629 

0,971703426 28754,95613    

17,16998338 2    

56787831489 1653695004    
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Таблиця С 2.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток)  

ПАТ СК «БУСІН» 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 2426,00 18641,00 8033,00 17375,00 19223,00 10087,70 5324,50 

Страхові платежі X1 40420,30 53064,40 86672,60 73316,90 78730,60 79043,20 74368,80 

Страхові виплати X2 2704,90 2617,20 9482,40 2805,70 1512,80 21547,30 17188,20 

Рівень страхових 

виплат, %  X3 
6,69 4,93 10,94 3,83 1,92 27,26 23,10 

Страхові резерви X4 16082,30 19400,30 36346,20 37537,30 37257,00 37898,80 45167,50 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу (%) X5 

31,18 26,80 44,72 45,02 41,22 39,18 35,65 

Рентабельність 

страхових операцій X6 
6,00 35,13 9,27 23,70 24,42 12,76 7,16 

Валовий прибуток X7 3347,00 7083,00 11890,00 21037,00 35490,00 18680,00 13981,30 

Рентабельність 

страхової послуги  X8 
123,74 270,63 125,39 749,80 2346,00 86,69 81,34 

 

 

Таблиця С 2.2 

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) Y 2426,0 18641,0 8033,0 17375,0 19223,0 10087,7 5324,5 

Рівень страхових виплат, 

%  X3 6,69 4,93 10,94 3,83 1,92 27,26 23,10 

Рентабельність 

страхових операцій X6 6,00 35,13 9,27 23,70 24,42 12,76 7,16 

Валовий прибуток X7 3347,0 7083,0 11890,0 21037,0 35490,0 18680,0 13981,3 

Рентабельність страхової 

послуги  X8 123,74 270,63 125,39 749,80 2346,00 86,69 81,34 

 

 

Таблиця С 2.3 

Параметри економетричної моделі 

-3,74320069 0,464749 498,3769971 -158,35788 -445,7414391 

1,010274793 0,0676718 25,04167251 47,193792 694,0435866 

0,997931695 537,71616    

241,2438668 2    

279011722,2 578277,34    
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Таблиця С 3.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток   

ПАТ «СК «Оранта-Січ» 
Показники  2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 198,00 115,00 300,00 105,00 87,00 184,00 585,00 

Страхові платежі X1 25082,80 34100,40 34839,50 39728,70 45535,30 46443,00 47398,30 

Страхові виплати X2 8814,30 15044,00 17023,30 18388,70 20744,00 20729,20 18928,40 

Рівень страхових 

виплат, %  X3 
35,14 44,12 48,86 46,29 45,56 44,63 39,90 

Страхові резерви X4 12141,20 15676,90 13413,00 16289,40 19086,60 21890,00 17864,00 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу (%) X5 

57,40 35,41 31,34 34,62 37,89 41,40 33,01 

Рентабельність 

страхових операцій X6 
0,79 0,34 0,86 0,26 0,19 0,40 1,23 

Валовий прибуток X7 5129,00 8294,00 6450,00 3274,00 5754,00 7353,00 9731,00 

Рентабельність 

страхової послуги  X8 
58,19 55,13 37,89 17,80 26,31 35,47 51,41 

 

 

Таблиця С 3.2  

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 198 115 300 105 87 184 585,00 

Рентабельність 

страхових операцій 
X6 0,79 0,34 0,86 0,26 0,19 0,40 1,23 

Валовий прибуток X7 5 129,00 8 294,00 6 450,00 3 274,00 5 754,00 7 353,00 9 731,00 

Рентабельність страхової 

послуги  
X8 58,19 55,13 37,89 17,80 26,31 35,47 51,41 

 

 

Таблиця С 3.3 

Параметри економетричної моделі 
- 4,171   0,032 426,910 -62,760   

1,368 0,009 50,545 52,398 

0,9768 37,6427541   

42,09 3   

178 927,93 4 250,93   
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Таблиця С 4.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток)  

ПрАТ СК «Енергорезерв» 
Показники   2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 4205 1027 -3216,6 11,2 549 1177 1457 

Страхові платежі X1 18831,8 20888,8 22167,1 19876,5 18078,60 14808 15577 

Страхові виплати X2 1104,1 1633 1732,4 1655,7 1611,40 2391 1564 

Рівень страхових 

виплат, %  
X3 5,86 7,82 7,82 8,33 8,91 16,15 10,04 

Валюта балансу X4 19941 20590,4 17833,5 17019,4 14 048 17460 20993 

Страхові резерви X5 7557,2 9017,3 8632,5 6965,70 7193,80 4924 5242 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу, % 

X6 37,9 43,79 48,41 40,93 51,21 28,2 24,97 

Рентабельність 

страхових операцій, % 
X7 22,33 4,92 -14,51 0,06 3,04 7,95 9,35 

Валовий прибуток X8 6518 2821 1933,4 2218,3 2 396 2341 2716 

рентабельність 

страхової послуги  
X9 590,35 123,76 111,6 133,98 148,69 97,91 173,66 

 

 

Таблиця С 4.2  

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 4205 1027 -3216,6 11,2 549 1177 1457 

Страхові платежі X1 18831,8 20888,8 22167,1 19876,5 18078,6 14808 15577 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу, % 

X6 37,9 43,79 48,41 40,93 51,21 28,2 24,97 

Рентабельність 

страхових операцій, % 
X7 22,33 4,92 -14,51 0,06 3,04 7,95 9,35 

Валовий прибуток X8 6518 2821 1933,4 2218,3 2396 2341 2716 

Рентабельність 

страхової послуги 
X9 590,35 123,76 111,6 133,98 148,69 97,91 173,66 

 

 

Таблиця С 4.3 

Параметри економетричної моделі 
1,480929 -0,4175645 246,32499 9,6902166 0,10756724 -1846,64 

1,2634721 0,1815922 10,208857 4,7225602 0,0275735 294,4964 

0,9998434 67,410467     

1276,8576 1     

29011297 4544,171     
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Таблиця С 5.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток) 

ПрАТ СК «ПРОВІДНА» 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y -104641 237 435 -124686 74820 28859 -47892 

Страхові платежі X1 191185,8 373994,8 453784,2 454292,3 604871,4 633888,6 562188,0 

Страхові виплати X2 78229,7 124873,8 248374,1 234657,7 284113,6 268905,3 277916,8 

Рівень страхових 

виплат,%  
X3 40,92 33,39 54,73 51,65 46,97 42,42 49,4 

Страхові резерви X4 80720,1 163134 235999,1 361055,3 349137,0 244522,0 285294,0 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу (%) 

X5 33,12 25,48 47,27 56,66 44,09 30,97 36,51 

Валюта балансу X6 243748,5 640287 499221,0 637232,4 791877 789440 781389 

Валовий прибуток X7 21450 89776 84934 76681 124521 231103 215235 

Рентабельність 

страхових операцій, %; 
X8 -54,73 0,06 0,10 -27,45 12,37 4,55 -8,52 

Рентабельність 

страхової послуги  
X9 27,42 71,89 34,2 32,68 43,83 85,94 77,45 

 

Таблиця С 5.2  

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y -104641 237 435 -124686 74820 28859 -47892 

Страхові платежі X1 191185,8 373994,8 453784,2 454292,3 604871,4 633888,6 562188 

Страхові виплати X2 78229,7 124873,8 248374,1 234657,7 284113,6 268905,3 277916,8 

Валовий прибуток X7 21450 89776 84934 76681 124521 231103 215235 

Рентабельність 

страхових операцій, %; 
X8 -54,73 0,06 0,10 -27,45 12,37 4,55 -8,52 

 

Таблиця С 6.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток) 

ТДВ СК «Індіго» 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y -3231,9 -4671,2 5601 -6266,9 710 12253 3160 

Страхові платежі X1 37804,8 128889,7 49412,50 48332,60 68891,70 58252,10 22393,30 

Страхові виплати X2 8446,6 46670,7 42725,60 22505,00 21777,40 23539,00 18539,80 

Рівень страхових 

виплат,%  
X3 22,34 36,21 86,47 46,56 31,61 40,41 82,8 

Валюта балансу X4 27982 72735,8 67206,2 57779,4 65121 79950 69332 

Страхові резерви X5 18134,1 53107,4 27045,70 24528,80 33732,00 25954,10 11575,00 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу, % 

X6 46,81 73,01 40,24 42,45 51,8 32,46 16,7 

Рентабельність 

страхових операцій, %; 
X7 -8,55 -3,62 11,34 -12,97 1,03 21,03 14,11 

Валовий прибуток X8 9163,5 20519,3 12787,1 5536,9 14461,2 30996 2503 

Рентабельність 

страхової послуги 
X9 108,49 43,97 29,93 24,6 66,4 131,68 13,5 
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Таблиця С 6.2  

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y -3231,9 -4671,2 5601 -6266,9 710 12253 3160 

Валюта балансу X4 27982 72735,8 67206,2 57779,4 65121 79950 69332 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу, % 

X6 46,81 73,01 40,24 42,45 51,8 32,46 16,7 

Рентабельність 

страхових операцій, %; 
X7 -8,55 -3,62 11,34 -12,97 1,03 21,03 14,11 

Валовий прибуток X8 9163,5 20519,3 12787,1 5536,9 14461,2 30996 2503 

 

 

Таблиця С 7.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток) 

ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 2160,00 16822,00 64463,00 30489,00 25136,00 36565,00 48256,00 

Страхові платежі X1 60160,00 179242,8 252906,4 214264,6 145941,5 132594,8 186534,3 

Страхові виплати X2 5825,50 43543,50 86775,40 68985,20 69706,00 40483,60 35722,50 

Рівень страхових 

виплат,%  
X3 9,68 24,29 34,31 32,20 47,76 30,53 19,20 

Страхові резерви X4 29272,60 72723,00 99368,40 98486,00 74406,00 55938,00 65956,00 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу (%) 

X5 26,09 43,04 42,35 45,71 35,06 27,18 29,18 

Валюта балансу X6 112202,6 168980,0 234618,0 215451,0 212209,0 205779,0 226020,0 

Валовий прибуток X7 13476,00 75689,00 115137,0 87243,00 58775,00 75496,00 99565,00 

Рентабельність 

страхових операцій, %; 
X8 3,59 9,39 25,49 14,23 17,22 27,58 25,87 

Рентабельність 

страхової послуги  
X9 231,33 173,82 132,68 126,47 84,32 186,49 278,71 

 

 

Таблиця С 7.2  

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) Y 
2160 16822 64463 30489 25136 36565 48256 

Страхові платежі X1 60160 179242,8 252906,4 214264,6 145941,5 132594,8 186534,3 

Страхові виплати X2 5825,5 43543,5 86775,4 68985,2 69706 40483,6 35722,5 

Страхові резерви X4 29272,6 72723 99368,4 98486 74406 55938 65956 

Валюта балансу X6 112202,6 168980 234618 215451 212209 205779 226020 

Валовий прибуток X7 13476 75689 115137 87243 58775 75496 99565 

Рентабельність 

страхових операцій, % X8 
3,59 9,39 25,49 14,23 17,22 27,58 25,87 
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Таблиця С 8.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток) 

ВАТ «УСК «Дженералі Гарант» 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y 6729,5 -17060,0 -14290,0 -28847,0 8738,0 1371,0 2307,0 

Страхові платежі Х1 527838,5 643464,3 346779,0 273622,0 283740,0 207721,0 245864,0 

Страхові виплати Х2 214033,0 352090,5 266198,8 162227,0 150537,0 112546,0 105422,0 

Рівень страхових 

виплат,%  
Х3 40,55 54,72 76,76 59,29 53,05 54,18 42,88 

Страхові резерви Х4 244702,4 279200,0 201179,0 162811,0 161139,0 147129,0 182654,0 

Валюта балансу Х5 380380,2 521971,0 423289,0 371270,0 409714,0 478945,0 594440,0 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу (%) 

Х6 64,33 53,49 47,53 43,85 39,33 30,72 30,73 

Рентабельність 

страхових операцій, 

% 

Х7 1,27 -2,65 -4,12 -10,54 3,08 0,66 0,94 

Валовий прибуток Х8 120387,2 220133,0 103529,0 85057,0 94753,4 73286,0 89861,0 

Рентабельність 

страхової послуги  
Х9 56,25 62,52 38,89 52,43 62,94 65,12 85,24 

 

 

Таблиця С 8.2  

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) Y 6729,5 -17060 -14290 -28847 8738 1371 2307 

Страхові виплати X2 214033 352090,5 266198,8 162227 150537 112546 105422 

Рівень страхових виплат, 

%  X3 40,55 54,72 76,76 59,29 53,05 54,18 42,88 

Рентабельність 

страхових операцій, % X7 1,27 -2,65 -4,12 -10,54 3,08 0,66 0,94 

Рентабельність страхової 

послуги  X9 56,25 62,52 38,89 52,43 62,94 65,12 85,24 
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Таблиця С 9.1 

Вихідні дані для аналізу впливу факторів на чистий прибуток (збиток) 

СК «Еталон» 
Показники  2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y -45567,90 -19741,00 71641,00 -2127,00 -7236,00 738,00 -399,00 

Страхові платежі Х1 97914,10 73795,00 41609,30 54993,00 70688,70 57956,00 48305,00 

Страхові 

виплати 
X2 33834,40 38100,40 26173,10 19716,40 23608,30 21548,00 17573,20 

Рівень страхових 

виплат, %  
Х3 34,56 51,63 62,90 35,85 33,40 37,18 36,40 

Страхові резерви Х4 57988,40 45057,80 34309,30 35114,00 33800,00 30368,00 22359,00 

Валюта балансу X5 106922,5 68603,0 128665,0 133061,0 124775,0 222913,0 218811,0 

Частка страхових 

резервів в валюті 

балансу (%) 

Х6 54,23 65,68 26,67 26,39 27,09 13,62 10,22 

Рентабельність 

страхових 

операцій, %; 

X7 -46,54 -26,75 172,18 -3,87 -10,24 1,27 -0,83 

Валовий 

прибуток 
Х8 11034,90 23439,40 6980,00 20287,00 23219,00 26998,00 18624,00 

Рентабельність 

страхової 

послуги  

Х9 32,61 61,52 26,67 102,89 98,35 125,29 105,98 

 

 

 

Таблиця С 9.2  

Вихідні дані для застосування регресійного аналізу 
Показники 2007p. 2008p. 2009p. 2010p. 2011p. 2012p. 2013p. 

Чистий прибуток 

(збиток) 
Y -45567,9 -19741 71641 -2127 -7236 738 -399 

Страхові платежі Х1 97914,1 73795 41609,3 54993 70688,7 57956 48305 

Рівень страхових виплат, 

%  
X3 34,56 51,63 62,9 35,85 33,4 37,18 36,4 

Страхові резерви X4 57988,4 45057,8 34309,3 35114 33800 30368 22359 

Частка страхових 

резервів в валюті балансу 

(%) 

X6 54,23 65,68 26,67 26,39 27,09 13,62 10,22 

Рентабельність 

страхових операцій, %; 
X7 -46,54 - 26,75 172,18 -3,87 -10,24 1,27 -0,83 

 

 

Таблиця С 9.3 

Параметри економетричної моделі 
451,477497 290,859893 -0,692661487 -339,686278 -0,31998547 44962,98087 

164,861611 681,254501 0,978716323 1184,74708 0,57596051 55555,54474 

0,99436382 6568,53812     

35,2850063 1     

7611980260 43145693,1     
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Додаток Т 

 

Кореляційні матриці впливу факторів на прибуток (збиток) компаній 

 

Таблиця Т 1  

 НАСК «Оранта» (за вихідною інформацією таблиці С 1.1 додатку С) 

  Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 

Y 1         

Х1 0,2296 1        

X2 -0,1906 0,8457 1       

Х3 -0,7365 -0,2313 0,3176 1      

Х4 -0,1730 0,8704 0,9140 0,1480 1     

X5 0,0614 0,5899 0,4622 -0,1044 0,6479 1    

Х6 0,9729 0,3302 -0,0951 -0,7711 -0,1161 0,0049 1   

X7 0,8620 0,2981 -0,2063 -0,8801 -0,0579 0,1187 0,8385 1  

Х8 0,6623 -0,2410 - 0,6958 -0,8362 -0,5340 -0,2316 0,6171 0,8284 1 

 

Таблиця Т 2 

ПАТ СК «БУСІН» (за вихідною інформацією таблиці С 2.1 додатку С) 
  Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 

Y 1         

Х1 0,2036 1        

X2 -0,4575 0,4520 1       

Х3 -0,5229 0,3314 0,9906 1      

Х4 0,0509 0,8815 0,5635 0,4829 1     

X5 0,1342 0,8168 0,1315 0,0211 0,7058 1    

Х6 0,9324 -0,0970 -0,5257 -0,5546 -0,2329 -0,2013 1   

X7 0,5861 0,6299 -0,0500 -0,1337 0,6090 0,6059 0,2809 1  

Х8 0,6450 0,2478 -0,4972 -0,5494 0,1897 0,3185 0,4410 0,8591 1 

 

Таблиця Т 3  

ПАТ «СК «Оранта-Січ»  

(за вихідною інформацією таблиці С 3.1 додатку С) 
  Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 

Y 1         

Х1 0,27098 1        

X2 0,06771 0,9390 1       

Х3 -0,29265 0,3763 0,6665 1      

Х4 -0,02425 0,8880 0,8299 0,2767 1     

X5 -0,24236 -0,5714 -0,7051 -0,7707 -0,2849 1    

Х6 0,92984 -0,0830 -0,2664 -0,4399 -0,3385 0,0045 1   

X7 0,65153 0,3505 0,1841 -0,1525 0,2898 -0,2958 0,5157 1  

Х8 0,40877 -0,4823 -0,6704 -0,6946 -0,4100 0,4074 0,5755 0,6007 1 

 



228 
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Таблиця Т 4 

ПрАТ СК «Енергорезерв»  

(за вихідною інформацією таблиці С 4.1 додатку С) 
 Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 Х9 

Y 1          

Х1 -0,4876 1         

X2 -0,3918 -0,3917 1        

Х3 -0,0503 -0,7298 0,9118 1       

Х4 0,3567 -0,0105 -0,3001 -0,1912 1      

X5 -0,2995 0,9426 -0,4566 -0,7477 0,0448 1     

Х6 -0,4493 0,7808 -0,2695 -0,5590 -0,5437 0,8056 1    

X7 0,9928 -0,1647 -0,4818 -0,2496 0,4939 -0,0210 -0,3269 1   

Х8 0,7924 -0,0283 -0,6810 -0,4483 0,3971 0,1112 -0,1344 0,9264 1  

Х9 0,7248 0,0035 -0,7300 -0,5023 0,3209 0,1052 -0,0874 0,9005 0,9849 1 

 

Таблиця Т 5 

ПрАТ СК «ПРОВІДНА»  

(за вихідною інформацією таблиці С 5.1 додатку С) 
 Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 Х9 

Y 1          

Х1 0,6225 1         

X2 0,4512 0,9317 1        

Х3 -0,1365 0,3362 0,6533 1       

Х4 0,2016 0,7595 0,8503 0,6169 1      

X5 -0,2785 0,1688 0,4570 0,8479 0,6961 1     

Х6 0,5589 0,9256 0,7852 0,0941 0,7298 0,0270 1    

X7 0,4476 0,8413 0,7062 0,0786 0,3973 -0,2376 0,8139 1   

Х8 0,9998 0,7491 0,6455 0,1518 0,9205 0,3394 0,7634 0,2885 1  

Х9 0,4163 0,5532 0,2896 -0,4055 0,0330 -0,6324 0,6799 0,8452 -0,1582 1 

 

Таблиця Т 6 

ТДВ СК «Індіго» (за вихідною інформацією таблиці С 6.1 додатку С) 
 Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 Х9 

Y 1          

Х1 -0,2724 1         

X2 0,0313 0,6934 1        

Х3 0,3619 -0,4010 0,3317 1       

Х4 0,5378 0,3529 0,5888 0,3981 1      

X5 -0,2704 0,9878 0,7362 -0,3618 0,3580 1     

Х6 -0,5500 0,8759 0,4911 -0,5884 -0,1007 0,8918 1    

X7 0,8771 -0,3850 -0,0087 0,2343 0,8771 -0,5041 -0,6794 1   

Х8 0,5445 0,5430 0,3452 -0,3571 0,5005 0,5201 0,3119 0,4275 1  

Х9 0,4032 0,0250 -0,3874 -0,6524 -0,1901 -0,0213 0,0707 0,3822 0,6733 1 
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Таблиця Т 7 

ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  

(за вихідною інформацією таблиці С 7.1 додатку С) 
 Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 Х9 

Y 1          

Х1 0,7899 1         

X2 0,6541 0,8258 1        

Х3 0,3595 0,4375 0,8321 1       

Х4 0,6431 0,9415 0,9299 0,6354 1      

X5 0,2334 0,7630 0,7294 0,4288 0,8611 1     

Х6 0,8721 0,8038 0,7906 0,6593 0,7763 0,3662 1    

X7 0,9031 0,9359 0,7062 0,3760 0,8063 0,5155 0,8864 1   

Х8 0,8760 0,5086 0,4549 0,4012 0,3785 -0,1006 0,8421 0,7476 1  

Х9 -0,0741 -0,3401 -0,7741 -0,8648 -0,6071 -0,6216 -0,3248 -0,1332 0,0157 1 

 

Таблиця Т 8 

ВАТ «УСК «Дженералі Гарант»  

(за вихідною інформацією таблиці С 8.1 додатку С) 
 Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 Х9 

Y 1          

Х1 -0,1523 1         

X2 -0,4378 0,8699 1        

Х3 -0,5845 -0,1295 0,3646 1       

Х4 -0,1374 0,9743 0,8517 -0,1391 1      

X5 0,1651 -0,0250 -0,0653 -0,2762 0,1301 1     

Х6 -0,1435 0,8396 0,7081 -0,0442 0,7851 -0,4914 1    

X7 0,8727 0,0647 0,2602 0,3233 -0,1303 -0,4884 0,1230 1   

Х8 -0,2654 0,9128 0,8756 -0,0327 0,8983 0,2421 0,5664 0,2329 1  

Х9 0,4671 -0,2090 -0,4946 -0,7469 -0,1273 0,7604 -0,5273 -0,3074 -0,0440 1 

 

Таблиця Т 9 

СК «Еталон» (за вихідною інформацією таблиці С 9.1 додатку С) 
  Y Х1 X2 Х3 Х4 X5 Х6 X7 Х8 Х9 

Y 1          

Х1 -0,8300 1         

X2 -0,3412 0,6735 1        

Х3 0,7173 - 0,4025 0,3727 1       

Х4 -0,5223 0,8584 0,8356 0,0238 1      

X5 0,1852 - 0,5131 - 0,7989 -0,3490 -0,7345 1     

Х6 -0,4588 0,7175 0,9590 0,2432 0,8663 -0,8821 1    

X7 0,9707 -0,6894 -0,1793 0,7848 - 0,3236 0,0575 - 0,3118 1   

Х8 -0,3983 0,0192 -0,1895 -0,4777 - 0,3293 0,2640 -0,1472 -0,5829 1  

Х9 -0,1755 - 0,3090 -0,6898 -0,6168 -0,6703 0,6680 -0,6307 -0,3935 0,8332 1 
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Додаток Ф 

 

Фактичні, розрахункові та прогнозні дані чистого прибутку (збитку)  

за 2007-2016 рр. окремих страхових компаній 

Таблиця Ф.1  

НАСК «Оранта» 

роки 

Фактичні дані Розрахункові і прогнозні дані за моделлю: 
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3.1 3.2 3.3 3.4 

Y X3 X6 X7 X8 Yp Yp1 Yp2 Yp3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2007p. 3140,10 34,62 0,45 220900,2 91,99 -14617,29 -18190,73 2564,65 1931,51 

2008p. 7466,00 39,55 0,74 241240,0 60,38 2873,49 10472,76 9245,88 6356,92 

2009p. -236972,00 48,11 -33,01 97848,0 28,33 -217144,18 -191599,74 -204163,05 -198829,03 

2010p. 8570,40 45,12 1,33 189 390,0 65,19 17587,97 -62595,89 -855,67 13025,12 

2011p. -4459,00 33,45 -0,70 279418,0 131,11 14660,49 64274,39 11425,19 -5861,58 

2012p. 553,20 38,73 0,10 200879,0 91,62 -3617,11 -46405,23 -4394,86 1929,83 

2013p. -146669,00 48,61 -31,13 145586,00 63,58 -168113,66 -124325,86 -182192,44 -186923,07 

2014р. 

прогноз 

51,04 0,10 152865,30 66,76 27579,40 -114067,64 -16596,79 8 564,83 

2015р. 53,59 0,11 160508,57 70,10 44934,26 -103296,51 -14623,40 9 965,89 

2016р. 56,27 0,11 168533,99 73,60 63156,85 -91986,83 -12551,34 11437,01 

 

Таблиця Ф 2 

ПАТ СК «БУСІН»  

Р
о

к
и

  

Фактичні дані Розрахункові і прогнозні дані 
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Y X3 X6 X7 X8 Yp Yp1 Yp2 Yp3 

2007p. 2426 6,69 6,00 3347,00 123,74 2577,44 5134,68 3209,09 4126,83 

2008p. 18641 4,93 35,13 7083,00 270,63 18560,33 20044,79 18969,20 19935,91 

2009p. 8033 10,94 9,27 11890,00 125,39 7498,28 6773,01 6763,79 6294,67 

2010p. 17375 3,83 23,70 21037,00 749,80 17729,56 15475,32 16311,75 15077,74 

2011p. 19223 1,92 24,42 35490,00 2346,0 19132,97 19644,12 19988,19 19795,86 

2012p. 10087,7 27,26 12,76 18680,00 86,69 9953,73 8425,01 9870,87 9646,85 

2013p. 5324,5 23,10 7,16 13981,30 81,34 5657,89 5613,28 5997,32 6232,34 

2014р. 

прогноз 

24,26 7,52 14680,37 85,41 5963,08 5801,92 6323,59 6548,17 

2015р. 25,47 7,89 15414,38 89,68 6283,52 5999,99 6666,16 6879,79 

2016р. 26,74 8,29 16185,10 94,16 6619,98 6207,97 7025,87 7227,99 
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Таблиця Ф 3 

ПАТ «СК «Оранта-Січ»  

Роки 

Фактичні дані Розрахункові і прогнозні дані 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Рентабельність 

страхових 

операцій 

Валовий 

прибуток 

Рентабельність 

страхової 

послуги 

за моделлю 3.9 за моделлю 3.10 

Y X6 X7 X8 Yp Yp1 

2007p. 198,00 0,79 5 129,00 58,19 193,84 273,74 

2008p. 115,00 0,34 8 294,00 55,13 114,48 169,38 

2009p. 300,00 0,86 6 450,00 37,89 350,12 324,84 

2010p. 105,00 0,26 3 274,00 17,80 77,43 43,49 

2011p. 87,00 0,19 5 754,00 26,31 90,40 65,48 

2012p. 184,00 0,40 7 353,00 35,47 192,37 173,32 

2013p. 585,00 1,23 9 731,00 51,41 555,35 523,76 

2014р. 

прогноз 

1,29 10 217,55 53,98 586,25 555,69 

2015р. 1,36 10 728,43 56,68 618,70 589,22 

2016р. 1,42 11 264,85 59,51 652,78 624,43 

 

 

Таблиця Ф 4 

ПрАТ СК «Енергорезерв»  

Р
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к
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Фактичні дані: Розрахункові і прогнозні дані: 

Ч
и

ст
и

й
 п

р
и

б
у

то
к
 

(з
б

и
то

к
) 

С
тр

ах
о

в
і 

п
л
ат

е
ж

і 

Ч
ас

тк
а 

ст
р

ах
о

в
и

х
 

р
ез

ер
в
ів

 в
 в

ал
ю

ті
 

б
ал

а
н

су
, 

%
 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

ст
р

ах
о

в
и

х
 о

п
ер

ац
ій

, 

%
 

В
ал

о
в
и

й
 п

р
и

б
у

то
к

 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

ст
р

ах
о

в
о

ї 
п

о
сл

у
ги

 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.1

1
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.1

2
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.1

3
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.1

4
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.1

5
 

Y X1 X6 X7 X8 X9 Yp Yp1 Yp2 Yp3 Yp4 

2007p 4205 18 831,80 37,90 22,33 6518,0 590,35 4199,14 735,89 4223,6 4625,76 4322,67 

2008p 1027 20888,80 43,79 4,92 2821,0 123,76 1041,04 -85,02 780,54 556,04 76,47 

2009p -3216,6 22167,10 48,41 -14,51 1933,4 111,60 -3209,47 -632,97 -3060,85 -421,05 -34,19 

2010p 11,2 19876,50 40,93 0,06 2218,3 133,98 -25,94 317,45 -180,47 -107,43 169,48 

2011p 549 18078,60 51,21 3,04 2396,0 148,69 562,00 427,25 408,85 88,19 303,35 

2012p 1177 14808,00 28,20 7,95 2341,0 97,91 1144,85 2269,96 1380,04 27,64 -158,77 

2013p 1457 15577,00 24,97 9,35 2716,0 173,66 1497,98 2177,03 1657,88 440,45 530,59 

2014р 

прогноз 

16355,85 26,22 9,82 2851,8 182,34 1665,22 1904,87 1750,36 589,94 609,61 

2015р 17173,64 27,53 10,31 2994,4 191,46 1840,81 1619,10 1847,46 746,91 692,58 

2016р 18032,32 28,91 10,83 3144,1 201,03 2025,18 1319,05 1949,41 911,72 779,70 
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Таблиця Ф 5 

СК «ПРОВІДНА»  

Роки 

Фактичні дані: Розрахункові і прогнозні дані: 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Страхові 

платежі 

Страхові 

виплати 

Валовий 

прибуток 
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%
 

за 

моделлю 

3.16 

за 

моделлю 

3.17 

за 

моделлю 

3.18 

Y X1 X2 X7 X8 Yp Yp1 Yp2 

2007p. -104641 191185,80 78229,70 21450,00 -54,73 

-

137677,8

6 

-

144088,10 
-145443,92 

2008p. 237 373994,80 124873,80 89776,00 0,06 31084,73 10194,84 4197,16 

2009p. 435 453784,20 248374,10 84934,00 0,10 -6820,73 10853,12 4285,88 

2010p. -124686 454292,30 234657,70 76681,00 -27,45 
-

78772,59 
-69722,67 -70928,09 

2011p. 74820 604871,40 284113,60 124521,00 12,37 40977,95 42591,92 37803,87 

2012p. 28859 633888,60 268905,30 231103,00 4,55 17149,02 7078,52 16456,94 

2013p. -47892 562188,00 277916,80 215235,00 -8,52 
-

38808,51 
-29775,63 -19239,85 

2014р. 

прогноз 

590297,40 291812,64 225996,75 4,78 -1914,71 8345,16 17078,58 

2015р. 619812,27 306403,27 237296,59 5,02 -2805,60 7740,97 17731,31 

2016р. 650802,88 321723,44 249161,42 5,27 -3741,04 7106,56 18416,67 

 

Таблиця Ф 6 

ТДВ СК «Індіго»  

Роки 

Фактичні дані: Розрахункові і прогнозні дані: 
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Y X4 X6 X7 X8 Yp Yp1 Yp2 

2007p. -3231,9 27 982,00 46,81 -8,55 9 163,50 -2 715,93 -4 685,46 -3 409,19 

2008p. -4671,2 72 735,80 73,01 -3,62 20 519,30 -3 296,54 -2 268,33 -3 790,59 

2009p. 5601 67 206,20 40,24 11,34 12 787,10 3 945,59 5 073,96 1 672,49 

2010p. -6266,9 57 779,40 42,45 -12,97 5 536,90 -6 782,22 -6 853,53 -2 923,52 

2011p. 710 65 121,00 51,80 1,03 14 461,20 -532,27 16,31 -921,62 

2012p. 12253 79 950,00 32,46 21,03 30 996,00 12 436,91 9 834,50 13 484,33 

2013p. 3160 69 332,00 16,70 14,11 2 503,00 4 498,46 6 436,55 3 442,09 

2014р. 

прогноз 

72 798,60 17,54 14,82 2 628,15 4 495,50 6 782,85 3 382,22 

2015р. 76 438,53 18,41 15,56 2 759,56 4 492,39 7 146,47 3 319,36 

2016р. 80 260,46 19,33 16,34 2 897,54 4 489,13 7 528,27 3 253,35 
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Продовження додатка Ф 

Таблиця Ф 7 

ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  

р
о

к
и

 

Фактичні дані: Розрахункові і прогнозні дані: 

Ч
и

ст
и

й
 п

р
и

б
у

то
к
 

(з
б

и
то

к
) 

С
тр

ах
о

в
і 

п
л
ат

е
ж

і 

С
тр

ах
о

в
і 

в
и

п
л
а
ти

 

С
тр

ах
о

в
і 

р
ез

ер
в
и

 

В
ал

ю
та

 б
ал

ан
су

 

В
ал

о
в
и

й
 

п
р

и
б

у
то

к
 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

ст
р

ах
о

в
и

х
 

о
п

ер
ац

ій
, 

%
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.2

2
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.2

3
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 3
.2

4
 

Y X1 X2 X4 X6 X7 X8 Yp Yp1 Yp2 

2007p. 2160 60160 5825,5 29272,6 112202,6 13476 3,59 3047,35 - 545,70 -2685,46 

2008p. 16822 179242,8 43543,5 72723 168980 75689 9,39 30490,18 24282,28 23830,89 

2009p. 64463 252906,4 86775,4 99368,4 234618 115137 25,49 66087,44 54316,45 58720,77 

2010p. 30489 214264,6 68985,2 98486 215451 87243 14,23 24386,46 32274,74 32034,67 

2011p. 25136 145941,5 69706 74406 212209 58775 17,22 27234,66 24850,35 23496,61 

2012p. 36565 132594,8 40483,6 55938 205779 75496 27,58 29920,56 42577,80 41932,53 

2013p. 48256 186534,3 35722,5 65956 226020 99565 25,87 42724,35 49135,07 46560,99 

2014р. 

прогноз 

195861 37508,63 69253,8 237321 104543,3 27,16 44030,38 52024,37 48959,82 

2015р. 205654,1 39384,06 72716,49 249187,1 109770,4 28,52 45401,70 55058,14 51478,60 

2016р. 215936,8 41353,26 76352,31 261646,4 115258,9 29,95 46841,60 58243,60 54123,31 

 

Таблиця Ф 8 

ВАТ «УСК «Дженералі Гарант»  

Роки 

Фактичні дані: Розрахункові і прогнозні дані: 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Страхові 

виплати 

Рівень 

страхових 

виплат, % 

Рентабельність 

страхових 

операцій, % 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

ст
р

ах
о

в
о

ї 
п

о
сл

у
ги

 

за моделлю 

3.25 
за моделлю 

3.26 

Y X2 X3 X7 X9 Yp Yp1 

2007p. 6729,5 214 033,00 40,55 1,27 56,25 6 192,10 2 666,79 

2008p. -17060 352 090,50 54,72 -2,65 62,52 -16 308,50 -8 891,18 

2009p. -14290 266 198,80 76,76 -4,12 38,89 -15 320,65 -13 217,14 

2010p. -28847 162 227,00 59,29 -10,54 52,43 -28 621,00 -32 121,92 

2011p. 8738 150 537,00 53,05 3,08 62,94 9 063,15 7 979,38 

2012p. 1371 112 546,00 54,18 0,66 65,12 2 942,06 856,65 

2013p. 2307 105 422,00 42,88 0,94 85,24 1 001,34 1 675,92 

2014р. 

прогноз 

110 693,10 45,02 0,99 89,50 -861,34 1 814,03 

2015р. 116 227,76 47,28 1,03 93,98 -2 817,15 1 959,05 

2016р. 122 039,14 49,64 1,09 98,68 -4 870,75 2 111,32 
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Закінчення додатка Ф 

Таблиця Ф 9 

СК «Еталон»  

Роки 
Фактичні значення факторів та результативного показника Розрахункові та прогнозні значення 

Х1 X3 X4 X6 X7 Y Yp Yp1 Yp2 

2007p. 97914,10 34,56 57988,40 54,23 -46,54 -45567,90 -43511,82 -42069,31 -42070,66 

2008p. 73795,00 51,63 45057,80 65,68 -26,75 -19741,00 -20372,01 -21080,31 -21079,10 

2009p. 41609,30 62,90 34309,30 26,67 172,18 71641,00 72008,19 72101,12 72101,77 

2010p. 54993,00 35,85 35114,00 26,39 -3,87 -2127,00 -3204,27 -1387,45 -1364,67 

2011p. 70688,70 33,40 33800,00 27,09 -10,24 -7236,00 -9155,98 -12739,70 -12736,26 

2012p. 57956,00 37,18 30368,00 13,62 1,27 738,00 -2709,96 -1136,91 -1156,52 

2013p. 48305,00 36,40 22359,00 10,22 -0,83 -399,00 4253,95 3620,67 3613,54 

2014р. 50720,25 38,22 23476,95 10,73 1,34 

прогноз 

3 213,71 3024,23 3006,06 

2015р. 53256,26 40,13 24650,80 11,27 1,40 1126,25 1569,05 1538,27 

2016р. 55919,08 42,14 25883,34 11,83 1,47 -1065,59 41,11 -2,91 
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Додаток Х 

Моделювання впливу чинників на результативність діяльності страхових компаній 
Номер 

моделі Вид моделі Фактори 

Коефіцієнт 

детермінації  

R2 

Критерій Фішера 

Достовірність параметрів моделі Результати прогнозування 

ta5 ta4 ta3 ta2 ta1 ta0 tтаб 2014р. 2015р. 2016р. 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 НАСК «Оранта 

3.1 Y = 516,910Х3 + 0,37Х6  + 5736,7Х7  + 

5010,81Х8- 319517,67 

Х3-рівень 

страхових 

виплат,  

Х6-рента-

бельність 

страхових 

операцій,  

Х7-валовий 

прибуток,  

Х8-рентабель-

ність страхо-

вої послуги 

0,9717 Fp=17,17<Fтабл=19,25  0,6

9 

0,67 3,94 1,11 1,2

4 

4,30 27579,40 44934,26 63156,8

5 

3.2 Y=1,41X7 -329490,21 0,7431 Fp=14,46>Fтабл=6,61     3,80 4,3

5 

2,57 -

114067,6

4 

-

103296,5

1 

-

91986,8

3 

3.3 Y= 0,25X6+5242,06X7-19456,48 0,9537 Fp=41,17>Fтабл=6,95    4,26 0,79 0,7

6 

2,78 -16596,79 -14623,40 -

12551,3

4 

3.4 Y= 536,50X3+6216,64X6-56064,59  0,9469 Fp=35,68>Fтабл=6,95    5,52 0,19 0,1

7 

2,78 8564,83 9965,89 11437,0

1 

 ПАТ СК "БУСІН" 

3.5 Y = -158,36Х3 + 498,38Х6  + 0,46Х7 -

3,74Х8– 445,74  

Х3-рівень 

страхових 

виплат,  

Х6-рента-

бельність 

страхових 

операцій,  

Х7-валовий 

прибуток,  

Х8-рентабель-

ність 

страхової 

послуги 

0,9979 Fp=241,24>Fтабл=19,2

5 

 3,7

1 

6,87 19,9

0 

3,36 0,6

4 

4,30 5963,08 6283,52 6619,98 

3.6 Y= 1840,51 + 499,82X6 + 2,38X8 0,9373 Fp=29,90>Fтабл=6,95    2,08 5,77 1,2

0 

2,78 5801,92 5999,99 6207,97 

3.7 Y= - 527,93 – 13,41X3 + 511,09X6 + 

0,23Х7 

0,9837 Fp=60,48>Fтабл=9,28   4,59 9,00 0,22 0,3

3 

3,18 6323,59 6666,16 7025,87 

3.8 Y= -84,25 + 97,85X3 + 534,34X6 + 2,83X8

  

0,9492 Fp=18,67>Fтабл=9,28   2,17 5,39 0,84 0,0

3 

1,96 6548,17 6879,79 7227,99 

 ПАТ «СК «Оранта-Січ» 

3.9 Y = 426,910Х6 + 0,032Х7  - 4,171Х8 - 

62,760 

Х6-рента-

бельність 

страхових 

операцій,  

Х7-валовий 

прибуток,  

Х8-рента-

бельність 

страх. послуги 

0,9786 Fp=42,09>Fтабл=9,28   3,05 3,38 8,45 1,2

0 

3,18 586,25 618,70 652,78 

3.10 Y= 114,92 + 367,13X6 + 0,02X7  0,9049 Fp=19,03>Fтабл = 6,94    1,30 4,49 1,3

2 

2,78 555,69 589,22 624,43 
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Продовження додатка Х 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ПрАТ СК «Енергорезерв» 

3.11 Y = 0,11Х1 + 9,69Х6 + 246,33Х7 -

0,42Х8+1,48Х9 – 1846,64  

Х1-страхові 

платежі,  

Х6-частка 

страхових 

резервів у 

валюті 

балансу,  

Х7-рента-

бельність 

страхових 

операцій,  

Х8-валовий 

прибуток,  

Х9-рента-

бельність 

страхової 

послуги 

0,9998 Fp=1276,86>Fтабл=230

,16 

1,1

7 

2,3

0 

24,1

3 

2,05 3,90 6,2

7 

12,7

1 

1665,22 1840,81 2025,18 

3.12 Y= 7620,19 - 0,29X1 – 39,39X6 0,4498 Fp=7,67>Fтабл=6,95    0,25 0,51 1,0

9 

2,78 1904,87 1619,10 1319,05 

3.13. Y= 197,73X7 -191,61 0,9923 Fp=644,68>Fтабл=6,61     25,3

9 

2,1

8 

2,57 1750,36 1847,46 1949,41 

3.14 Y= 1,10X8 -2549,37 0,6280 Fp=8,44>Fтабл=6,61     2,91 2,0

2 

2,57 589,94 746,91 911,72 

3.15 Y= 9,10X9 -1049,80 0,5253 Fp=6,94>Fтабл=6,61     2,35 1,0

6 

2,57 609,61 692,58 779,70 

 СК «ПРОВІДНА» 

3.16 Y = 15903,18+0,23Х1 – 0,46Х2 – 0,14Х7 

+2887,36Х8
  

Х1-страхові 

платежі,  

Х2-страхові 

виплати,  

Х7-валовий 

прибуток,  

Х8-рента-

бельність 

страхових 

операцій 

0,8201 Fp=2,28<Fтабл=19,25  1,5

4 

0,22 0,50 0,28 0,0

9 

4,30 -1914,71 -2805,60 -3741,04 

3.17 Y= 20429,08-0,12Х7+2960,34X8 0,7859 Fp=7,34>Fтабл=6,95    3,31 0,43 0,4

9 

2,78 8345,16 7740,97 7106,56 

3.18 Y= 4024,10+2730,88X8 0,7761 Fp=17,33>Fтабл=6,61     4,16 0,2

6 

2,57 17078,58 17731,31 18416,6

7 

 ТДВ СК «Індіго» 

3.19 Y = 4557,597-0,063Х4 – 101,006Х6 + 

377,229Х7 +0,266Х8 

Х4-валюта 

балансу, 

Х6-частка 

страхових 

резервів у 

валюті 

балансу, Х7-

рентабельніст

ь страхових 

операцій,  

Х8-валовий 

прибуток  

0,9666 Fp=14,47<Fтабл=19,25  1,7

8 

2,33 1,03 0,85 1,0

4 

4,30 4495,50 4492,39 4489,13 

3.20 Y= -489,523+490,815X7 0,8999 Fp=44,93>Fтабл=6,61     6,70 0,5

5 

2,57 6782,85 7146,47 7528,27 

3.21 Y= 4639,539 + 0,035X4 -

290,598Х6+0,500X8 

0,8760 Fp=7,06>Fтабл=6,28   2,86 3,43 0,36 0,6

7 

3,18 3382,22 3319,36 3253,35 
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Закінчення додатка Х 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 «ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» 

3.22 Y = 16603,87+0,71Х1 + 0,91Х2 – 2,10Х4

  

Х1-страхові 

платежі,  

Х2-страхові 

виплати, 

Х4-страхові 

резерви, 

Х6-валюта 

балансу, 

Х7-валовий 

прибуток, 

Х8 – рента-

бельність 

страхових 

операцій  

0,8778 Fp=7,18<Fтабл=9,27   2,50 2,01 3,29 1,0

1 

3,18 44030,38 45401,71 46841,6

0 

3.23 Y= -8650,998-

0,034Х6+0,378X7+1079,507X8 

0,9078 Fp=9,84>Fтабл=9,27   1,49 0,15 1,60 0,3

4 

3,18 52024,37 55058,14 58243,6

0 

3.24 Y= -1415,69+0,22Х1-0,19X6+1943,24X8

  

0,9433 Fp=16,63>Fтабл=9,27   2,91 0,92 2,45 0,0

7 

3,18 48959,82 51478,60 54123,3

1 

 ВАТ «УСК «Дженералі Гарант» 

3.25 Y = 38254,88-0,04Х2 – 247,06Х3 + 

2839,41Х7 -289,96Х9
  

Х2-страхові 

виплати,   

Х3-рівень 

страхових 

виплат, 

Х7-рентабель-

ність страхо-

вих операцій, 

Х9-рентабель-

ність страхо-

вої послуги 

0,9949 Fp=96,81>Fтабл=19,25  3,4

7 

15,1

9 

2,61 4,71 3,9

3 

4,30 -861,34 -2817,15 -4870,75 

3.26 Y= 2943,81Х7-1086,33  0,9207 Fp=58,08>Fтабл=6,61     7,62 0,6

1 

2,57 1814,03 1959,05 2111,32 

 СК «Еталон» 

3.27 Y = 44962,98-0,32Х1-339,68Х3-

0,69Х4+290,86Х6+451,48Х7
  

Х1-страхові 

платежі, 

Х3-рівень 

страхових 

виплат,  

Х4-страхові 

резерви,  

Х6-частка 

страхових 

резервів в 

валюті 

балансу, Х7-

рентабельніст

ь страх.опер-й  

0,99436 Fp=35,29<Fтабл=230,

16 

2,7

4 

0,4

3 

0,71 0,29 0,56 0,8

1 

12,7

1 

3213,71 1126,25 -1065,59 

3.28 Y= 32127,77 - 0,57X1 - 13,85X3 - 2,56X6 + 

376,04X7   

0,9915 Fp=58,60>Fтабл=19,25  3,4

5 

0,01 0,01 1,46 0,7

1 

4,30 3024,23 1569,05 41,11 

3.29 Y= 32361,85 - 0,57X1 - 18,65X3 + 

376,50X7 

0,9915 Fp=117,21>Fтабл=9,27   6,72 0,06 3,96 2,5

6 

3,18 3006,06 1538,27 -2,91 
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