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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Ринок страхових 

послуг є сектором фінансового ринку України, розвиток якого характеризується 

сталими тенденціями. Саме страхування є елементом національної економіки, 

що забезпечує страховий захист членів суспільства та потреби економіки в 

інвестиційних ресурсах. Коливання за основними показниками діяльності 

страховиків останніми роками свідчать про наявність певних проблем у 

зазначеному виді діяльності, найгострішою з яких є недосконалість щодо 

урегулювання складової комплексного управління страховою компанією, 

зокрема бухгалтерського обліку, значною ділянкою якого за суттєвістю є саме 

фінансові результати. Підсумком ведення такого обліку є формування 

показників звітності та інформація, яка надається користувачам для прийняття 

рішень. Крім того, для забезпечення досягнення прибутковості необхідним є 

проведення постійного аналізу кількісних та якісних показників діяльності 

страховика, як складової внутрішнього аудиту.

Відсутність значних методичних розробок в частині обліку та аудиту 

страхової діяльності породжує певну дискусійність багатьох проблемних 

питань (склад доходів страхової діяльності, формування собівартості страхових 

послуг, страхові резерви, розкриття інформації у фінансовій та спеціалізованій 

звітності, проведення внутрішнього аудиту тощо). Тому, можна зробити
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висновок, що кандидатська дисертація Мельничук І.І. є своєчасним та 

актуальним науковим дослідженням, яке привертає науковий інтерес для 

подальшого розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в страховій галузі.

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

Дисертаційна робота пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт 

Харківського інституту фінансів Українського державного університету 

фінансів та міжнародної торгівлі за темою «Удосконалення бухгалтерського 

обліку та контролю в системі економічної безпеки державних фінансів: теорія 

та методологія» (державний реєстраційний номер 011Ш009162) в межах якої 

виконано дослідження з обґрунтування методики аналізу результатів діяльності 

підприємств; Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту за темою «Соціально-економічний розвиток України в умовах 

входження в європейський економічний простір» (державний реєстраційний 

номер 011Ш007108), де автором проведено моніторинг страхового ринку 

України і розроблено рекомендації з впровадження окремих видів страхових 

продуктів в діяльність вітчизняних страховиків.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій в дисертації, їх достовірність, новизна та практична 

значимість. Зміст дисертаційної роботи І.І. Мельничук дає підстави 

стверджувати про достовірність і обґрунтованість в ній наукових положень. 

Робота характеризується системністю проведеного дослідження, логічністю 

викладеного матеріалу. Висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації, 

є достатньо обґрунтованими, що підтверджується обсягом опрацьованих 

нормативних документів, статистичних даних, літературних джерел, а також 

апробацією результатів дослідження на міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних конференціях.

При вирішенні задекларованих у роботі завдань здобувач використовував 

загальнонаукові і спеціальні методи та прийоми наукових досліджень. Це 

дозволило автору обґрунтувати теоретико-методичні засади і розробити 

практичні рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту фінансових



результатів страхової діяльності.

Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими 

результатами, які відображають новизну дослідження та характеризують 

особистий внесок здобувана у розробку проблем обліку та аудиту фінансових 

результатів страхової діяльності є:

- удосконалення організаційно-методичних аспектів щодо забезпечення 

формування й відображення у бухгалтерському обліку фінансових результатів 

страхової діяльності шляхом введення додаткових субрахунків, які значно 

посилюють інформативність облікової системи компаній за визначеними 

аналітичними розрізами та рекомендованих облікових записів з використанням 

спеціальних інформаційних систем, що сприяє окрім деталізації облікової 

інформації й обґрунтованому визначенню фінансових результатів за видами 

виділених страхових продуктів і послуг та дозволяє здійснити систематизацію 

відповідних показників у фінансовій звітності.

- удосконалення методичних підходів 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»; введення додаткових 

статей для відображення ключових складових, які формують фінансовий 

результат страхової діяльності; рекомендовано розкриття інформації про 

скоригований нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у зв’язку з 

переглядом вартості окремих статей балансу;

- розробка методичних рекомендацій з організації внутрішнього аудиту 

фінансових результатів страхових компаній як проекту нормативного 

документу для використання страховиками, в яких на відміну від існуючих, 

використано норми міжнародних стандартів з аудиту, щодо проведення 

внутрішнього аудиту та контролю його якості враховуючи специфіку компаній, 

котрі дозволяють нормативно визначати логічну послідовність й повною мірою 

розкрити основні напрями внутрішнього аудиту формування фінансових



результатів страхової діяльності, забезпечити раціональне виконання технології 

аудиту та врахувати ймовірні ризики;

- поглиблення понятійно-термінологічний апарату бухгалтерського 

обліку шляхом обґрунтування дефініцій: страхового продукту, як комплексу 

відносин стосовно забезпечення захисту майнових інтересів суб’єктів у разі 

настання страхових подій визначених договором; страхової послуги як товару, 

що є складовою страхового продукту; прибутку як позитивного фінансового 

результату у грошовому виразі від усіх видів діяльності страховика, який є 

джерелом фінансування компаній та створення резервів й характеризує 

результативність діяльності, що забезпечує науково-теоретичне підґрунтя 

побудови моделі обліку фінансових результатів і дозволяє визначати повний 

перелік його складових;

- розкриття методичних аспектів формування й обґрунтування елементів 

облікової політики відносно визначення фінансового результату страхової 

діяльності, які відрізняються регламентацією оціночної та інформаційної 

функцій обліку та враховують специфіку компаній, що дозволяє забезпечувати 

визнання й розмежування об’єктів обліку/

- подальший розвиток класифікації 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 даних об’єктів в обліку, поширити можливості аналізу 

складових доходів та наблизити їх до управлінських потреб;

- удосконалення організаційно-методичного забезпечення формування 

фінансових результатів в інформаційній системі бухгалтерського обліку 

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 для обліку договорів, з метою підвищення 

якості інформаційних ресурсів та координованості інформаційних потоків в



обліковій системі;

- подальший розвиток аналітичного інструментарію стохастичного

моделювання причинно-наслідкових зв’язків та змін фінансових результатів

шляхом обґрунтування методами кількісної оцінки 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. Практичне значення 

одержаних здобувачем результатів полягає у впровадженні пропозицій з 

удосконалення організації та методики обліку і аудиту фінансових результатів 

страхової діяльності. Практична значимість роботи підтверджена довідками 

суб’єктів господарювання: Ліги страхових організацій України (довідка № 

285/ІІІ-6 від 15.04.2015 р.), ЗАТ СК «Енергорезерв» (довідка від 15.04.2014 р.), 

Хмельницької обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта» (довідка № 220 від 

06.05.2015 р.).

Окремі результати застосовуються у навчальному процесі Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту та Харківського 

інституту фінансів Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі.

Повнота викладу результату дослідження в опублікованих працях. За

результатами дисертаційної роботи опубліковано 22 наукові праці загальним 

обсягом 6,8 друк, арк., з них 7 статей у наукових фахових виданнях, в т.ч. 1 

стаття -  у науковому фаховому виданні України, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз; 2 статті -  у зарубіжних виданнях, 4 статті -  в інших 

виданнях, 9 тез доповідей.

Зауваження щодо змісту, оформлення дисертації та дискусійні 

питання. Незважаючи на важливість наукових розробок, наявних у дисертації, 

та суттєві практичні результати, одержані здобувачем, є ряд спірних положень 

та зауважень, серед яких:

1. Виклад роботи в цілому є вдалим, достатньо ґрунтовним і семантично



прозорим. Проте, інколи описовість одержує перевагу над власне економічним 

обґрунтуванням, що особливо притаманно підрозділу 1.1. дисертації.

2. Підрозділ 1.1 першого розділу дисертації присвячено дослідженню 

ключових для страховика категорій «страхової послуги» та «страховий 

продукт» (стор. 21-22). Проте, поряд з даними дефініціями, науковцями ще 

виділяється поняття «страхового товару», яке автором не досліджено.

3. На рис. 1.7 наведена класифікація ризиків за певними ознаками, які 

виникають в ході здійснення господарської діяльності будь-якого суб’єкта 

господарювання. Проте, вивчення зазначеного рисунка не розкриває всіх ознак, 

на які посилається автор в описовій частині. Тому, потребує уточнення 

посилання на рисунок, наведене автором на стор. 36.

4. Розглядаючи облікові регістри, що призначені для накопичення 

інформації про доходи (стор. 50-51) автор пропонує до журналу № 6 додати 

Розділ 6 «Доходи страхової діяльності» у певному аналітичному розрізі. На мій 

погляд, недостатньо лише пропонувати певні регістри обліку, варто було б їх 

розробити та впровадити у діяльність вітчизняних компаній.

5. Потребує глибшого дослідження методичний інструментарій організації 

та проведення внутрішнього аудиту фінансових результатів, оскільки основна 

увага приділена етапам та процедурам аудиту (стор. 110-112) і недостатньо 

уваги приділено саме методиці аудиту.

6. Досліджуючи питання доходів та витрат страхової компанії (стор. 60- 

69), автор посилається на міжнародні стандарти обліку та звітності, розглядає 

питання їх класифікації і відображення на рахунках обліку, при цьому не 

приділивши достатньої уваги такому суттєвому аспекту як оцінка доходів та 

витрат. Оскільки дане питання є досить дискусійним, тому вимагає 

розширеного обґрунтування.

Разом з тим, наведені зауваження не знижують наукової і практичної 

цінності проведеного дослідження, а лише підтверджують актуальність обраної 

здобувачем тематики роботи. Вищевикладені зауваження можуть бути 

предметом обговорення їх в дискусійному порядку під час публічного захисту



дисертації.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації.

Автореферат є ідентичним основним положенням дисертації, його зміст 

відповідає змісту дисертації. В авторефераті висвітлено пропозиції, методичні 

рекомендації та висновки, що сформульовані й викладені у дисертації.

Загальний висновок. Дисертація Мельничук І.І. є завершеною науковою 

працею, що відповідає обраній темі та визначеній меті. Структурований, 

логічно та змістовно викладений матеріал відповідає задекларованій темі та 

визначеній меті дослідження. Отримані здобувачем результати мають як 

наукову, так і практичну значимість. Основні положення змісту дисертації 

апробовані на науково-практичних конференціях, опубліковані у наукових 

працях автора та повністю викладені в авторефераті.

Дисертація «Облік та аудит фінансових результатів страхової діяльності» 

виконана на належному науковому рівні, має практичну спрямованість і 

відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р., а її автор -  Мельничук Ірина Іванівна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 -  

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
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