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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні 

знання і практичні навички бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в страхових компаніях. Вивчити особливості відображення в 

бухгалтерському обліку страхових платежів відповідно до вимого чинного 

законодавства та ознайомитися з порядком укладання договорів страхування.  

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- розуміння принципів страхової діяльності; 

- застосування знань щодо контролю кошторисної, фінансової та платіжної 

дисципліни страховою компанією; 

- здатність здійснювати документальне оформлення господарських 

операцій в первинних документах та документах аналітичного і синтетичного 

обліку за операціями страхової діяльності; 

- здатність демонструвати складання звітності страховою компанією; 

- уміння систематизувати дані з метою узагальнення підсумків результатів 

господарської діяльність страхової компанії; 

- дотримання етичних принципів під час виконання професійних 

обов’язків. 

 

Програмні результати навчання:  

- використовувати понятійно-категоріальний апарат з бухгалтерського 

обліку страхової діяльності; 

- розуміти значення облікової діяльності страхових компаній з метою 

забезпечення користувачів обліково-аналітичною інформацією; 

- визначати об’єкти бухгалтерського обліку в страхових компаніях та 

розуміти специфіку відображення їх в бухгалтерському обліку залежно від 

форм та видів страхових операцій; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- демонструвати навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій; 

- вміти працювати самостійно та в команді. 

 

Короткий зміст курсу: 

Організація бухгалтерського обліку в страхових компаніях. Суть та основні 

форми бухгалтерського обліку, які застосовуються в страхових компаніях. 



Структура фінансово-бухгалтерської служби страховика та розподіл обов’язків 

між окремими працівниками. 

Бухгалтерський облік страхових платежів. Страхові платежі (премії) як 

основне джерело доходів страхових компаній. Синтетичний облік надходження 

страхових платежів. Відображення в бухгалтерському обліку належних 

страхових платежів при касовому методі. Порядок обліку страхових платежів 

при методі нарахування. Облік розрахунків надходження страхових платежів із 

страхувальниками. Облік розрахунків надходження страхових платежів 

відокремленим підрозділом страховика з головною організацією. Порядок 

обліку страхових платежів за участю страхових посередників. Відображення в 

бухгалтерському обліку страхових платежів, які підлягають поверненню. 

Бухгалтерський облік страхових резервів. Поняття страхових резервів. 

Необхідність і значення страхових резервів для здійснення страхової 

діяльності. Види страхових резервів. Технічні резерви. Резерви із страхування 

життя. Бухгалтерський облік технічних резервів. Облік резерву незароблених 

премій. Облік резерву збитку. Облік резерву із страхування життя. Формування 

резервів довгострокових зобов’язань. Формування резервів належних виплат 

страхових сум. Облік розміщення страхових резервів.  

Бухгалтерський облік операцій перестрахування. Сутність та основні 

форми перестрахування. Порядок та умови здійснення перестрахування. 

Бухгалтерський облік операцій з передачі ризиків у перестрахування. 

Відображення операцій по перерахуванню сум часток страхових платежів, 

сплачених перестраховикам. Відображення в обліку суми належної 

перестрахувальнику комісійної винагороди та сум сплачених страховому 

посереднику часток страхових платежів з метою укладення договору 

перестрахування. 

Бухгалтерський облік грошових коштів, цінних паперів та розрахункових 

операцій. Документальне оформлення касових операцій. Документальне 

оформлення руху коштів на поточному рахунку. Документальне оформлення 

операцій з цінними паперами. 

Бухгалтерський облік фінансових результатів. Бухгалтерський облік 

доходів від страхової діяльності. Склад витрат страховика згідно діючого 

страхового законодавства: виплати страхових сум та страхових відшкодувань; 

відрахування у централізовані страхові резервні фонди; відрахування у технічні 

резерви; витрати на проведення страхування; інші витрати. Бухгалтерський 

облік виплат страхового відшкодування та страхових сум. Відображення в 

обліку операцій проведення виплат страхового відшкодування та страхових сум 

за участю страхового посередника. 

Фінансова звітність страховика. Сутність, склад та призначення фінансової 

звітності страховика. Форми спеціалізованої фінансової звітності. Зміст 

пояснювальної записки до звітних даних страховика. Порядок складання 

бухгалтерського звіту та строки його подання до місцевих органів нагляду за 

страховою діяльністю. 


