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Крутова А. С. Облікова політика як інструмент інформаційного забезпечення в страхових компаніях
Розглянуто особливості формування облікової політики страхових компаній в умовах застосування вітчизняного та міжнародного бухгалтер-
ського законодавства. Виявлено нормативну неврегульованість окреслених питань за ключовими для страховика об’єктами. Визначено та оха-
рактеризовано перелік специфічних об’єктів обліку, які притаманні суб’єктам страхової сфери та обов’язково мають бути конкретизовані в 
Наказі про облікову політику страховика в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Узагальнено ключові 
завдання облікової політики, які дозволяють забезпечити усіх користувачів необхідною для прийняття рішень інформацією.  Перспективою по-
дальших досліджень у даному  напрямі є розробка на законодавчому рівні рекомендацій з питань формування облікової політики страховика.
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информационного обеспечения в страховых компаниях
Рассмотрены особенности формирования учетной политики стра-
ховых компаний в условиях применения отечественного и междуна-
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regulatory failure in addressing the involved issues by the key objects for the 
insurer has been identified. A list of specific objects of accounting, which be-
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accounting policy of the insurer in terms of international financial reporting 
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В умовах впровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) в облікову систему 
вітчизняних страхових компаній бухгалтерський 

облік набуває все більше ознак системи, яка забезпечує 
користувачів високоякісною достовірною інформацією 
для прийняття рішень. Для досягнення єдності й узго-
дженості показників діяльності загальне методологічне 
управління бухгалтерським обліком страховиків здій-
снюється за загальноприйнятими у світовій практиці 
міжнародними принципами обліку та на законодавчій 
основі. Зростання за таких обставин вимог до бухгал-
терського обліку зумовлює необхідність перегляду його 
теоретичних засад у частині формування облікової по-
літики страхових організацій. В умовах існування нечіт-
кого законодавства у сфері обліку страхових компаній 
формувати звітність й оцінювати окремі об’єкти є до-
сить проблематично. Зазначене актуалізує вироблення 
чітких правил і послідовних процедур реалізації обліко-

вого процесу, які забезпечать повноту, достовірність та 
своєчасність показників діяльності страховиків.

Облікова політика як термін, принципи її форму-
вання та роль у системі управління залишається най-
більш дискусійним питанням в обліковій науці. При 
цьому акцентується увага на інформаційній складовій 
обрання облікової політики як основі для забезпечення 
достовірною інформацією зовнішніх та внутрішніх ко-
ристувачів фінансової звітності. Проблеми формування 
облікової політики суб’єктів господарювання різних га-
лузей за останні роки стали предметом уваги низки на-
уковців [1 – 8; 10; 11; 14 – 17], проте найбільш вагомі 
результати досліджень з цього питання представлені в 
роботах С. М. Міщенко, Т. В. Барановської та П. Є. Жит-
нього. Зважаючи на те, що предметом дослідження в 
роботах виступили питання облікової політики банку 
[8], фінансово-промислових систем [6] та підприємств 
України в цілому [1], можна стверджувати про не повну 
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достатність досліджень у сфері забезпечення обліку у 
фінансово-кредитних установах, зокрема, страхових 
організаціях. Водночас важливо зауважити, що частко-
во питання облікової політики страховика вивчалися  
О. В. Бондаренко (запропоновано впровадити розробле-
ну форму Наказу про організацію бухгалтерського обліку 
та облікову політику, яка мала б полегшити процес його 
складання та роботу структурних підрозділів страхови-
ка) [4, с. 11] і М. О. Бєлгородцевою (доведена необхідність 
розкриття в Наказі методичних, організаційних і техніч-
них складових та визначенні об’єктів обліку страховиків, 
які розкривають специфіку їх діяльності) [3, с. 9]. Незва-
жаючи на наявні напрацювання науковців, в умовах за-
стосування страховиками України міжнародних стан-
дартів питання формування та складових їх облікової 
політики залишаються донині відкритими.

Метою статті є обґрунтування методичних засад 
формування облікової політики страхових компаній в 
умовах застосування МСФЗ.

Теоретичним підґрунтям формування облікової 
політики визначено концепцію сучасної системи 
обліку, за якої загальні правила побудови бух-

галтерського обліку встановлюються централізовано 
та конкретизуються залежно від сфери та умов діяльно-
сті, обраної системи управління, кваліфікації персоналу, 
технічного забезпечення облікового процесу тощо. Від-
так, дослідження окресленого питання обумовлюються 
особливостями організації та ведення обліку в страхо-
вих організаціях, які можна розділити на дві основні 
групи: особливості в законодавчій базі та за окремими 
об’єктами обліку.

Аналіз нормативно-правової бази дозволив вияви-
ти, що страхові компанії при здійсненні своє діяльності 
керуються низкою нормативно-правових документів, 
які не поширюються на інших суб’єктів господарюван-
ня: Закон України «Про страхування», Розпорядження 
Держкомфінпослуг «Про затвердження Порядку скла-
дання звітних даних страховиків», Правила формуван-
ня, обліку та розміщення страхових резервів, МСФЗ 4 
«Страхові контракти» тощо. Водночас П(С)БО і Мето-
дичні рекомендації щодо облікової політики підприєм-
ства не призначені для застосування представниками 
страхового бізнесу.

Що стосується другої групи особливостей, то 
страхові компанії, як представники фінансового ринку, 
надають специфічні послуги, які визначають особливо-
сті організації й ведення облікових процедур щодо низ-
ки об’єктів обліку.

Поняття облікової політики МСБО (IAS) 8  «Об-
лікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 
трактує як конкретні принципи, основи, домовленості, 
правила і практика, застосовані суб’єктом господарю-
вання при складанні та поданні фінансових звітів [9]. 
Відразу зауважимо, що визначення терміна «облікова 
політика», наведене в Законі Украйни «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні», не відпові-
дає потребам представників страхової сфери, оскільки 
визначає її розробку та застосування з метою складання 
та подання лише фінансової звітності. Якщо проаналі-

зувати Розпорядження Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку 
складання звітних даних страховиків» [13], то ст. 2 да-
ного документу чітко визначає склад звітності страхової 
компанії. Окрім специфічної страхової звітності, стат-
тею передбачена і фінансова звітність. Враховуючи цей 
факт, принципи, методики та процедури, які використо-
вує страхова компанія для ведення обліку, мають бути 
єдиними для складання як фінансової, так і специфічної 
звітності, яка складається на основі даних бухгалтер-
ського обліку. Тому визначення облікової політики для 
страховика в контексті Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» за окреми-
ми аспектами доцільно переглянути.

Формування облікової політики в першу чергу 
направлене на покращення доречності, досто-
вірності звітних даних страховика, зіставнос-

ті показників звітності через певний проміжок часу, а 
також на визначення єдиних правил ведення обліку, у 
системі якого буде накопичуватися інформація для фор-
мування різного роду звітності. Оскільки ні у вітчизня-
ній, ні в зарубіжній практиці не визначено нормативних 
документів, які б регламентували порядок формування 
доходів і витрат страховика, саме облікова політика ви-
ступає правовим підґрунтям порядку їх відображення в 
обліку та звітності.

Враховуючи завдання облікової політики страхо-
вої компанії, її змістовне наповнення має забезпечувати 
можливість отримання:
 користувачами облікової інформації – повних, 

достовірних, своєчасних даних для прийняття 
ними управлінських рішень;

 бухгалтерією – алгоритму визнання, оцінки, 
відображення в документах, обліку та звітності 
інформації щодо усіх об’єктів обліку;

 різного роду контролюючими органами – одно-
значного трактування бухгалтерської інформа-
ції та можливості аналізу показників звітності.

Оскільки формування облікової політики є бага-
тогранним процесом, визначено основні її елементи, 
які є об’єктом даного дослідження й визначають якість 
інформаційного забезпечення управлінської діяльності 
страхових компаній.

Оскільки результатом будь-якої діяльності є отри-
мання прибутку, належну увагу доцільно приділяти в 
обліковій політиці таким об’єктам обліку, як доходи і 
витрати. Специфікою страхової діяльності є той факт, 
що отримані доходи в часовому аспекті не співпадають 
з часом понесення витрат. Крім того, отриманий дохід 
від надання страхової послуги відразу має бути розподі-
лений на дві частини: зароблена та незароблена страхо-
ва премія. При розрахунку основної складової доходів 
страховика беруть участь показники резерву незароб-
лених премій на початок та кінець періоду. Також спе-
цифічним є порядок створення резервів страхової ком-
панії, визначений відповідними правилами. Витрати на 
ведення страхової справи та інші витрати страховика за 
складом відрізняються від витрат суб’єктів інших галу-
зей, тому також вимагають підвищеної уваги. 
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З’ясувавши ключові особливості здійснення ді-
яльності представниками страхового ринку, варто за-
уважити, що наявність такої специфіки вимагає конкре-
тизації інформації щодо окреслених об’єктів та системи 
обліку в цілому в обліковій політиці. 

Зазначені в установчих документах компанії ви-
ди страхування будуть формувати перелік основних 
страхових послуг, що, у свою чергу, дозволяє визначи-
ти потребу в аналітичній інформації. Окреслення виду 
страхових послуг забезпечує можливість сформувати 
документальне забезпечення процесу їх надання та ви-
значити порядок їх аналітичного обліку. Розмежування 
доходів за видами діяльності (у т. ч. страхової діяльності 
та іншої операційної діяльності) дозволяє накопичува-
ти інформацію для її розкриття у фінансовій звітно сті. 
Крім того, повнота та достовірність інформації про до-
ходи страхової та іншої діяльності є запорукою пра-
вильного визначення об’єкта оподаткування, до якого 
буде застосована пільгова ставка оподаткування (3 %). 
Структуризація витрат за їх складом дозволяє уникнути 
подвійного їх відображення в системі рахунків обліку. 

Резерви, як специфічні об’єкти обліку страхових 
компаній, вимагають інформації про себе в частині:
 їх видів, які будуть створюватися в компанії 

(окрім тих, які визначені затвердженими пра-
вилами);

 методики формування (з переліку, визначеного 
правилами та розробленої в компанії для віль-
них резервів);

 порядку документального забезпечення (щодо 
страхових резервів за операціями страхування, 
перестрахування, дострокового припинення дії 
договорів страхування тощо);

 порядку відображення на рахунках обліку (ви-
ділення субрахунків);

 порядку відображення у звітності (в складі ка-
піталу, зобов’язань).

Актуальність деталізації зазначеної інформації в 
обліковій політиці зумовлена й тим, що сьогодні в цілях 
оподаткування податком на прибуток фінансові резуль-
тати страховика підлягають збільшенню (зменшенню) 
на суму коригування страхових резервів. Їх завищення 
(заниження) призведе до недостовірності суми оподат-
ковуваного прибутку та штрафних санкцій.

Формування страхових резервів пов’язане зі скла-
дом і структурою страхових зобов’язань компанії. 
Зокрема, страхові резерви формуються по опе-

раціях, які виникають в умовах дії страхових контрактів, 
тобто по чистих контрактних зобов’язанняхстраховика. 
Саме такі зобов’язання підлягають перевірці на адек-
ватність по закінченні звітних періодів. У випадку їх не-
адекватності в частині очікуваних майбутніх грошових 
потоків проводиться коригування прибутку (збитку) 
компанії. Тому в обліковій політиці, відповідно до вимог 
МСФЗ 4 «Страхові контракти», доцільно чітко визначи-
ти умови, по яких страхове зобов’язання буде вважатися 
контрактним (рівень ризику, невизначеність майбутньої 
події, умови надання виплат тощо).

В окрему складову виділено звітність страховика, 
склад і структура якої, на наш погляд, повинні відобра-
жатися в обліковій політиці. Це пов’язано з дискусійні-
стю питання та його законодавчою неврегульованістю.

Формувати фінансову звітність страховими компа-
ніями за міжнародними стандартами законодавчо обме-
жено дією національного положення 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності». Існування прописаних статей 
звітів (обов’язкових та необов’язкових) не дозволяє 
сформувати звітність, яка б відповідала потребам корис-
тувачів. Крім того, необхідність подання різноманітних 
інших звітних форм, визначених як спеціалізована звіт-
ність, вимагає акумуляції аналітичної інформації в сис-
темі обліку. Результатом використання цієї інформації є 
дублювання даних у спеціалізованій та фінансовій звіт-
ності. З метою врегулювання даних аспектів правомірно 
прописати в Наказі про облікову політику страховика 
склад, структуру та терміни подання звітності. 

Одним із ключових інструментів організації об-
лікової системи страхових компаній на сьогодні 
є електронний документообіг, вимоги до якого 

зростають щодня. Електронні документи є основою ав-
томатизованого документообігу та універсальні щодо ін-
ших типів документів – можуть бути перетворені у фор-
му, призначену для одноразового (аналогові документи) 
або багаторазового (паперові) сприйняття людиною. 
Iнфopмaтизaцiя господарської діяльності перш за вce 
пoв’язaнa з eлeктpoнiзaцiєю процесів фіксації, опрацю-
вання та зберігання інформації шляхом впpoвaджeння 
в інформаційні системи страхових компаній повністю 
автоматизованого бездокументного пepвиннoгo oблiку. 
Первинні документи, що підписуються посадовими осо-
бами та свідчать про зміну власника, доцільно оформ-
ляти на паперових носіях, дотримуючись вимог законо-
давчих актів. Сучасні страхові компанії оперують знач-
ним acopтимeнтoм i кiлькicтю транзакцій, проте такі 
внутрішні документи, як облікові регістри, повинні бути 
мобільними та давати можливість групувати й отриму-
вати для користувача ту інформацію, яка йому потрібна 
для вирішення конкретного питання, що можливо без 
зайвих трудовитрат лише за допомогою автоматизова-
ної системи обробки інформації. Це підтверджується й 
передбаченими термінами збереження таких регістрів, 
які не є постійними.

Електронний документообіг (обіг електронних до-
кументів) законодавчо визначено як сукупність процесів 
створення, обробки, відправлення, передавання, одер-
жання, зберігання, використання та знищення електро-
нних документів, що виконуються із застосуванням пе-
ревірки цілісності та в разі необхідності з підтверджен-
ням факту одержання таких документів [12, ст. 9]. Таке 
визначення потребує певної конкретизації. По-перше, 
необхідно враховувати той факт, що всі перелічені дії 
стосуються не тільки електронного документа як ці-
лісного об’єкта, а й інформації, яка в ньому міститься. 
По-друге, необхідно зазначити, що компонентні проце-
си документообігу мають розглядатися не абстрактно, 
а в обов’язковій прив’язці до певної інформаційної сис-
теми. Тому пропонуємо таке визначення електронного 
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документообігу: це процес створення, одержання, об-
роблення, зберігання, спільного використання, відправ-
лення, передавання та знищення електронних докумен-
тів та інформації, що в них міститься, у рамках певної 
інформаційної системи.

Отже, рух документів між суб’єктами підприєм-
ницької діяльності здійснюється в системі електронно-
го документообігу за допомогою електронного обміну 
даними. Частина повідомлень, що надійшли до інфор-
маційної системи, фіксуються у вигляді первинних до-
кументів та відображаються в системі бухгалтерського 
обліку, а решта – у базі даних згідно з установленими 
на підприємстві внутрішніми регламентами документо-
обігу для подальшого використання в управлінні. Елек-
тронний документообіг складається з окремих етапів 
обігу електронних документів в інформаційній системі 
управління страховою діяльністю. Тому можна ствер-
джувати, що електронний документообіг включає такі 
стадії: формування; відправлення і доставка електрон-
них документів; перевірка їхньої цілісності, достовір-
ності та формату; підтвердження отримання та ведення 
архіву електронних документів.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши питання формування облікової 

політики в страховій компанії, можна зробити такі ви-
сновки:

1. Визначено сферу дії нормативно-правового по-
ля на ведення діяльності та обліку в страхових компа-
ніях, що дало підстави визнати облікову політику як 
ключовий інструмент, що регламентує функціонування 
обліково-аналітичної системи компанії.

2. Виділено перелік специфічних об’єктів обліку 
страхової компанії, які вимагають деталізації при фор-
муванні облікової політики.

3. Потребує уточнення сам термін «облікова по-
літика», який визначений законодавчо, але не враховує 
потреби страховиків у складанні інших форм звітності, 
які по показниках наближені до фінансової.

4. Окреслено коло завдань облікової політики 
страховика, які враховують норми МСФЗ.

5. Виокремлено ключові елементи облікової по-
літики страховика, які, на відміну від інших сфер ді-
яльності, обов’язково мають бути відображені в Наказі 
компанії з метою реалізації можливості формування до-
стовірної інформації та уникнення помилок.                  
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