
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТ 
СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Мета курсу -  є формування у майбутніх бухгалтерів потреби набуття 
теоретичних знань і практичних навичок для здійснення обліку, оподаткування, 
аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Бухгалтерський облік, Статистика, Гроші і кредит, Фінансовий облік, Аудит 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати широке коло проблем і задач 
шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як економічних 
так і математичних методів, а також інструментів, способів засвоєних з 
програми обліку, аудиту та оподаткування. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність і зміст бухгалтерського обліку, його методи,терміни, зміст 
діючих національних стандартів бухгалтерського обліку, їх відмінності від 
міжнародних стандартів; організацію і методику поточного обліку активів і 
пасивів підприємства; основи управлінського обліку і прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень на підставі облікової інформації про витрати, доходи, 
прибутки; основні поняття: аудит, аудиторська послуга, аудиторський ризик, 
помилка, шахрайство, загальний план, програма, стадія, процедура аудиту. 
вміти: осмислено застосовувати методи бухгалтерського обліку для 
самостійного визначення вартості активів, бухгалтерського відображення 
господарських операцій; організовувати документування операцій та 
документообіг; організовувати облік операцій руху активів і пасивів 
підприємства; формувати фінансову звітність підприємства; використовувати 
облік як основний засіб одержання достовірної інформації для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
володіти: методикою ведення бухгалтерського обліку, навичками 
оподаткування та аудиту в страхових організаціях. 
 Зміст навчальної дисципліни:  
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ У СТРАХОВИХ УСТАНОВАХ. Значення та 
роль страхової діяльності як об’єкта організації обліку . Нормативно - правова 
база для здійснення страхової діяльності. Порядок створення страхових 
організацій та порядок ліцензування страхової діяльності. Об’єкти страхування. 
Договір страхування. Роль страхових брокерів. Організація обліку і аудиту 
страхових платежів. Поняття страхових тарифів. Структура страхового 
тарифу. Організація обліку та аудиту розрахунків зі страхувальниками й 
страховими посередниками. Організація обліку страхових платежів у 
страхового посередника. Організація обліку і аудиту результатів діяльності 
страхової компанії. Організація обліку і аудиту страхової діяльності. Зроблені 
страхові платежі. Організація обліку і аудиту витрат страховика. Страхова 
виплата. Страхова сума. Страхове відшкодування. Методика проведення 
аудиту. Методика проведення аудиторського контролю. Основа методики 
аудиту. Елементи методики, що застосовується в аудиті. Огляд і візуальна 
оцінка певних подій. Опитування і одержання відповідей на запитання 



аудитора. Підтвердження і отримання письмової відповіді від незалежної 
третьої особи. Фактичний контроль і огляд та підрахунок аудитором в обліку 
матеріальних активів.  
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Загальна характеристика 
бухгалтерського обліку, його предмет і метод. Поняття та види господарського 
обліку. Користувачі облікової інформації. Нормативно-правове регулювання 
бухгалтерського обліку в Україні. Мета, завдання та принципи бухгалтерського 
обліку. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського 
обліку, їх характеристика. Метод бухгалтерського обліку та його елементи. 
Облік основних засобів та нематеріальних активів. Вивчення синтетичного та 
аналітичного обліку основних засобів та нематеріальних активів. Нарахування 
амортизації основних засобів при різних методах. Формування основних 
документів по руху основних засобів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 34 годин аудиторних занять і 56 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


