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Доходи від діяльності фінансової компанії: 
аналіз та облік 

 
У статті розглянуто поняття «фінансової установи» та встановлено 

суб’єктів, яких за чинним законодавством України віднесено до фінансових 
установ. Особливості обліку, контролю та аналізу доходів діяльності 
фінансових компаній ми розглянули на прикладі страхових компаній. 
Визначено етапи аналізу фінансових результатів діяльності страхової 
компанії; досліджено завдання, джерельну базу та методику проведення 
контролю фінансових результатів діяльності страхової компанії. 

Ключові слова: фінансова установа, облік, аналіз, контроль, страхова 
компанія. 
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Доходы от деятельности финансовой 

компании: анализ и учет 
 

В статье рассмотрено понятие «финансового учреждения» и 
установлены субъекты, которые по действующему законодательству 
Украины отнесены к финансовым учреждениям. Особенности учета, 
контроля и анализа доходов деятельности финансовых компаний мы 
рассмотрели на примере страховых компаний. Определены этапы анализа 
финансовых результатов деятельности страховой компании; исследованы 
задачи, источники и методика проведения контроля финансовых 
результатов деятельности страховой компании. 

Ключевые слова: финансовое учреждение, учет, анализ, контроль, 
страховая компания. 
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Revenues from the financial company: 
analysis and accounting 

 
The article describes the dealing with the notion of a «fi nancial institution» 

and identifi es entities that are classifi ed as fi nancial institutions. The features of 
accounting, control and analysis of income of fi nancial institutions were 
investigated on the example of the insurance companies. The stages of the analysis 
of fi nancial results of the insurance company activity were determined and 
problems, sources and methods of monitoring the fi nancial performance of the 
insurance company were studied. 

Key words: financial institution, accounting, analysis, control, insurance 
company. 


