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ПЕРЕДМОВА
Учбовий посібник є результатом педагогічної діяльності авторів у Чернігівському національному технологічному університеті.
Якщо на сьогодні досить багато літератури, як учбової так і періодичної, із
загальних питань бухгалтерського обліку, то професійних публікацій з бухгалтерського обліку і аудиту в страхових організаціях вкрай недостатньо, що не
дає змоги на високому рівні вести підготовку фахівців, що планують працювати
в страхових організаціях, особливо в їх підрозділах обліку та аналізу.
Посібник у цьому плані є спробою авторів заповнити наявний вакуум навчальної літератури з дисципліни, і хоча готувався досить ретельно, не претендує на всебічне висвітлення проблем обліку і аудиту в страхових організаціях.
Автор попереджує, що у зв’язку з частими змінами у законодавстві та нормативній базі з бухгалтерського обліку, окремі положення викладені в посібнику на
час практичного використання можуть виявитись застарілими, а тому повинна
робитись корекція на зміни, що стались після видання.
Мета дисципліни — отримання студентами базових знань з теорії і практики
обліку та аудиту у страхових організаціях та набуття вмінь їх використання у
практичній діяльності для прийняття адекватних управлінських рішень.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
— опанування студентами особливостей обліку і аудиту у страхових організаціях;
— оволодіння практичними навичками щодо фіксації господарських операцій страховика в первинних документах та відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку;
— формування у студентів вміння складати фінансову та податкову звітність страховика, розуміти взаємозв’язок показників цієї звітності та здійснювати її аналіз;
— набуття студентами знань та вмінь з організації внутрішнього та зовнішнього аудиту страховика.
Дисципліна “Облік і аудит у страхових організаціях” має тісний взаємозв'язок з такими дисциплінами, як “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”,
“Аудит”, “Організація аудиту”, “Страхування”, “Страхові послуги”, “Страховий менеджмент”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий аналіз”.
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